
TAPOLCAI ÚJSÁG
2015. SZEPTEMBER 10.           I. évfolyam 31. szám TÉRSÉGI HETILAP         www.tapolcaiujsag.hu

Élő adás hétfőnként
ÚJDONSÁG Minden héten élőben is jelentkezik a városi televízió 

Az eddigi műsorstruktúra 
megtartása mellett új kez-
deményezéssel igyekszik 
a nézők kedvében járni a 
Tapolcai Városi Televízió. 
Mostantól minden hétfőn 
élő adással jelentkezik a 
helyi média. 

Az első adásnap már lezaj-
lott, ekkor mutatkoztak be a 
műsorvezetők is. Amint el-
hangzott, minden héten más 
jellegű témák kerülnek terí-
tékre, a repertoár széles lesz, 
és természetesen interaktív. 
Azaz, várják a nézők reflexi-
óit, kérdéseit, véleményét, 
adás közben. Szijártó János 
várospolitikai, gazdasági 
kérdésekkel foglalkozik, 
Kovács Melinda az egész-
ségügy, és a kultúra területé-
re kalauzolja a nézőket. Tö-
reky László a mezőgazdasá-
got és a turizmust hozza a 
képernyőre, míg Havasi Gá-
bor a sportot, illetve meg-
osztva a kultúrát. A műsorok 
a felsorolás sorrendjében 
követik egymást, így első al-
kalommal, hétfőn  a város-
politika és a gazdaság kapott 

teret. A műsorvezető Dobó 
Zoltán polgármesterrel a Ta-
vasbarlang-látogatóközpont 
nyári keresettségéről, az ab-
ban rejlő tapolcai lehetősé-
gekről, illetve a kerékpáros 
turizmusban rejlő potenciál 
városi hasznosításáról be-

szélgetett. Az élő adásban 
bemutatkozott a két új ön-
kormányzati képviselő, Dé-
csey Sándor és Pass Sándor, 
valamint a két új külsős bi-
zottsági tag, Minorics Tamás 
és Rohály János. Jövő héten 
hétfőn, este hétkor Kovács 

Melinda várja a nézőket. 
Tervezett témák: A központi 
orvosi ügyelet, bérletes elő-
adások, őszi programok a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ szervezésében, il-
letve a Tapolcai Ifjúsági fú-
vószenekar külföldi útja.              

Kiegészülő bizottságok

A gyerekek biztonsága

Az augusztus végi időközi 
választással 12 fősre egé-
szült ki a képviselő-testület 
létszáma, illetve ezzel együtt 
a bizottságok összetétele is 

módosult. Két új külsős bi-
zottsági tagot is avattak Mi-
norics Tamás és Rohály Já-
nos személyében. (Összeál-
lításunk a 2. oldalon.)     (szj)

Az elmúlt évekhez hason-
lóan a Tapolcai Rendőr-
kapitányság az idei tan-
évben is kiemelt figyelmet 
fordít az általános iskolás 
tanulók közlekedésének 
biztonságára.

Különböző helyi kezdemé-
nyezésekkel és országos 
programok végrehajtásával 
igyekszik fokozni a diákok 
balesetmentes közlekedését. 
A tanórák kezdete előtti 
időszakban (7:15-7:45 kö-
zött) a helyi rendőrök min-
den általános iskola körül, és 
a forgalmasabb utak mellett 
segítik, illetve biztosítják a 
gyalogosok átkelését, a pol-
gárőrökkel karöltve.
Az idei tanévben is folytató-
dik a 2008-ban útjára indí-
tott „Iskola rendőre” prog-

ram. A Tapolcai Rendőrka-
pitányság minden oktatási 
intézménybe eljuttatja azt a 
plakátot, amelyen az iskola 
rendőrének nevét és elér-
hetőségét tüntetik fel. Ezen 
kívül egyéb hasznos kiadvá-
nyokkal is segítik a tanulók 
szabályos közlekedésre ne-
velését, a bűncselekmények 
megelőzését, a gyermekek 
veszélyhelyzetekre való 
felkészítését.
A több mint 20 éve működő 
D.A.D.A. programban az ál-
talános iskolások bűnmeg-
előzési tárgyú foglalkozások 
sorozatán vesznek részt. A 
középiskolások az ELLEN-
SZER program segítségével 
kapnak információkat a ká-
bítószerek és új pszichoaktív 
szerek káros hatásairól, a 
biztonságos internetezésről 

és egyéb, a bűncselekmé-
nyek, valamint az áldozattá 
válás megelőzése érdekében 
közvetített fontos szabá-
lyokról - tájékoztatta lapun-
kat Nagy Judit a Tapolcai 
Rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója.               (di)

Az oktatási intézmények 
vonzáskörzetében rendő-
rök figyelnek a biztonsá-
gos közlekedésre   Fotó: di.

Illúziók és 
a valóság
Arra kárhoztattam 
magam, hogy hosszú 
évek (évtizedek?) 
után, fiam unszolásá-
ra, ismét megnéztem 
a magyar labdarúgó 
válogatott két, időben  
egymáshoz közeli 
mérkőzését. Nos, 
meglepetés nem ért, 
sokkal inkább maga-
mon csodálkoztam, 
hogy ezzel töltöttem 
az időt. Sok örömet 
nem hozott a két 
döntetlen, bár gyor-
san megjegyzem, a 
fiúk minden tőlük tel-
hetőt megtettek a 
győzelem érdekében, 
az egyébiránt harmat-
gyenge EB-csoport 
két együttesével 
szemben. De ez ke-
vés volt, a hazai sta-
dionépítési hullám 
nem csapódott le a 
játék képén. Az enyé-
men sokkal inkább. 
Szomorúan, fájó szív-
vel álltam fel a tévé 
elől. Ennyit tudunk, 
kár álmodozni, illúzió-
kat kergetni.

          Szijártó János

Esküt tesz a két új külsős bizottsági tag, Minorics Ta-
más (jobbról) és Rohály János. Dobó Zoltán polgár-
mester (balra) az eskü szövegét olvassa  Fotó: Szijártó J.

Bemutatkoztak a hétfői élő adások műsorvezetői: Havasi Gábor (balról), Töreky 
László, Kovács Melinda és Szijártó János                                         Fotó: Kalmár György
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INFORMÁCIÓ

Két új képviselő
TESTÜLET A városért dolgoznak a jövőben is
A jobbikos Pass Sándor 
és Décsey Sándor került 
be a képviselő-testületbe, 
így immár teljes Tapolcán 
a képviselő-testület.

