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Kigyúltak a fények
VÁRAKOZÁS   Adventtől vízkeresztig tart a rendezvénysorozat
Az első gyertya meggyúj-
tásával advent első va-
sárnapján elkezdődött a 
hagyományos, vízkeresz-
tig tartó, Adventi várako-
zás néven ismert, színes 
tapolcai rendezvényso-
rozat.

Kigyúlt ki az első gyertya a 
főtéren, illetve megnyílt a 
szabadtéri Betlehem a bel-
városban, a Szentháromság 
szobornál, és természetesen 
bekapcsolták a város díszki-
világítását is. A szép szám-
mal megjelent érdeklődőket 
Dobó Zoltán polgármester 
köszöntötte. A kellemes, im-
már ünnepi hangulatú estén 
a Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola Székhelyin-
tézménye és a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus 
Általános Iskola kórusa 
adott műsort. A kisebbek 
örömére állatsimogató is 
várta a látogatókat, míg a 
jazz kedvelői a Gold Orleans 
Jazz Trió remek muzsikáját 
hallgathatták. Nem volt túl 
hideg, de a forralt bor és a tea 
népszerűsége mit sem csök-

kent a korábbi évekhez 
képest. A rendezvénysorozat 
december negyedikén foly-
tatódik. Ekkor a gyerekek-
nek kézműves foglalkozást, 
majd mesedélutánt szervez-
nek. Másnap, december 5-én 
délután találkozhatnak az 
apróságok a Mikulással a 
Csermák József Rendez-

vénycsarnokban. Advent 
második vasárnapján (hato-
dikán) még mindig a Mi-
kulás áll a figyelem közép-
pontjában, aki ezúttal a 
főtéren találkozik a gyere-
kekkel. Ezen a napon evan-
gélikus egyházi szolgálat is 
lesz, a műsorban közremű-
ködik a Tapolcai Protestáns 

Énekegyüttes, majd a Réz-
angyalok fúvós együttes is 
fellép. Karácsonyig, illetve 
utána még vízkeresztig tart a 
színes programsorozat, a vá-
rosközpontban mindig kap-
ható forralt borral, punccsal, 
teával, sült gesztenyével, 
langallóval és lángossal kie-
gészítve.                        (szj)

Tizennegyedik találkozó

András-napi bormustra

Hagyományosan kellemes 
légkörben zajlott a Veszp-
rém Megyei Zeneiskolai 
Négykezes Találkozó, ame-
lyet 1989 óta, kétévente ren-
deznek meg Tapolcán. 
Az egész napos rendezvé-
nyen - amelynek immár ti-
zennegyedszerre adott ott-

hont Tapolca - a házigazda 
Péni Béla, a Járdányi Pál Ze-
nei Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatója köszöntötte 
a megjelenteket. A  zsűri el-
nöke, dr. Pusztainé Puskás 
Zsuzsanna a találkozó jelen-
tőségét méltatta. (Folyt. a 4. 
oldalon„Ifjú...”címmel) (sz)

Tóth Bálint a családi pin-
cészetként működő Cso-
bánc Bormanufaktúra bo-
rásza mutatta be legjobb 
borait a diszeli közösségi 
házban szombat este.   

A településrészen már évek 
óta megtartott András-na-
pon, hagyományosan egy-
egy környékbeli termelő 
mutatkozhat be, beszélhet 
borairól, borkészítési filozó-
fiájáról. Ezúttal Tóth Bálint 
és hagyományos eljárással 
készült borai kerültek a fi-
gyelem középpontjába. A 
nyolc hektáros kézműves 
pincészetben folyó munkára 
jellemző, hogy az ország 
négy Michelin csillagos ét-
termének mindegyikében 
megtalálhatók palackos bo-
raik. A zenés ünnepi vacso-

rát megelőzően az újborokat 
Renner Sándor plébános ál-
dotta meg, a jelenlévőkhöz 
intézett szavaiban a Márton-
, illetve az András-napi szo-
kásokról, azok vallási vonat-
kozásairól beszélt, de pozití-
van szólt a jó bor  mértékle-
tes fogyasztásáról is. Bakos 

Görgy Tapolca-Diszel kép-
viselője rövid ünnepi kö-
szöntőjében arról beszélt, 
hogy a hagyomány szerint 
András-nappal befejeződtek 
a mulatozások, csendesebb 
időszak következett, az Ad-
vent ideje. (Folyt. a 2. olda-
lon „Vidám...” címmel)    (tl)

Nosztalgia 
és tanulság
Közösségi portálokon 
gyakorta osztanak 
meg a felhasználók a 
korábbi, sorozott had-
seregre vonatkozó, 
képeket, videókat. A 
nosztalgia felütötte 
fejét, hiszen tudjuk, 
utólag az emlékek 
megszépülnek. Sok 
férfiembernek a fiatal-
ságát idézi meg egy-
egy hadseregbeli él-
mény. Ez tény. Azon-
ban az is tény, hogy a 
fiatal a sorkatonaság 
2004-es megszünte-
téséig olyan tapaszta-
latokat kapott, amely 
egész későbbi életére 
kihatott, még ha utált 
is bemenni a lakta-
nyába. Azon túl, hogy 
ismeretet szerzett 
fegyverek, technikák 
terén, a túlélőképes-
ség, a leleményesség 
a szívósság  is kifejlő-
dött. Az összetarto-
zás erejének érzésé-
ről nem is szólva. Bár 
nem tudják, de ezen a 
területen  hátrányban 
vannak a mai ifjak.