Tizenkettő képviselői hely 
van a polgármestert is bele-
számítva. A tavasszal ürese-
dett meg az országgyűlési 
képviselővé választott Rig 
Lajos (Jobbik) helye, és fel-
szabadult az ősszel egyéni 
mandátumot is nyert Dobó 
Zoltán (Jobbik) helye, aki 
polgármesteri címe megtar-
tása mellett lemondott egyé-
ni képviselői mandátumáról. 
Az akkor tíztagú testületben 
öten a Fidesz, hárman a 
Jobbik és ketten az MSZP 
színeiben kerültek be, bár a 
szocialista Lévai Józsefet ki-
zárták pártjából miután elfo-
gadta az alpolgármesteri fel-
kérést. A mostani választás 
után a Jobbik szerzett még 
két egyéni helyet a testület-
ben. A szeptember 4-ei rend-
kívüli nyilvános ülésen tett 
esküt a két új képviselő, il-
letve ekkor tárgyaltak a bi-
zottsági helyek elosztásáról, 
feltöltéséről is. 
A Humán Bizottság tagjává 
választották Décsey Sándort 
és Pass Sándort. A Humán 
Bizottság nem önkormány-
zati képviselő tagjává Ro-
hály Jánost.  A Turisztikai és 
Városfejlesztési Bizottság 
tagjává Vajda Attila képvi-
selőt, Bakos György képvi-
selőt, illetve külsős tagként 
Minorics Tamást. A Gazda-
sági Bizottság tagjává és el-
nökévé Buzás Gyulát, tagjá-
vá Décsey Sándort válasz-
tották.
Lapunk kérésére, összefog-
lalták elképzeléseiket, terve-
iket. A város kulturális éle-
tében kívánnak továbbra is 
dolgozni. Kifejtették, kie-
melten fontos, hogy az itteni 
programokon a tapolcaiak és 
az idelátogatók is jól érezzék 
magukat. A már elindult be-
ruházások kapcsán kifejtet-
ték, hogy lényeges azok mi-
előbbi befejezése. Ezek kö-
zött kiemelt szerepet játszik 
a strand, hiszen nagy az el-
várás a városban a mielőbbi 
megnyitás szempontjából. 
Ezzel együtt a pályázati le-
hetőségek figyelemmel kí-
sérése, azok maximális ki-

Pass Sándor és Décsey Sándor  az első testületi ülésen, 
immár, mint képviselők. A testület (lent) megszavazta 
a bizottságokat érintő változásokat  Fotó: Szijártó János

aknázása közös tapolcai ér-
dek. A volt honvédségi terü-
letek fejlesztése összetett 
kérdés, hiszen ha sikerül egy 
vonzó környezetet teremteni 
a vállalkozások számára, ak-
kor az hosszú távra oldaná 
meg a város munkaügyi 
problémáit, sőt akár az el-
vándorlás is megállíthatná. 
A belvárosi közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztése elen-
gedhetetlen, de a két képvi-
selő napirenden tartja a 
gyógyszertári és a gyermek-
orvosi ügyelet kérdését, a 
kórházi aktív ágyak vissza-
állítását.
A 3-as körzet a Május 1- ut-
cától az Iskola utcáig tart, az 
egyik oldalon a Keszthelyi 
út, a másikon az Ady hatá-
rolja. Belváros. Pass Sándor 
elmondta, hogy a belváros-
ban már elkezdődött a hom-
lokzatok felújítása, megol-
dódott végre a korábbi óra-
ékszer üzlet sorsa is, már van 
gazdája. A mostani önkor-
mányzathoz fűzhető a főtéri 
nyilvános illemhely újbóli 
megnyitása is. Pass Sándor 
az egyre nagyobb nyári hő-
ségek miatt lényegesnek 
tartja a városban a jelentős 
mértékű faültetést, ami 

egyébként már a tervekben 
is szerepel.
Décsey Sándor az 5-ös kör-
zet képviselője, területe így 
a Halápi úti körforgalomtól 
a Juhász Gyula utcán át a 
Kossuth utcától délre eső 
részekig is kiterjed. Ebben a 
körzetben kevés a szolgál-
tató, kereskedelmi egység, 
jellemzően kertvárosi kör-
nyezet.  A Juhász Gyula ut-
cáról megközelíthető játszó-
tér felújítása szükséges len-
ne, valamint egy nem túl ma-
gas kerítés építése és egy 
illemhely telepítése is a la-
kossági elvárások között 
szerepel. Egy zárt kutyafut-
tató kialakítása is megold-
ható lenne itt. Sajnos sokan 
keresnek meg minket a sza-
bályokat be nem tartó eb-
tulajdonosok miatt. Másik 
itteni probléma az éjszakai 
hangoskodás. Szinte nem tu-
dok úgy végig menni a Bem 
utcában hétvége után, hogy 
legalább egy törött üveget ne 
látnék. Pedig lehet úgy szó-
rakozni, hogy ne zavarjuk 
egymást.
Mindegyik képviselő kie-
melte a békés együttélés sza-
bályainak szigorú betartását, 
illetve betartatását.         (szj)

n A NEGYEDIK já-
rási felzárkózási kerek-
asztal ülést is megren-
dezték a Tamási Áron 
Művelődési Központ-
ban.  A Járási Felzárkó-
zási Kerekasztal ülések-
re minden alkalommal 
várják a helyi esély-
egyenlőségi programok 
végrehajtásáért felelős 
ügyintézőket, akik részt 
vettek azok elkészíté-
sében, valamint felelős-
ként kerültek megjelö-
lésre. A legutóbbi ren-
dezvényen a települési 
önkormányzatok helyi 
esélyegyenlőségi prog-
ramjaiban meghatáro-
zott, az időseket, vala-
mint a roma és/vagy 
mélyszegénységben élő 
embereket érintő intéz-
kedési tervek végrehaj-
tásának nyomon köve-
tésére, a javaslatok in-
tézkedési tervekben 
foglalt járási szintű 
összehangolásával ösz-
szefüggő települési ön-
kormányzati feladatok-
hoz kaptak segítséget a 
résztvevők.              (szj)

Kerekasztal

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési kép-
viselő minden hónap első csü-
törtökén (15.00-16.00 óra kö-
zött) a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 14. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Szeptember 21. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Szeptember 28. 14.00-16.00

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu 

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Hirdetés

06/20/358-3295

Lapterjesztés

http://www.tapolca.hu


Nagy szüreti fesztivál
Az idén is sokakat vonzott a Lesencéktől a Balatonig felvonulás

Borongós ég alatt, időn-
ként szitáló esőben zajlott 
hétvégén  a Lesencéktől 
a Szent György-hegyen 
át a Balatonig Szüreti fel-
vonulás és a hozzá kap-
csolódó fesztivál.

Pénteken a házigazda tele-
pülés, Lesenceistvánd kö-
zösségi házában, illetve an-
nak udvarán indult útjára a 
sorrendben huszonegyedik  
hagyományőrző esemény. A 
megnyitón Tóth Csaba helyi 
polgármester vendéglátó-
ként üdvözölte a résztvevő-
ket, felvázolva a szüreti 
fesztivál programkínálatát. 
Utána Rig Lajos mondott ün-
nepi köszöntőt. A térség or-
szággyűlési képviselője a 
szőlő és  bor közösség- és 
jellemformáló erejéről fo-
galmazott meg gondolato-
kat, megállapítva, hogy 
büszkék lehetünk megter-
melt borainkra, amelyek kö-
zül sok nemzetközi mércé-
vel mérve is kiváló nedű. Az 
esemény helyszínén szép 
díszletként voltak jelen a Za-

n NÉPMESE HETE 
- A Wass Albert Könyv-
tár és Múzeum Gyer-
mekrészlegében szep-
tember 28. és október 2. 
között (9-től 16 óráig) 
várnak mindenkit, gyer-
meket és felnőttet, aki 
szívesen mondana vagy 
hallgatna mesét.      (szj)

n  TÚRA - A Tapolca 
VSE természetjáró 
szakosztály szombati 
(2015.09.12.) túrája: 
Kövesgyűrpuszta-Ne-
mesvámos-Veszprém-
fajsz-Koloska-völgy-
Balatonfüred. Találko-
zó a tapolcai autóbusz-
állomáson szombaton 
reggel 7.35-kor.      (szj)

n AZ EXIT Cirkusz 
különleges műsorral, 
családi kedvezmények-
kel, október 1. és 4. 
között várja az érdek-
lődőket Tapolcán a 
Tesco áruház mellett. 
Aki kivágja lapunkból a 
cirkusz hirdetését, majd 
azt felmutatja az előa-
dás megkezdése előtt 
„kettőt fizet - hármat 
kap” kedvezményben 
részesül.

Rövid hírek
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A szüreti rendezvényen Tóth Csaba lesenceistvándi 
polgármester köszöntötte a vendégeket   Fotó: Töreky L.

„Családi körben” a bányászokMárió 

Mindig vidám, őszinte mo-
solya elsőre szimpátiát vált 
ki az emberekből. Tapolcán 
nevelkedett és mindig szíve-
sen tér vissza gyermekkora 
színhelyeire. 
Alázatos, precíz hozzáállá-
sát a zenéhez, minden egyes 
fellépésén bizonyítja. Első 
hangszerét édesapjától kap-
ta. Gyönyörűen szóló har-
monikája védjegyévé vált. 
Más hangszereket is szíve-
sen vesz kezébe, melyeken 
szép harmóniák szólalnak 
meg általa, legyen az zon-
gora, szájharmonika vagy 
épp gitár. Közönségével 
közvetlen, baráti kapcsola-
tot ápol, rendszeres rajongói 
tábort szervez számukra, 
hogy a Balaton parton 
együtt, jó hangulatban el-
töltsenek egy hetet. A rajon-
gók szeretete számszerűsít-
hető is, hiszen számtalan 
arany, platina lemezzel há-
lálták meg munkásságát, el-
ső korongja elérte a négy-
szeres platina fokozatot. A 

muzsikálás mellett fiatal te-
hetségeknek is segítő kezet 
nyújtott, profi hangstúdiót 
vezet. Zenei tudása mellett a 
szíve is a helyén van, szám-
talan alkalommal segített 
bajba jutott embertársain 
egy-egy jótékonysági fellé-
péssel. Tavaly decemberben 
Szombathelyen egy külön-
leges karácsonyi koncert, 
került megrendezésre, ahol a 
dalok az Isis Big Band kísé-
retében hangoztak el. Erről a 
koncertről dvd felvétel is ké-
szült, mely hamarosan kap-
ható lesz. A 25 főből álló 
csapat már készül az idei de-
cemberi koncertre.          (hg)

Márió, a harmonikás 

Tapolcai zenészek

Idén még kevesebben, 
harminc fő részvételével 
rendezték meg a hatvan-
ötödik bányásznapi meg-
emlékezést a Belvárosi 
Irodaház (régen: Bakonyi 
Bauxitbánya Székház) 
előtti emléktáblánál.

Szeptember első vasárnapja 
1951 óta a szakma ünnepe, 
így emlékezve a tatabányai 
csendőrsortűz bányász már-
tírjaira is.
Az egybegyűlteket Orbán 
Tibor nyugalmazott vállalati 
főmérnök, a Tapolca és Kör-
nyéke Bányászati Hagyo-
mányápoló Egyesület elnö-
ke köszöntötte. Beszéde ele-
jén kiemelte, hogy a halim-
bai ünnepség után ez jóval 
szerényebb keretek között 
zajlik. Szakmai időutazásá-
ban rámutatott a több mint 
egy évszázados múltra visz-
szatekintő timföldgyártásra 
és bauxitbányászatra, 
amelyből Tapolca és a kör-
nyék is kivette a részét. Ün-
nepi szónoklata végén 

büszkén utalt rá: - Az a het-
ven millió tonna érc, amit 
ezeken a területeken kiter-
meltünk, nem volt hiábava-
ló. Ez az iparág fénykorában 
több mint húszezer magyar 
embernek adott munkát, a 
hozzá kapcsolódó struktu-
rális vonzatokkal akár száz-
ezerre is tehető ez a szám. 
Emellett jövedelemteremtő 
ágazat is voltunk. Végül em-
lékezzünk a kitermelőkre, a 
tervezőkre, a szállítókra, az 
együtt töltött munkás évtize-

dekre! Ugyan elfelejtettek 
bennünket, de a bauxitbá-
nyászat által lett város Ta-
polca, közműveivel, közé-
pületeivel és az általunk fel-
épített több mint kétezer la-
kással.
Az emléktábla koszorúzása, 
a hivatalos ceremónia után a 
Szent György Panzió és 
Étterembe vonultak a meg-
jelentek, ahol  Székely Jenő, 
a Bauxitbányász Szakszer-
vezeti Tanács elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket  (di)