          Szijártó János

Kiemelt arany minősítést kapott Sterk-Rajzó Luca és 
Czyntula Dóra a minapi négykezes versenyen

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola kórusa énekelt    Fotó: szj.

Az idén Tóth Bálint borász mutatkozhatott be  Fotó: tl.
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Repülőtér, turizmus
ÜLÉS  A képviselő-testület támogatja a leszállópálya létesítését
A város képviselő-testü-
lete fontosnak tartja, hogy 
Tapolcán IV. kategóriájú 
repülőtér (leszállópálya) 
üzemelhessen a gazda-
sági fejlődés, az idegen-
forgalmi vonzerő és is-
mertség növelése érde-
kében.

Több más mellett ez is el-
hangzott a legutóbbi nyilvá-
nos ülésen a Tamási Áron 
Művelődési Központban. A 
megszavazott előterjesztés 
alapján a testület meghatal-
mazta a polgármestert, hogy 
a folyamat előmozdítása ér-
dekében kezdeményezze 
„Tapolca Város Önkor-
mányzata jogi személy tag-
ként” való felvételét a Ta-
polcai Repülő Egyesület 
tagjai sorába. Az önkor-
mányzati elképzelésekkel 
egybeeső egyesületi célok 
támogatására, az engedé-
lyezéshez és üzemeltetéshez 
szükséges környezeti  vizs-
gálati dokumentáció (és a 
NATURA 2000 hatásbecs-

Résen volt a fiatal polgárőr

A 2015-ös év jó minőséget hozott

Ultrakönnyű gép a tapolcai légtérben. A repülés élmény,  
és meghatározó lehet a turizmus fejlesztése, a gazdasági 
növekedés terén                                   Fotó: Szijártó János

lés) elkészíttetéséhez legfel-
jebb bruttó 1 millió 507 ezer 
forint összegű támogatást, 
továbbá egyesületi tagdíj cí-
mén huszonnégyezer forin-
tot biztosítanak a költség-
vetésből az általános tarta-
lék, működés terhére.
A testület döntése felhatal-

mazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések, 
nyilatkozatok megtételére, a 
támogatási szerződés aláírá-
sára. Ezzel együtt felkérik 
Dobó Zoltánt, hogy kezde-
ményezze stratégiai fejlesz-
tési, üzemeltetési megálla-
podás megkötését a tapolcai 

(Folytatás az 1. oldalról)
- Használjuk ki a hátralévő 
néhány órát és érezzük jól 
magunkat - buzdította a je-
lenlévőket Bakos György. 
Tóth Bálint az est borásza az 
idei újborokról szólva hang-
súlyozta, hogy a 2015-ös év 
nagyon jó minőséget hozott 
borászatuk számára. - Bora-
ink jó része kékszőlőből ké-
szült, igazából mi még csak 
sejtjük, hogy milyen lesz az 
új évjárat, de fehérboraink 
azt mutatják, hogy ez egy 
igen jó évjárat, mind beltar-
talmi értékben, mind savak-
ban, cukorfokban. A savak 
egy kicsit bizonytalanok 
voltak, de erjedés után már 
lehetett érzékelni, hogy na-

Több esetben is írtunk  a 
tapolcai polgárőr egyesü-
let létjogosultságáról, a 
tagokról, akik  munkáju-
kat hatékonyan, eredmé-
nyesen végzik. Példa erre 
a minapi eset.

Tapolca és Kisapáti között 
található az úgynevezett 
„Ürgelyuk”- i buszmegálló. 
Innen közelíthető meg 
Horváth Zsolt szőlőterülete, 
de a Szent György- hegyen 
él Supka Károly Mihály is, 
aki a fentiekben említett 
szerveződés egyik legaktí-
vabb és legeredményesebb 
tagja. November 20- án a 
kora esti órákban a szolgá-
laton kívüli Supka Károly 
Mihály polgárőr arra lett fi-
gyelmes, hogy egy férfi Hor-

váth Zsolt újonnan telepített 
szőlőterületén található rak-
lapokat (6 darab) szed szét. 
Felhívta az elkövető figyel-
mét, hogy amennyiben nem 
hagyja abba cselekedetét, 
intézkedik. Mivel nem volt 
foganatja a felszólításnak, 
hívta a körzeti megbízottat, 
aki  utolérte az elkövetőt, és 
az eltulajdonított raklapokat 
visszaszállíttatta.
A rendőrségi intézkedés so-
rán értesítték, tájékoztatták 
Horváth Zsoltot is. Mivel az 
eltulajdonított faanyagok 
megkerültek, ezért hivatalos 
eljárás nem indult. A szőlő-
birtok tulajdonosa hálás a 
fiatal polgárőrnek, akit Szal-
kai Zsolt, a polgárőr egye-
sület elnöke szóbeli dicsé-
retben részesített.            (di)

Supka Károly Mihály (balra) szemfüles volt. Mellette 
Ányosi Balázs,  szintén kifejezetten aktív polgárőr