A bányásznapi megemlékezés idén is a Belvárosi Iro-
daháznál zajlott                                   Fotó: Dancs István

lahalápi Foltvarrók szemet 
gyönyörködtető munkái, a 
legjobb környékbeli palac-
kos borok kerültek a svéd-
asztalra és szakmai előadá-
sokat is hallgathattak a je-
lenlévők a környéken elter-
jedt  szőlőfajtákról, továbbá 
a zártkeretek múltjáról, je-
lenéről. Az előbbi témában 
Nagy Zóra Annamária a sző-
lészeti és borászati kutatóin-
tézet tudományos munkatár-
sa, az utóbbiban Németh 
László a Balatonfelvidéki 
Borvidék hegybírója érteke-
zett. Később rendkívül vi-

dám és látványos órával 
ajándékozta meg a két-há-
romszáz főnyi közönséget a 
közkedvelt jó Laci Betyár 
irányítása alatt zajló betyár-
verseny, amely a nemesvitai 
színekben induló Horváth 
Ferenc győzelmével zárult, 
így ő lett az első „Lesence-
istvándi betyár” cím birto-
kosa.  Szombaton kora délu-
tán indultak el Hegymagas, 
Balatonederics, Nemesvita, 
Lesencetomaj, Raposka és  
Lesencefalu szüreti felvonu-
lói saját falujukból,  vidám 
útjuk a lesenceistvándi 

sportpályán ért véget. A 
helyszínen felállított nagy-
színpadon, az ünnepi kö-
szöntőket, baráti koccintá-
sokat követően a résztvevő 
falvak kulturális csoportjai 
leginkább zenés-táncos mű-
sorokkal szórakozatták a kö-
zönséget. Az esemény fő-
védnöke Polgárdy Imre el-
nök távollétében Fenyvesi 
Zoltán a Veszprém Megyei 
Közgyűlés alelnöke méltatta 
a falvak összefogásából szü-
letett szüreti  rendezvényt.   
Mészáros László lesenceto-
maji, Oravecz Attila lesen-
cefalui, Csali János nemes-
vitai, Töreky Lászlóné bala-
tonedericsi, Tóth János Zol-
tán hegymagasi és Bolla Al-
bert raposkai polgármester 
közös koccintása, a színes 
kulturális programkínálat, a 
falvak kulturális csoportjai-
nak remek műsorai és a ren-
dezvény sikeres lebonyolí-
tása  önmagáért beszélt,  be-
bizonyítva hogy a Tapolca-
környéki falvak összefog-
ásában igazán komoly erő 
lakozik.                         (tl)
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Nyár utáni értékelés
VÉLEMÉNYEK Sok szempont alapján pontozzák a strandokat 
Az idei főszezon végén a 
balatongyöröki községi 
strand érdemelte ki a 
legjobb bizonyítványt a 
strandolóktól a Balaton-
tipp internetes régióka-
lauz Legkedveltebb Ba-
latoni Strand versenyén.

Erről  Győrffy Árpád főszer-
kesztő tájékoztatta lapunkat. 
Mint megtudtuk, alig né-
hány század jeggyel a bala-
tongyöröki strand mögött 
végzett a gyenesdiási Diási 
Játékstrand, az alsóörsi Köz-
ségi strand és a vonyarc-
vashegyi Lídó strand. A  he-
tedik alkalommal lezárult ér-
tékelést 2008-ban indította a 
portál, hogy maguk a hasz-
nálók véleményt mondhas-
sanak az általuk közvetlenül 
ismert balatoni strandokról. 
Hogy az értékelés ne válhas-
son szavazóversennyé, 
ugyanazt a strandot minden-
ki csak egyszer értékelhette.
1-5-ig terjedő érdemjeggyel 
rögzíthették véleményüket a 

víz és a meder állapotáról, a 
parti rész gondozottságáról, 
az illemhelyek, zuhanyzók, 
öltözők állapotától, az úszá-
si feltételekről, a gyerekek-
nek szóló játék, pancsolási 
lehetőségekről, a sportolás 

kapcsolatos lehetőségekről, 
a vendéglátói, kereskedelmi 
és más szolgáltatások bősé-
géről, színvonaláról, a par-
kolási lehetőségekről. Meg-
határozhatták, hogy szerin-
tük az adott strandon a  szol-

gáltatások árai  mennyire fe-
lelnek meg a kapott érték-
nek. - Az osztályozás folyta-
tódik, hogy a jövő nyáron is 
megismerhessük a strando-
lók véleményét - tette hozzá 
Győrffy Árpád.               (szj)

A balatongyöröki strand kapta idén a legjobb értékelést                Fotó: Győrffy Árpád

KILENCVENEDIK 
születésnapja alkalmá-
ból otthonában köszön-
tötte Ondró Pálné 
Aranka nénit Monostor-
apáti polgármestere Ta-
kács Péter és Takács 
Lászlóné jegyző asz-
szony, akik Orbán Vik-
tor miniszterelnök jókí-
vánságait is átadták. 
Aranka néni családja 
körében fogadta a kö-
szöntést. A polgármes-
ter az egész település 
nevében kívánt jó 
egészséget Aranka né-
ninek. - Embersége és 
szeretete példát adhat 
mindannyiunk számára, 
tette hozzá.    (szj)

Köszöntő

A mostanában teljes erő-
vel virágzó nyáriorgona 
nektárja számos lepke és 
méhfaj számára nyújt ele-
séget, így kifejlett bokor-
nyi példánya kertünk 
egyik legszebb dísze. A 
körülötte zajló élet sem 
akármekkora.   A biológu-
sok szerint mégsem növeli 
túlzottan a biológiai sok-
féleséget, mivel a her-
nyóknak  nem tápláléknö-
vénye, és nektárja a nyár 
egyébként is bőséges idő-
szakában termelődik. A 
tudományág képviselői-
nek megállapításaival 

szembesültem a minap, 
amikor talán a nyár utolsó 
verőfényes napján a ker-
tünkben pompázó nyárior-
gona bokor virágzatáról 
készíttem képeket. Megle-
petésemre a gép keresőjé-
ben egy furcsa alakú, erő-
sen erezett levélre lettem 
figyelmes. Hoppá, nem is 
levél, bizony lepke az! - 
eszméltem rá néhány má-
sodperces késéssel.  Akár-
milyen pillangó fajta is le-
gyen fotónk sztárja, kiváló 
rejtőzködő típus. Annyira 
azonban mégsem, hogy 
olvasóink ne láthassák. (tl)

Szépségek
között 
rejtőzködő

Hirdetés

EXIT CIRKUSZ’ 2015 
Kijárat a 

mindennapokból!

TAPOLCÁN  
a TESCO MELLETT!                   
Okt.01-től – okt.04-ig! 
Műsorunk, feledteti 

minden gondját!  
Szórakoztató cirkusz 

műsor!  

Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: Nemzetközi cirkuszfeszti-
válokon díjnyertes állatprodukciók: amerikai törpemalacok. A Párizsi 
Massie Cirkuszfesztivál díjazottja, Picárd Andrea holland törpekecs-
kéi, makákó és rézus majmai, valamint indiai futókacsái. A Római 
Cirkuszfesztivál díjazottja, a Magyar Köztársaság Arany Keresztjé-
vel kitüntetett Picard Vilmos és világ legkisebb idomított chiwavái. 
Először az EXIT Cirkusz porondján: Olaszországból Monte Carlo 
Cirkuszfesztivál díjazottja “ Mosoly “ az 5 tonnás elefánt!!! Akroba-
tika felsőfokon, Slinky a csőember, Dzsenifer és Gábor lábzsonglő-
rök az ikária virtuózai. Vincze Tünde és Magyar Légtornász egye-
sület légtornász produkciói, Richter Tibor a humoros bűvész. Újdon-
ság: először országos turnén a Közkedvelt ” Apród ” a humoros kis 
ember, Hrisafis Gábor bohóc tréfák sokaságával!

ÓRIÁSI CSALÁDBARÁT AKCIÓ: Csütörtökön 
minden belépő csak: 1.500.- Ft/fő. 

A többi napokra, az akciós kuponok érvényesek, aki ezt a kupont felmu-
tatja „kettőt fizet - hármat kap” kedvezményben részesül. A lelátóra 
érvényes, más akcióval nem vonható össze!
Előadások időpontjai: Hétköznapokon: 18.00 órakor. Szombat: 15.00 és  
18.00 órakor. Vasárnap:  11.00   és15.00   órakor.  

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32                                                   

Hirdetés

Aranka néni 90 éves
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

A szőlő és bor ünnepe

Hétvégén lesz a híres Badacsonyi szüret     Fotó: Töreky

Sokak szerint környékünk 
legimpozánsabb őszi ren-
dezvénye a híres bada-
csonyi szüreti felvonulás 
és a hozzá kötődő prog-
ramsorozat.

Az ország leghosszabb és ta-
lán legszínesebb szüreti fel-
vonulása ezúttal is a 71-es 
számú fő közlekedési úton 
Badacsonytomaj és Bada-
csony közötti szakaszán zaj-
lik majd, ahol felvonulnak a 
környékbeli települések 
képviselői, néptánc együtte-
sek, legionáriusok, magyar-

országi borrendek, kopjá-
sok, huszárok és zászlófor-
gatók, tűzzsonglőrök, fú-
vószenekarok, lovas foga-
tok. A rendezvény ideje alatt 
a saját karakterrel bíró ba-
dacsonyi borokat a helyi bo-
ros gazdák kínálják. A 
programok szeptember 11-
én, tehát e hét péntekn kez-
dődnek és vasárnap késő es-
tig tartanak. Az idén is rend-
kívül látványosnak ígérkező 
felvonulás vasárnap délelőtt 
tíz órától indul. A progra-
mokról  bővebben   az inter-
neten tájékozódhatnak.     (tl)

Megtakarítás a gázkazánnal
A kondenzációs gázka-
zán azon túl, hogy hosz-
szú távon  környezet és 
pénztárcakímélő megol-
dás, hamarosan kötelező 
is az új építésű fűtés-
rendszerek esetében, de 
a választás nem könnyű 
feladat.

Ha valaki fűtéskorszerűsí-
tést tervez, de nem akar jobb 
hatásfokú, ám drágább kon-
denzációs kazánt vásárolni, 
akkor szeptember 26-ig meg 
kell oldania a beszerelést. 
Másnap ugyanis hatályba 
lép Magyarországon is egy 
uniós rendelet, amely szerint 
kizárólag olyan gázkazáno-
kat lehet felszerelni, ame-
lyek éves átlagos hatásfoka 
legalább 86 százalékos. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy ekkortól kizárólag 
kondenzációs kazánokat le-
het majd beüzemelni. Ifjú 
Csaba a Gázcentrum veze-
tője lapunknak elmondta, 
üzletük a kondenzációs gáz-
kazánok széles választéká-
val rendelkezik, így minden 
igényt képesek kielégíteni. 
Amennyiben vevői oldalról 

kérdések merülnek fel azok-
ra szívesen válaszolnak 
munkatársaik, hiszen a szé-
les választék egyben minő-
ségi, árbeli és szolgáltásbeli 
különbségeket is jelent a 
fűtésrendszer talán legfonto-
sabb eleménél. - Nem köny-
nyű érvelni egyik, illetve 
másik kazán mellett, illetve 
ellene, hiszen tapasztalata-
ink szerint   az árfekvés vi-
szonylag jól tükrözi a mi-
nőséget. A választást az is 
nehezíti, hogy egy „extrák-
kal gazdagabban ellátott” 
készülék drágább, ugyanak-
kor egy tartósságban jobb, 
de kevesebb szolgálatatással 
bíró rendszer egyes esetek-
ben jobb választás lehet. Ér-
demes kikérni tapasztalt kol-
légáink véleményét  - hang-

súlyozta kérdésünkre vála-
szolva az üzletvezető. A 
kondenzációs gázkazán 
egyébként az utóbbi évtized-
ben indult hódító útjára. A 
hagyományos gázkazánok 
200 Celsius fok körüli hő-
mérsékletű égésterméket 
bocsátottak ki, a kondenzá-
ciós rendszerrel, illetve a 
rendszerhez kapcsolódó ve-
zérléssel ez az érték 60 
Celsius fok körül alakul. Az 
így nyert hőmennyiség hasz-
nosítható része a megtakarí-
tás, amelyet lakásunk fűté-
sére fordíthatunk. A megta-
karítás 20 és 30 százalék le-
het, a hagyományoshoz ké-
pest drágább kondenzációs 
kazán ára így  átlagosan két-
három év latt megtérülhet - 
állítják a kazángyártók.    (x)

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Becsengettek

Szeptember 1-jén az or-
szág minden iskolájában 
ünneplőbe öltöztek a diá-
kok, hogy frissen, tudásra 
szomjazva kezdjék meg a 
2015-2016-os tanévet.

Így történt ez a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
Batsányi tagintézményben 
is. Ebben a tagintézményben 
harminckét első osztályos 
kezdte meg   tanulmányait,  
tapolcai szinten összesen 

százhatvannégy az első osz-
tályosok száma. A harminc-
két új batsányis kisdiák kissé 
megszeppenve, de büszkén 
érkezett a tanító nénikkel.  
Őket és a „régieket” üd-
vözölte Baksa Júlia, az is-
kola általános igazgatóhe-
lyettese. 
Az új tanévet versekkel kö-
szöntötték a tagintézmény 
diákjai, az első osztályosok 
remek versfüzérrel rukkol-
tak elő.                              (ae)

Az augusztus huszadikai 
rendezvénysorozat kere-
tében a Vajdahunyad vár-
ban tartott ünnepségen 
dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter 
adott át elismerő okleve-
let a monostorapáti erdé-
szet vezetőjének két és 
fél évtizedes munkája 
elismeréseként.