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu 

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

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

„repülőtér” vonatkozásában 
az érdekeltek (a tulajdonos-
társak, az üzemeltető cég, a 
„BognAir” Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., és az 
együttműködő helyi civil 
szervezet, a Tapolcai Repülő 
Egyesület) között.
Az ülésen számos egyéb na-
pirendi pontról is tárgyaltak 
a képviselők, több más mel-
lett a helyi adókról szóló 
rendelet módosításáról, a te-
metőkről és a temetkezésről 
szóló önkormányzati rende-
let felülvizsgálatáról, a 2016 
-2017-es nevelési évben in-
dítható óvodai csoportok 
számának meghatározásá-
ról, a Tapolcai Kertvárosi 
Óvodába történő beiratko-
zás időpontjának, valamint 
az óvoda heti és éves nyitva 
tartási idejének meghatáro-
zásáról. 
A beiratkozás 2016. április 
20-21-én 9 és16 óra között 
lesz, az óvoda a nevelési év-
ben hetente hétfőtől pénte-
kig 6 és 17 óra között lesz 
nyitva.                             (szj)

gyon jók lettek a borok eb-
ből a szempontból is. Az 
András-napra a 2013-as, 
2014-es borainkat hoztuk, 
hiszen mi egy természetes 
borokat készítő manufaktú-
ra vagyunk, az idei borokba 
sem avatkozunk be, értelem-
szerűen ezek még nem érték 
el a bemutatkozáshoz szük-
séges állapotot. Egy olasz-
rizlinget, egy a szürkebarát- 
sárga-muskotály házasítást, 
egy siller bort, a Kurucvér 
elnevezésű öt borfajtából ál-
ló „csobánci bikavérünket” 
és zászlóborunkat a 2010-es 
Magnum palackban tartott 
Pinot Noir-t mutatjuk be az 
András-napon az érdeklődő 
közönségnek.                   (tl)

Vidám boros este 
Tapolca-Diszelben

http://www.tapolca.hu


Ajádékot kaptak
Hűtés-, és légtechnikai eszközök az iskolának
A Széchenyi szakképző 
iskola tanműhelye több 
hűtés-, illetve légtechnikai 
berendezést kapott aján-
dékba egy hazai vállal-
kozástól. A gesztus egy 
hasznos együttműködés 
szép példája.

Rádi Péter a támogató 
ECONIX Kft vezetője la-
punk kérdésére elmondta, 
hogy cégük a hazai épületgé-
pészeti piac meghatározó 
szereplőjeként fontosnak 
tartja, hogy a mai fiatalok  
korszerű képzést kapjanak, 
tehát a lehető legmodernebb 
technológiát ismerjék meg 
tanulmányaik során, hiszen 
ez elhelyezkedési esélyekei-
ket később jelentősen növel-
heti. - Úgy gondolom, ado-
mányunk javára válik a tanu-
lóknak, az iskolának és nem 
utolsó sorban a munkaadó-
nak egyaránt, hiszen ez 
utóbbi szakmailag sokkal 
felkészültebb pályakezdőt 
tud a jövőben foglalkoztatni. 
Arra kérdésünkre, hogy mi-
ért pont egy tapolcai iskolára 

esett a választásuk Rádi Pé-
ter azt mondta, hogy tapolcai 
kötődésük van tulajdonosi 
szinten, illetve nagyon jó ne-
ve van az iskolának, továbbá 
tanulót is alkalmaznak jelen-
leg a Széchényi iskolából 
szakmai gyakorlat kereté-
ben.  - Amit most adtunk, 
azok  hűtő- és klíma beren-
dezések, illetve épületek 
szellőzését biztosító lég-
technikai berendezések, ki-
sebb háztartási  és  nagyobb, 
ipari méretekben. Mostaná-

ban ilyenek találhatók a la-
kosságnál, a közintézmé-
nyekben, kórházakban, be-
vásárló központokban is. A 
szerkezetek reményeink 
szerint  a gyakorlati oktatást 
jelentősen megkönnyítik 
majd az iskola szakoktatói 
és tanulói számára- mondta 
el lapunknak a cégvezető, 
aki az iskola fennállásának 
30. évfordulóján adta át az 
adományt a város és az isko-
la vezetői, és a szakoktatók 
jelenlétében.                   (tl)

A tapolcai Egészségfej-
lesztési Iroda (EFI) nagy 
örömmel vett részt a hu-
szonharmadik Egészség- 
és Aerobik napon. 

A délelőtt folyamán ingye-
nes légzésfunkció vizsgála-
tot és dohányzás prevenciót 
tartott, dr. Maha Jakoob tü-
dőgyógyász. Délután pedig 
az egészséges életmód ta-
nácsadás, általános testsúly-
mérés és vérnyomásmérés 
lehetősége várta a lakosokat. 
A fenntartó Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási 
Intézet és a Tapolca Kft. jó 
viszonyának köszönhetően a 
standozás mellett több rész-
programot is az EFI biztosí-
tott, így Jámbor Szilvia die-
tetikus izgalmas ízekkel, 
ételkóstoltatással készült. 
Lehetőség nyílt az érdeklő-
dőknek megkóstolni a brok-
kolis-, tonhalas- vagy épp a 
vörös lencséből készült kré-
meket. A mozgásos progra-
mokat Fábián Kata, Szeny-
nyainé Kovács Veronika és 
Bognár-Kasza Viktória tar-
totta. Az EFI tapasztalatai 
szerint, nehéz megmozdítani 
a lakosságot, hogy tegyen 
egészségéér t ,  azonban 
külde-tésük nem lehetetlen, 
hiszen rengeteg olyan pozi-
tív eredménnyel és történet-
tel gazdagodtak már fennál-
lásuk óta, mely erőt és hitet 
ad a megkezdett munka vég-
hezviteléhez. Annak érdeké-
ben, hogy minél több ember-
hez eljussanak az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos 
információk, az EFI eddigi 
tapolcai tevékenységeit au-
gusztustól folyamatosan a 
környező településekre is ki-
terjesztette. Levonták a ta-

pasztalatokat és megfigyel-
ték az ott élők szokásait, eze-
ket figyelembe véve tö-
rekednek a legnagyobb lét-
szám elérésére, hiszen mint 
kiderült igény van a külön-
böző mozgásformákra. Jelen 
vannak Lesenceistvándon, 
Badacsonytomajon, Gyula-
kesziben, Monostorapátin és 
a Káli medencében is. Ter-
veik közt szerepelt, hogy ok-
tatási  intézményekben, 
munkahelyeken is megje-
lennek. Elképzeléseiket tet-
tek követték és a legkiseb-
bektől kezdve a legnagyob-
bakig hirdetik az egészség 
megőrzésének fontosságát. 
Fábián Kata négy óvodát lá-
togatott meg, ezek közül két 
helyen mind a három cso-
portban, kettőben pedig a 
nagycsoportosoknak tartott 
foglalkozásokat. Óvodán-
ként tizenöt alkalommal ta-
lálkozott a gyerekekkel. Az 
általános iskolákban dieteti-
kus ad tanácsokat gyerme-
keknek, szülőknek egyaránt, 
míg a középiskolákban a 
veszprémi Alkohol-Drogse-
gély Ambulanciával közre-
működve tartottak előadáso-
kat. A kamaszok testközel-
ből ismerkedhettek meg a 
szenvedélybetegségből 
meggyógyuló páciensek tör-
téneteivel, melyek felhívják 
figyelmüket a veszély forrá-
sára. A munkahelyi szűrések 
sorát a projektgazdánál 
kezdték, eljutottak már a 
Széchenyi szakképző Is-
kolába is, több intézménnyel 
tárgyalást folytatnak.        (x) 
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Értékes berendezéseket kapott az iskola Fotó: Töreky L.

Külföldi 
fellépés

Megfázás? Meghűlés? In-
fluenza?
A változékony időjárás 
okán gyakrabban leszünk 
náthásak, köhögünk,  né-
ha a torkunk is megfájdul. 
Az észlelt elváltozásokat, 
főleg, ha még hőemelke-
dés, netán láz is kíséri 
gyakran nevezik „influen-
zának”. A legtöbb náthá-
val torokkaparással és kö-
högéssel járó betegséget 
vírus okozza. A meghűlés 
alatt azt kell érteni, hogy a 
nem megfelelő öltözkö-
dés, vagy váratlan hideg-
hatás miatt a szervezeti 
önvédekező képesség le-
gyengül, és az egyébként 
is jelen levő vírusok aktív 
támadók lesznek, mert a 
védelmi vonal meggyen-
gült. Ezek a vírusok szám-
talan fajtában vannak je-
len, és ezért fordulhat elő 
az újra fertőződés, mert 
szervezeti immunitás nem 

tud kialakulni. Az otthon 
található, vagy a patikában 
vény nélkül kapható  sze-
rek gyakorta ugyanazt a 
hatóanyagot – legtöbbször 
paracetamolt – tartalmaz-
zák, aminek nyakló nélkü-
li fogyasztása veszélyes, 
különösen a májbetegek 
esetében. 
Az influenza magas lázzal 
járó gyakorta száraz köhö-
gést, torokfájást okozó be-
tegség, mindenképpen or-
vosi vizsgálatot tesz szük-
ségessé és a gyógyulásig 
pihenni kell a betegnek, 
hogy a szervezet összes 
erőit a betegség legyőzé-
sére tudja fordítani. Szö-
vődménymentes esetben 
antibiotikum nem kell, 
mert nincs mire hasson, 
ugyanis az influenza is ví-
rusbetegség, ami az antibi-
otikumon csak „röhög”, 
de nem hajlandó gyógyul-
ni tőle.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDr. Hubert János

           háziorvos

A Tapolcai Musical Szín-
pad 2016 március 15-én 
ismét nagyszabású kül-
honi meghívásnak tesz 
eleget, a nemzeti ünnep-
hez kapcsolódva. 

Erről Halápiné Kálmán Ka-
talin tájékoztatta lapunkat. 
Mint megtudtuk, a 2015-ös 
svédországi nyolc állomá-
sos turné után ismét külföl-
dön élő magyar közösség 
hívta meg a csapatot. A ta-
gok közül Torma Tamás a 
Tapolcán bemutatandó ze-
nés színdarabban működik 
közre, az együttes többi tag-
ja pedig a Zúgjatok haran-
gok című rockoperát adja 
elő Halápiné Kálmán Kata-
lin rendezésében. A művé-
szeti vezető Halápi Katinka, 
aki a budapesti operettszín-
házban szerzett komoly 
szakmai tapasztalatokat, 
ahol immár a huszadik előa-
dáson van túl.                  (szj)

Az Aerobik és Egészségnapon is hasznos tanácsokkal 
látták el az egészségtudatos érdeklődőket   Fotó: Havasi

Az egészség 
mindenekelőtt
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Fogyatékosok, épek 
együtt a színpadon
Egészséges és értelmi fo-
gyatékos fiatalok szerep-
lésével mutatták be a Me-
sevilág című darabot a 
Veszprémi Petőfi Szín-
házban.