Farkas Attila több mint, 25 
éve vezeti a Monostorapáti 
erdészetet, ez idő alatt vitat-
hatatlan érdeme keletkezett 
az Agár-tetői, Vigántpetend-
Balatoncsicsó és a nyugati 
Balaton-felvidéki erdőtöm-
bök közjóléti fejlesztésében. 
Munkássága alatt került be-
mutathatóvá és látogatható-
vá a salföldi pálos kolostor, a 
dabospusztai templomrom, 
a bakonyszentjakabi pálos 
kolostor, a szigligeti óvár, 
valamint számos forrásfog-
lalás, erdei pihenőhely és ki-
látó. Kezdeményezésére jött 
létre a Balaton-felvidéki Er-

Tanévkezdés, Tapolca, Batsányi                 Fotó:Antal Edit

Miniszteri kitüntetés 

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
szeptember 10 - 16. 
csütörtök – szerda

 
12.  szombat  14:30 

1200,-Ft
13. vasárnap 16:00         

Minyonok 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 91 perc

Rendező: Brian Lynch 
...

10 – 16. csütörtök - szerda 
18:00 

1000,-Ft
Miénk a világ  

Színes, szinkronizált 
amerikai zenés film

Hossz: 93 perc 
Rendező: Max Joseph

...

10 – 16. csütörtök - szerda  
20:00 

1000,-Ft
A (sz)ex az oka mindennek  

Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 95 perc 
Rendező: Leslye Headland   

06/87/412-289
Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

FELHÍVÁS
         Tapolca Város Önkormányzata
         Képviselő-testülete a 31/2011.  
     (XII. 12.) önkormányzati rende-
lete alapján támogatást nyújt a felső-
oktatási intézményben tanuló, jó ta-
nulmányi eredménnyel rendelkező 
(minimum 4.00 tanulmányi átlag), 
szociálisan hátrányos helyzetű, ta-
polcai állandó lakóhellyel rendelkező 
hallgatók számára. A támogatás iránti 
igény benyújtási határideje: 2015. 
szeptember 30. 
A támogatás igénylésével kapcso-
latos részletes tájékoztatást a Tapol-
cai Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
Általános Igazgatási Csoportja (tele-
fon: 87/511-153) nyújt, ahol az 
igényléshez szükséges nyomtatvá-
nyok rendelkezésre állnak. 
          Dobó Zoltán sk.polgármester

dészeti erdei iskola, amely 
mára országos hírnévre tett 
szert a környezeti nevelés 
színtereként. Vezetése alatt, 
pozitív kapcsolatot alakított 
ki az erdészet által kezelt te-
rületek települési önkor-
mányzataival, erősítve ezzel 
is a Bakonyerdő Zrt. jó 
hírnevét.

Miniszteri elismerést ka-
pott Farkas Attila
        Fotó: Mesterházi József



Horvát focigyőzelem 
TORNA   A Tapolcai Öregfiúk FC a második helyet szerezte meg

Az immár tizenhetedik al-
kalommal megrendezett 
Tapolca Kupa nemzet-
közi nagypályás öregfiúk 
labdarúgó torna horvát 
győzelemmel zárult a kö-
zelmúltban.

Ezúttal négy csapat mérte 
össze futballtudását a Városi 
Sporttelepen, a felvidéki 
Marcelháza, a szintén szlo-
vákiai Patince, a Tapolcai 
Öregfiúk FC, valamint a 
horvátországi Umag csapa-
ta. A sportolók kétszer ne-
gyedórában, körmérkőzéses 
rendszerben rúgták a bőrt. A 
torna győztese végül Umag 
lett, 6:2-es gólaránnyal, hét 
ponttal. A tapolcai öregfiúk 
egy ponttal lemaradva, hét 
négyes gólaránnyal szorul-
tak a második helyre. Mar-
celháza játékosai négy pont-
tal, négy lőtt és öt kapott gól-
lal a harmadik helyen vé-

geztek. Patince csapata az 
idei versenyben nem szer-
zett pontot, a gólok legtöbb-
jét is ők kapták, miközben 
egyetlen labdát sikerült az 
ellenfél hálójába juttatniuk, 
így utolsó helyen fejezték be 

a tornát.  A Bormúzeumban 
tartott ünnepi vacsorán ad-
ták át a győzteseknek járó el-
ismeréseket, serlegeket, dí-
jakat. A legjobb mezőny-
játékosnak az Umag játéko-
sát, Makarto Pindrics-et vá-

lasztották. Tapolcán maradt 
viszont a torna legjobb ka-
pusa cím, amelyet Krizsan 
Attila érdemelt ki. A mér-
kőzések gólkirálya pedig 
szintén hazai játékos,  Zsi-
borács László lett.           (tl)

n NŐI FOCI  - Fel-
készülési női labdarúgó 
mérkőzésen: Csabren-
dek FC-Tapolca: 0-1 (0-
1) Góllövő Varga Dóra. 
A bajnokságot a női csa-
pat szeptember 6-án 
kezdte idegenben, Bala-
tonfüred ellen. A lányok 
nagy csatában maradtak 
alul. A 3-1-es végered-
mény az utolsó  percben 
alakult ki, elkerülhető 
gólokkal.                   (ae)

n VÍVÁS - Szeptem-
ber 26-27-e között a 
Csermák József Városi 
Rendezvénycsarnok-
ban országos junior és 
kadet női-férfi párbajtőr 
válogatóversenyt ren-
dez a Magyar Vívószö-
vetség.                       (ae)

n MAGYAR KUPA -
Harmadik fordulót ren-
dezték a Magyar Kupa 
megyei selejtezőjében. 
A TÖFC a magasabb 
osztályú Badacsonyto-
majjal mérkőzött, s a 
3:3-as döntetlennel to-
vább léphetett a negye-
dik fordulóba. Góllö-
vők: Zsiborács, Viski, 
Nagy.                         (ae)

n FOCI - A legutóbbi 
két fordulóban nem tu-
dott pontot szerezni a 
TIAC VSE labdarúgó 
csapata. Előbb Pere-
marton vendégeként 
0:0-s félidőt követően a 
hazaiak nyerték a mér-
kőzést (2:1). A tapolcai 
gólszerző Tüske volt. A 
hétvégi itthoni találko-
zón az Ösküvel nem bírt 
a TIAC. Hiába volt hat-
van százalékos a tapol-
cai labdabirtoklás, há-
rom kontrából három 
gólt szerzett az ellenfél. 
Ráadásul a 92. percben 
Tüskét és Baloghot is 
kiállította a játékvezető.

n FUTBALL - A me-
gyei IV. osztály déli 
csoportjában a második 
fordulóban a következő 
eredmények születtek: 
TÖFC-Gógánfa 3:4, 
Sümegprága-Révfülöp 
4:0, Balaton SE-Ne-
mesvita 14:1, Zalaer-
dőd-Dörgicse 3:3, Zán-
ka-Balatonakali 2:5, 
Zalahaláp-Diszel SE 
4:1.                          (ae)

Sakkozók megmérettetése
Közel hetvenen ültek asz-
talhoz a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban 
tartott háromnapos 44. 
Construct Balaton Kupa 
országos egyéni rapid 
bajnokságon az elmúlt 
hétvégén.