Az előadásra elővételben el-
fogyott az összes jegy, mely-
nek bevételével a Veszprém 
Megyei ÉFOÉSZ Közhasz-
nú Egyesület Tapolca tagjait 
támogatta a közönség. A kö-
zel kétórás, kétfelvonásos 
darabot Halápiné Kálmán 
Katalin írta és álmodta szín-
padra, míg az értelmileg sé-
rült lelkes amatőröket Hava-
si Gábor tanította be. A leg-
ismertebb mesemusicalek 
slágereivel színesített mű ki-
válóan megmutatta, hogyan 
tud ép és sérült ember egy 
célért kéz a kézben együtt-
működni. A próbafolyama-
tok közel egy évvel ezelőtt 
kezdődtek. A veszprémi és 
tapolcai akadályozott fiata-
lok heti rendszerességgel 
találkoztak és gyakorolták 
be szövegeiket és koreográ-
fiájukat, majd a nyár végé-
hez közeledve a Tapolcai 
Musical Színpad tagjaival 
közösen csiszolták tudásu-

A Tapolcai Musical Színpad és az ÉFOÉSZ közösen. 
Maradandó élményt nyújtottak a közönségnek

Ifjú zongoristák szép sikerei
(Folytatás az 1. oldalról)
Az oldott hangulatot zeneis-
kola tanárainak színvonalas 
négykezes nyitóműsora ala-
pozta meg. Nagy Krisztina 
és Király Emőke Debussy 
Balett című művét adták elő. 
Arról már Mózner Miklós, az 
intézmény zongora tansza-
kának vezetője tájékoztatta 
lapunkat, hogy három kate-
góriában tizenkilenc négy-
kezes páros versenyzett, me-
gyénk tíz zeneiskolájából. 
Mint elmondta, a találkozó 
színvonalát jól érzékelteti, 
hogy a kétfős szakmai zsűri 
értékelése alapján 3 kiemelt 
arany, 8 arany, 5 ezüst és 3 
bronzminősítés született. Az 
eredményesen szereplő pá-
rosok kotta és könyvjuta-
lomban részesültek.

A találkozón a tapolcai zene-
iskola növendékei kiemel-
kedően szerepeltek. Az I. ka-
tegóriában Mayer Gabriella 
és Varga Júlia arany minősí-
tést kapott (tanáraik: Móz-
ner Miklós és Takácsné Né-
meth Magdolna). A II. kate-
góriában Czyntula Dóra és 
Sterk-Rajzó Luca kiemelt 
arany fokozatot ért el (taná-
raik: Mózner Miklós és Őri 
Jenő).                               (szj)

Hamarosan itt vannak a mí-
nuszok, ügyeljünk a hűtőfo-
lyadék fagyállóságára. 
Zöld, vagy piros? Talán ez a 
leggyakoribb kérdés, ha 
fagyállót cserélünk. Az ol-
csóbb, foszfátmentes zöld 
folyadék is kíméli, védi az 
alumínium, illetve vas felü-
leteket, ám a szakértők 50 
ezer kilométerenkénti cse-
réjét javasolják. A szerves 
és hibrid bázisú fagyálló fo-
lyadékoknál  (OAT, Hibrid 
OAT) jóval több,  320 ezer 
kilométer, illetve öt év a 
csereperiódus. A gyártók ál-
talában 1:1 arányú fagyálló-
víz keveréket javasolnak az 
autók hűtőibe. A szín nem 
mérvadó, van piros, kék, na-
rancs, lila is, de ennek ke-
vés, vagy semmi köze nincs 
a minőséghez.                (tl)

Közlekedés

Hirdetés

Aranyat kapott a tapolcai 
Mayer -Varga páros is

Hirdetés

kat. Horváthné Somogyi Il-
dikó, az ÉFOÉSZ alelnöke 
által megálmodott integrált 
színház, immár harmadik 
egész estés előadását mutat-
ta be, ezúttal is nagy sikerrel. 
A Petőfi Színházas premiert 
megtisztelte jelenlétével 
Porga Gyula Veszprém pol-
gármestere, Oberfrank Pál a 
Veszprémi Petőfi Színház 
Igazgatója és Bernáth Ildikó 
a Támogatott Lakhatás 
nagykövete. A színházigaz-
gató köszöntőjében elmond-
ta, hogy intézménye szíve-
sen ad helyet a csodának és 
azon az estén csoda szüle-
tett. Sok résztvevőnek hatal-
mas álma vált valóra azzal, 
hogy egy ilyen nagy múltú 
teátrum színpadára léphe-
tett. A Padlás, Pocahontas, 
Aladdin, Mary Poppins 
musicalek betétdalait és még 
sok más közismert slágert 
felvonultató, szívet, lelket 
melengető darabnak a tapol-
cai közönség is tapsolhat, hi-
szen december negyedikén, 
tizennyolc órai kezdettel a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban is színpadra ke-
rül a Veszprémben nagy si-
kert aratott darab.          (hg)

A Tapolca VSE Természetjáró 
szakosztály szombati (2015.12. 
05.) túrája: Mikulás túra a Szent 
György-hegyen. Találkozó a 
tapolcai autóbusz-pályaudva-
ron szombaton reggel 7.35-kor.
További túrák decemberben: 
ź 12.12. Tapolca-Hegyesd-
Kopasz-hegy-Diszel-Tapolca
ź 12.19. Becehegy-Büdöskú-
ti Arborétum-Balatongyörök
ź 12.26. Ábrahámhegy-Sal-
földi kolostorrom-Tóti-hegy-
Gulács-Badacsonytomaj
ź 12.31. Szilveszteri túra, Ta-
polca-Haláp-hegy-Tapolca

Decemberi túrák
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

Fának csapódott

Jó hangulatot teremetett a honvéd zenekar      Fotó: hg.

Fának csapódott egy 62 
éves tapolcai férfi sze-
mélygépkocsijával no-
vember 22-én. 

Egy 88 éves férfi Tapolca 
belterületén közlekedett, 
egy kereszteződéshez érve 
azonban nem adta meg az el-
sőbbséget egy másik jármű-
nek, aminek következtében 
összeütköztek. A 62 éves ta-

polcai férfi által vezetett 
gépkocsi az ütközés után 
megpördült a tengelye kö-
rül, majd egy fának 
csapódott. A baleset során 
nem történt személyi sérü-
lés, annak körülményeit a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti 
Osztálya még vizsgálja - ad-
ta hírül Nagy Judit megelő-
zési főelőadó.                    (di)

Honvéd zenekar a színpadon

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

széles körben ismert és sze-
retett Big Band stílust vá-
lasztotta magáénak, mellyel 
itthon és külföldön is sikert, 
sikerre halmoznak. A Zene-
művészeti Főiskoláról, Ze-
neakadémiáról kikerült hon-
védek ugyanolyan értelem-
ben vett hazánkat védő ka-
tonák, mint társaik, kiképzé-
seken, lövészeteken, menet-
gyakorlatokon vesznek 
részt, segítettek a hátárnál 
létesített kerítés felépítésé-

ben. Repertoárjukban fel-
csendültek a harmincas évek 
swing korszakától napjain-
kig fellelhető slágerek. A 
fergeteges hangulatú kon-
certen a katonaindulók mel-
lett olyan klasszikusok szó-
laltak meg, mint a Frank Si-
natra által írt All of me, vagy 
Nina Simone Feeling good-
ja. Értékes, minőségi hang-
versenyt kínált a TÁMK in-
gyenesen Tapolca zeneked-
velő közönségének.        (hg)

Szép számú nézősereg 
várta a Magyar Honvéd-
ség Altiszti Akadémia 
Szentendre fúvószeneka-
rának koncertjét a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban. 

A fennállásának tízéves 
évfordulóját ünneplő együt-
tes a tapolcai és kalocsai 
honvéd zenekar jogutója-
ként nagyszabású koncert-
sorozattal ünnepelte a jeles 
dátumot, melynek Tapolca is 
részese lehetett. A zenekar 
2005-ös újjászervezése kö-
zel két évet vett igénybe, 
mely nagyban köszönhető 
Dalmadi Zoltán nyugállo-
mányú őrnagynak, a zenekar 
korábbi karmesterének. A 
huszonöt tagú szakképzett 
muzsikusokból álló banda a 

A Tapolcai Városi Televízió minden hétfőn 19 órától élő adással jelentkezik. Minden héten más jellegű 
témák kerülnek terítékre, amelyekhez a műsorvezetők várják a nézők reflexióit, kérdéseit, véleményét, 
adás közben. Szijártó János várospolitikai, gazdasági kérdésekkel foglalkozik, Kovács Melinda az 
egészségügy, és a kultúra területén tevékenykedik. Töreky László a mezőgazdaságot és a turizmust 
hozza a képernyőre, míg Havasi Gábor a sportot, illetve megosztva a kultúrát. A műsorok a felsorolás 
sorrendjében követik egymást.

A következő 3 hét műsorvezetői
December 7. - Kovács Melinda
December 14. - Töreky László
December 21. - Havasi Gábor

Jó estét Tapolca! 

Élő, interaktív magazinműsor

Minden héten, hétfőn, hétkor! 
Hívjon minket 

a  telefonszámon!06/87/687-347

TVT 06/87/412-289

HIRDESSEN 
NÁLUNK!

Legyen jelen 

TAPOLCA
minden othonában!
Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG
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Hirdetés

Közös emlékek, búcsú helyett
Sajnos nem tudom  ki az illeté-
kes a Dobó lakótelep parkosí-
tásáért, ősz lévén a lehullott le-
velek összegyűjtésért és főleg 
annak elszállításáért.
Hetek óta folyik az avar kupa-
cokba gyűjtése. Minden nap iz-
gatottan figyeltem, vajon mikor 
rakják teherautóra és szállítják 
is el a levélhegyeket. Azóta volt 
már szeles nap is, persze hordta 
a levelet. De újra jöttek szorgos 
közmunkások és tovább gyűj-
tögettek. Jelzik az időjárás vál-
tozást már napok óta, ma már 
esik az eső. A kupacok érintet-
lenek, senki nem jön értük. Így 
maradnak vajon és majd az idő 
oldja meg ezt is?
Gondolom nem vagyok egye-
dül a lakótelepen, akinek ez fel-
tűnik. Sajnos minden évben 
ugyanez játszódik le és a le-
velek itt maradnak.
Tisztelettel, 

                  Mihályfi Gabriella 
         Tapolca, Lesence utca 14.

Drága Józsi bácsi!

Talán szokatlan és sokak szá-
mára meghökkentő is, hogy a 
búcsúzáshoz a levélformát vá-
lasztottam. De teszem ezt azért, 
mert hitem szerint csak előre 
mentél oda, ahová majd mind-
annyiunk követni fog. Én nem 
búcsúzni akarok Tőled, hanem 
megidézni azt a sok-sok szív-
szorítóan derűs pillanatot, ame-
lyet Veled és általad az amatőr 
színjátszó körben átéltünk. 
A színpadi létezésed maga volt 
a csoda. Olyan természetesség-
gel, alázattal és tisztelettel kö-
zelítettél egy-egy szereplő 
alakjához, hogy nemcsak mi, 
de az alakításodat vastapssal ju-
talmazó közönség is azonnal el-
hitte, hogy ilyen hitelességgel 
rajtad kívül senki más nem tud-
ná eljátszani.
De aztán jött a szomorú hír: a 
feleséged halála miatti fájdal-
mad olyan súlyos fizikai tüne-
teket is produkált, hogy kór-
házba kellett vinni Téged. 
Azonnal hozzád siettem. Soha 
nem fogom elfelejteni, ahogy 
ott feküdtél csukott szemmel, 