A szeptember 4-ei megnyi-
tón Ács Lajos, a Tapolcai 
Városi Sportegyesület elnö-
ke köszöntötte  a megjelent 
versenyzőket és érdeklődő-
ket, majd Czingler Sándor, a 
Megyei Sakkszövetség főtit-
kára, a verseny főbírája is-
mertette a verseny lebonyo-
lítási rendjét, szabályait.

Ezen a napon két fordulót 
bonyolítottak le a 9 fordulós 
svájci rendszerű versenyből. 
A szombati napra öt, va-
sárnapra két játék maradt a 
két kategóriában kiírt meg-
méretésre. Az„A” kategóriá-
ban a felnőttek (45 fő), a 
„B”-ben (22 fő) az utánpót-
láskorú versenyzők sakkoz-
tak.  A főverseny győztese a 

Tapolca VSE versenyzője, 
Bodó Bence lett. A további 
sorrend: Almási István, Cop 
Tomislav, Aczél Gergely,  
Czupor Attila, Paksa Rudolf, 
Egresi Máté,  Machata Mar-
tin, Pásztor Ferenc, Gaál 
Ede.
Ebben a mezőnyben az ér-
tékszámok alapján különdí-
jakat vehetett át Meixner Fe-
renc, Szép Milán, Juhász Ju-
dit. A legeredményesebb női 
játékos Árvai Eszter, a leg-
eredményesebb 60 év feletti 
szenior Rózsa Sándor és a 70 
év feletti Korongi Gyula lett.
Az utánpótlás („B”) ver-

senyt Gömböcz Zsófia nyer-
te Gaál Zsóka és Szőke Kris-
tóf előtt. Itt is osztottak kü-
löndíjakat utánpótlás ko-
rosztályok szerint. Díjazot-
tak lettek: Gaál Zsóka, 
Reiger Richárd, Horváth 
Barnabás, Szőke Kristóf, 
Varga László, Bodó Boglár-
ka, Gömböcz Zsófia, Csalló 
Krisztián, Nagy Ádám, Ga-
lovich Máté, Réti Boldizsár 
Tibor.
Az eredményhirdetésen 
Czingler Sándor értékelt, és 
díjakat adott át, melyben 
közreműködött Ács Lajos, a 
TVSE elöke is.                 (ae)

Rövid hírek
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A torna egyik mérkőzésének szép pillanata, pályán a tapolcai öregfiúk Fotó:Töreky

KÖZEL HETVENEN 
SAKKOZTAK 
A VERSENYEN

7sportembere 

Cséri Bence 
igazi sport-
ember. 15 
éves, a Bár-
dos Lajos Ál-
talános Iskola Kazinczy 
tagintézményében tanul. 
Mindene a mozgás. 
Négy kézilabda- és há-
rom vívóedzés is szere-
pel heti programjában. A 
tanulást sem hanyagolja 
el, az előző tanévben két 
négyese mellett, ötös 
osztályzatok sorakoz-
tak. Ha az élet választás 
elé állítja majd, valószí-
nűleg a kézit választja. 
Hatalmas lehetőségnek 
tartja, hogy egy olyan 
nagy múltú klub, mint az 
MKB Veszprém kíséri 
figyelemmel fejlődését. 
Irányító és bal átlövő 
poszton játszik. Büszke 
testvéreire, Sárára és So-
mára, akik ugyancsak a 
vívás szerelmesei és ta-
nulmányi eredményeik 
is példaértékűek.                                                                  

A Cséri Bence
vívás, kézilabda

A Tapolca VSE sakkozója, Bodó Bence (balra) lett 
a főverseny győztese                                     Fotó: Antal Edit06/87/412-289



Bazaltcsodák hegye
GEOLÓGIA A hely csak engedéllyel látogatható, de így is megéri
Sok csodálatos látnivaló 
van szerte a világon, ám 
olykor nem is sejtjük, 
hogy szűkebb pátriánk-
ban is találhatók, látha-
tók különleges természeti 
szépségek.

Az egyik ilyen különleges 
látnivaló Tapolca és Sümeg 
felől is megközelíthető a 84- 
es számú főúton. Uzsabánya 
- Alsó vasúti megállóhelynél 
nyugati irányba kell leka-
nyarodnunk. Néhány száz 
méter után egy tábla is kö-
szönt bennünket a települé-
sen, Uzsán. Innen még ka-
nyargós úton, körülbelül tíz 
percnyi utazás után érke-
zünk meg a Láz-hegy egyik 
legfontosabb pontjához. Itt 
egy biztonsági őr fogad ben-
nünket, ugyanis csak írásos 
engedély után juthatunk to-
vább úti célunkig. Ennek 
magyarázata: egyfelől még 
nyílt színi bányaművelés fo-
lyik, másrészről a terület a 
Bazalt- Középkő Kft. tu-
lajdona. Az engedély bemu-
tatása után egy gépkocsival 

és gyalog is jól járható, szé-
les út vezet a hegytetőre, 
ahonnan csodálatos kilátás 
nyílik a környező települé-
sekre. Tiszta időben jól lát-
ható a sümegi vár és a tele-
pülés, de városunk, az Y- há-
zak, a tanúhegyek is integet-
nek felénk. Utunk során azt 
is megtudjuk, hogy a Kis- 

Láz-hegyen 1950-ben kezd-
te meg működését a bazalt-
bánya, anno a terület észak-
keleti részén indították el a 
fejtést, a Kutyaeresztő nevű 
meredek sziklafalnál. Azóta 
pedig már az említett nyílt 
színi bányaművelés miatt 
mélyen az eredeti felszín 
alatt folynak a munkálatok.