Szabó József (Debrecen, 
1927. december 1. – Tapolca, 
2015. november 18.). 
Képünkön Molnár Ferenc 
Liliom című színművében az 
öreg rendőr szerepében

olvasóink írták  olvasóink írták - - olvasóink írták - olvasóink írták

Lehulló 
falevelek

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

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 

mint egy kicsi, megtört szárnyú 
madár abban a hófehér ágyban. 
Megsimogattalak, kinyitottad a 

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
December 3 - 9. 

csütörtök – szerda

3 - 6. csütörtök – vasárnap, 8 
– 9. kedd - szerda  14:00  

1000,-Ft                                                                    
Dínó tesó 2D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 100 perc 

Rendező: Peter Sohn

3 - 6. csütörtök – vasárnap, 8 
– 9. kedd - szerda  16:00 

1200,-Ft                                                                    
7. hétfő  15:00                                                                                 
Dínó tesó 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 100 perc 

Rendező: Peter Sohn

3 - 6. csütörtök – vasárnap, 8 
– 9. kedd - szerda 18:00  

1000,-Ft                                                                    
Szemekbe zárt titkok  
Színes, szinkronizált 

amerikai misztikus thriller
Hossz: 111 perc 

Rendező: Billy Ray

3 – 9. csütörtök  - szerda  
20:00  1000,-Ft                                                                    
Kémek hídja  

Színes, szinkronizált 
amerikai thriller
Hossz: 142 perc 

Rendező: Steven Spielberg     

Tapolcán a Fenyves utcában, 
130 m2-es családi ház, 532 m2 
területtel áron alul eladó. 
Irányár: 16300000 Ft 
Érdeklődni: +3630/7385161  

E
L
A
D
Ó

tapolcai7nap@gmail.com

szemed, és örömmel a hangod-
ban mondtad: – Arany Erzsi-
kém! Te vagy az?! Majd a felis-
merést követően máris a szí-
vembe markoltál: – El akarok 
menni a feleségem után! Ott 
fent már vár rám! Nem akarok 
élni nélküle. A torkom és a 
szívem összeszorult ezektől az 
elszánt és nagyon is elvégez-
tetett mondatoktól, de dadogva 
és reménykedve azt mondtam, 
hogy még ne menj Józsi bácsi, 
mert készült egy színdarab 
Tapolca 1848-as eseményeiről 
és ott Neked szerepelned és 
énekelned kell. Az a nagyon 
várt fény végre megcsillant a 
szemedben: – Akkor még ne 
menjek el? – kérdezted. – Tu-
dok ám több Kossuth nótát is. A 
könnyeimet visszanyelve vála-
szoltam, hogy ne menj el, és 
gyakorolj! Óriási szükségünk 
van Rád! 
Ma már tudom, hogy csak ne-
kem nem akartál fájdalmat 
okozni, hogy csak nekem akar-
tál örömet szerezni azzal, hogy 
reményt adtál – ha csak pár hét-
re is – arra, hogy még velünk 
maradsz. De Te tudtad már, 

hogy útra kész vagy, hogy a fe-
leségeddel való találkozás re-
ménye minden földi kötött-
séget felülírt benned.
Drága Józsi bácsi!
Nagyon bízom benne, hogy ott 
fent az égi színpadon is tudják 
már, hogy milyen Isten adta te-
hetség vagy, hogy azért szü-
lettél a Földre és éltél itt velünk 
Tapolcán, hogy örömet csalj az 
arcokra és könnyet a szemekbe.
Itt a földi létben úgy ment össze 
a színházi függöny mögötted, 
hogy már soha, semekkora vas-
taps nem tudja már szétnyitni. 
De ígérem, ha majd befogadtok 
az égi társulatba, ha majd ott is 
rendezhetek színdarabot, min-
den igyekezetemmel azon le-
szek, hogy az ott felgördülő 
függöny mögül Te léphessél ki 
elsőként az égi közönség elé. 
Hogy megmutassuk, hogy Ta-
polca örökös amatőr színésze 
milyen csodálatos módon ké-
pes ott is megragadni a pillana-
tot, ahol az idő végtelen.
Nyugodjál békében! A Jóisten 
kísérjen égi utadon. 
   

               N. Horváth Erzsébet Gyorsan 
kiérkeztek
Magam és lakótársaim nevében 
szeretném megköszönni a DRV 
szakembereinek  gyors intéz-
kedését, hogy csütörtök délutá-
ni telefonhívásom után még az-
nap kicserélték a Deák Ferenc 
utca 21. melletti billegő csator-
nafedelet, ami a járművek átha-
ladásakor komoly zajt keltett.

Tisztelettel,
           Miltényi Attila, Tapolca

06/87/412-289

Jelen vagyunk 

TAPOLCA
minden othonában!

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró! 
Családi- és gyászhirdetések 
2 méretben, színesben is! 
Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

Ügyfélszolgálati irodánk:
Tapolca, Deák F. u. 21.

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


A fiatal tehetségekért
A Csermák József Ren-
dezvénycsarnok adott ott-
hont a kézilabda gyer-
mekbajnokság (Tóth 
László B régió) utolsó 
előtti fordulójának.