Igazán szép formájú bazalt-
kövekben, monumentális, 
20-30 méter magas, össze-
függő kőóriásokban gyö-
nyörködhetünk. A hely a ter-
mészeti látványosság mel-
lett igazi Paradicsom geo-
lógiai szempontból is, hi-
szen rengeteg ásvány lelő-
helye.                                 (di) 

SZEM - PONT
Nem nagy ügy - summázhat-
nánk a látottakat. Ennek el-
lenére olvasónk reakcióját 
követően úgy gondoltam, 
néhány sort mégis megér a 
látvány. 
Bizonyára másoknak sem 
tetszik, ami az ÉFOÉSZ Ta-
nácsadó Iroda és a Corden 
International (Magyaror-
szág) Kft. tapolcai laborató-
riuma között található OTP 
Bankautomatánál fogadja 
őket. A poros, piszkos bil-
lentyűzet és kijelző szót sem 

n BETÖRÉSI KÍSÉR-
LET - Vádemelési javaslat-
tal fejeződött be annak a 40 
éves révfülöpi férfinak az 
ügyében folytatott nyomo-
zás, aki 2015 márciusában 
egy 78 éves idős asszonyhoz 
próbált meg betörni. Márci-
us 17-én tett bejelentést egy 
78 éves asszony, hogy az éj-
szaka folyamán valaki enge-
dély nélkül bement bekerí-
tett ingatlanjára, majd betör-
te a ház ablakát. Elmondta 
azt is, hogy előző nap a 
délutáni órákban megjelent 
nála K. Norbert 40 éves rév-
fülöpi lakos, aki azt kérte, 
hadd aludjon nála a mellék-
épületben, ahogy azt tette 
már több alkalommal is. A 
78 éves nő ezt nem engedte 
meg neki és arra kérte, tá-
vozzon. Pintér György fő-
törzsőrmester és Ruzsa Zol-
tán főtörzsőrmester körzeti 
megbízottak K. Norbertet  
előállították a Tapolcai Ren-
dőrkapitányságra. Itt gyanú-
sítottként hallgatták ki, 
melynek során beismerő 
vallomást tett. A férfi ellen 
lopás vétség kísérletének 
megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás, melyet a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya a közel-
múltban zárt le, az ügyben 
keletkezett iratokat váde-
melés kezdeményezésével 
továbbították a Tapolcai 
Járási Ügyészségnek.      (di)

n HINTŐPORT ÉS VA-
JAT AKART  LOPNI - A 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság ügyeletére augusztus 31-
én érkezett a bejelentés, 
hogy az egyik helyi bevásár-
lóközpontban bolti tolvajt 
tartóztattak fel. A helyszínre 
érkező járőröknek a bizton-
sági őr elmondta, hogy a ka-
merafelvételeken vette ész-
re, amint a középkorú nő kü-
lönböző termékeket tesz a 
táskájába, aki a pénztárnál 
nem fizette ki a táskájába 
rejtett hintőport és vajat. A 
65 éves V. Béláné csabren-
deki lakos a helyszínen elis-
merte a lopás tényét, ellene 
szabálysértési eljárás indult, 
tájékoztatta lapunkat Nagy 
Judit a helyi rendőrkapi-
tányság megelőzési főelőa-
dója.                                (di) 
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Fantasztikus látványt nyújtanak a tornyosuló bazaltóriások          Fotó: Dancs István

érdemel mert nyitott, és még 
zárt helyen is száll a por. Vi-
szont az a tény már sokkal 
inkább, hogy a szerkezetet 
lassan pókhálókkal lesz kör-
betapétázva. Ahogy olva-
sónk mondta: „Nekem nincs 
pókfóbiám, mégis fejcsóvál-
va jövök ide. Nem igaz, 
hogy a felelősöknek nincs 
egy liter vizük, fertőtlenítő-
szerük, és öt perc szabadi-
dejük!” Apró dolgokból 
születnek a nagyok, negatív 
értelemben is...                 (di)

Pókháló „nő” már a bankautomatán is     Fotó: Dancs I.

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 48/db
Burgonya: 120 Ft/kg
Sárgarépa: 190-200 Ft/kg
Zeller: 100-240 Ft/db
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Paprika: 190-390 Ft/kg
Paradicsom:200-360 Ft/kg
Uborka: 200-370 Ft/kg
Tök: 100-200/db
Sütőtök: 200 Ft/db
Patiszon: 150 Ft/kg
Cukkini: 150 Ft/kg
Padlizsán: 500 Ft/kg
Körte: 200-400 Ft/kg
Málna: 2000 Ft/kg
Őszibarack: 200-400 Ft/kg
Szilva: 200-250 Ft/kg
Szőlő: 300-500 Ft/kg
Mandula: 4200 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg

Heti SÜTI

Diós-szilvás muffin 
rumos szilvahabbal

Hozzávalók (12 db)
Tészta:15 dkg finomliszt (szitálva), 10 
dkg dió (darálva), 1 teáskanál sütőpor, 
1 teáskanál szódabikarbóna, 1 csipet 
só, 1 kávéskanál fahéj, 2 db tojás (kö-
zepes), 15 dkg cukor, 1 teáskanál rum 
(vagy aroma), 1 dl tej, 12.5 dkg vaj (le-
het margarin is), 6 db szilva (jó közepes 
nagyságú, apróra vágva). Hab: 2 ek 
szilvalekvár (nem dzsem), 1 teáskanál 
vanília kivonat, 1 teáskanál rum (vagy 
aroma), 2 dl növényi tejszín (Hulala)
Elkészítés 
Tészta: A puha vajat és cukrot habosra 
keverjük, majd egyenként a tojásokat , 
és a rumot is beledolgozzuk. Ezután a 
liszt, só, a sütőpor, a szódabikarbóna, a 
dió, fahéj keverékét adjuk hozzá. A 
végén belekeverjük a felkockázott 
szilvát, legvégül annyi tejet adunk 
hozzá, hogy piskóta sűrűségű masszát 
kapjunk. Papírkapszlival bélelt muffin 
formába adagoljuk, és 180 C fokra elő-
melegített sütőben 20-25 perc alatt 
készre sütjük. / tűpróba / Rumos szilva-
habbal díszítve kínáljuk. Hab: A lek-
várt a rummal, a vanília kivonattal ala-
posan átkeverjük, majd apránként a ke-
mény habhoz dolgozzuk. Sütési hőfok: 
180°C, sütési mód: alul-felül sütés.
                    
                  Fehér Sándorné,  Tapolca

Rendőrségi hírek

Lapzárta: hétfő 12.00!

Tájékoztatjuk kedves olva-
sóinkat, hogy lapunk mos-
tantól csütörtökön, illetve 
pénteken jelenik meg min-
den héten (kivéve az előre 
jelzett időpontokat). Ez 
egyben azt is jelenti, hogy 
mostantól hétfői napra  
esik a lapzártánk.                                              

Továbbra is keressük a legfino-
mabb süteményeket, hétről hétre!
Akinek van olyan receptje, 
amelyet szívesen osztana meg 
másokkal lapunk hasábjain, azt 
kérjük küldje el e-mailban  
elektronikus címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com