Hét csapat mérhette össze 
tudását és gyűjthette tovább 
a pontokat az U12-es ko-
rosztály bajnokságában. A 
Várpalotai BSK I. és II., az 
Alsóörsért Közalapítvány, 
az MKB Veszprém KZRT, 
az Éles KISE I. és II. és az 
MKB Veszprém KZRT/Ta-
polca fiataljai vaxozták be 
ujjuk végét annak érdeké-
ben, hogy a kézilabda a leg-
jobban tapadjon kezükhöz 
és az eltervezett dobást a leg-
precízebben kivitelezhes-
sék. Németh Csaba, az MKB 
Veszprém szakosztály igaz-
gatója tájékoztatta lapunkat 
a gyermekbajnokság mene-
téről, fontosságáról, létjogo-
sultságáról. A kézilabda az a 
sportág, mely hosszú évek 
óta szállítja a sikereket a ha-
zai sportélet számára, örö-
met szerezve több tízezer fős 
szurkolótáborának. A Ma-
gyar Kézilabda Szövetség 
által sorsolt és kiírt tornákra, 
Veszprémben, Várpalotán, 

Alsóörsön és Tapolcán kerül 
sor, mely szolgálja a gyer-
mekek részére a folyamatos 
foglalkoztatást, verseny-
helyzetet. A többszörös baj-
nok, megyeszékhelyi csapat 
szeretne minél több fiatalt 
megnyerni a sportágnak, en-
nek érdekében felnőtt 
meccslátogatásokra viszik a 
kézilabda szerelmeseit, 
hogy testközelből láthassák 
kedvenceiket. A Veszprém 
által támogatott és jóvoltuk-
ból kézisulit létrehozó Ka-
zinczy Tagintézmény U14-
es sportolói már megtapasz-
talhatták az Aréna atmoszfé-

ráját, a fiatalabbaknak pedig 
hamarosan megadatik ez az 
életre szóló élmény lehető-
sége. A sztárklub felismerte, 
hogy terjeszkedniük kell, 
nem elég, ha csupán a je-
lentkezőkből válogatnak, 
akikből egyébként rengeteg 
van. Rájöttek, hogy a tehet-
séges gyermekek után men-
niük kell, ennek érdekében 
alcsapatokat hoznak létre, 
versenyeztetik őket, melyek 
költségét ők finanszírozzák. 
Fontosnak tartják, hogy a 
gyermek tudja, hova tarto-
zik. Ennek érdekében mez-
garnitúrákkal, melegítőkkel 

is támogatják jelen esetben, 
a tapolcai iskolában kéziző-
ket is. Véleményük szerint 
jobb, ha ebben a korban a 
gyermekek nincsenek kisza-
kítva családi környezetük-
ből, nyugodt, szülői háttérrel 
tudnak készülni a verse-
nyekre. Azért választották a 
Kazinczy iskolát, mert hosz-
szú évekre visszamenőleg 
komoly és szakképzett peda-
gógusi gárda végzi a kézi-
labda tanítását, szép ered-
ményekkel, amely alapja le-
het elképzeléseiknek. A tor-
náról a következő lapszá-
munkban írunk.             (hg)

Jó hír bringásoknak
Örömhír a Keszthely irá-
nyába kerékpározóknak, 
hogy elkészült Vonyarc-
vashegynél egy új és pa-
zar bicikliút szakasz, 
kifejezetten szép környe-
zetben közvetlenül a víz-
parton.  

A már meglévő Arany János 
– Iskola utca csatlakozásá-
nál található kerékpárúthoz 
kapcsolódva, a vasúti átke-
lőhelyen átvezetve, a készü-
lő kikötő és a parti sétány 
mellett, a futballpálya fölötti 

vasúti átkelőhelyig épült ki 
az új szakasz. A kicsivel 
több, mint egy kilométernyi 
bicikliúton végig napelemes 
lámpák biztosítják a bizton-
ságos éjszakai közlekedést.  
Az utat még nem adták át hi-
vatalosan, de november 
utolsó, hűvös, ám napfényes 
vasárnapján már sokan ki-
próbálhatták. 
Amint azt megtudtuk, az új 
kerékpáros szakasz létre-
jöttét mintegy 198 millió fo-
rintos uniós támogatás se-
gítette.                             (tl)

Tollaslabda aranyak
A budapesti országos se-
nior tollaslabda verse-
nyen, női egyéni 40 plusz 
kategóriában Gyarmati 
Zoltánné Gabriella, 40 
plusz férfiben pedig 
Gombkötő Richárd sze-
rezte meg az aranyérmet.

Ebben a rendkívül dinami-
kus sportágban, a profi él-
mezőnyben is maximum 
har-minc éves korukig ver-
senyeznek a sportolók. A fő-
városi versenyre harmincöt 
év feletti tollasozókat vár-
tak, ahol az ütősöket öt 

évenként kategorizálták. 
Profik és hobbi játékosok 
mérkőztek egymással. Eb-
ben a mezőnyben sikerült a 
legerősebbnek lenni a tapol-
cai sportembereknek. A Ta-
polcai Tollaslabda és Fallab-
da Egyesületben jelenleg ti-
zennyolc fő üti a labdát. 
Gőzerővel készülnek az első 
városi tollaslabdaversenyre 
(melynek a rendezvénycsar-
nok ad otthont december 
tizenkilencedikén), illetve a 
jövőre megrendezésre kerü-
lő harmadik Rhodius ku-
pára.                                  (hg)

Értékes döntetlen
A megyei I. osztály tabel-
láján, harmadik helyen ál-
ló Pápai Perutz FC futball 
csapatát fogadta ottho-
nában a TIAC.

Minden labdajáték alapja, a 
labdarúgásé hatványozot-
tan, melyet minden edző 
örök életére az eszébe vés: 
„Végy egy jó kapust!”. A ta-
polcai csapatnál komolyan 
vették ezt az örökérvényű 
igazságot, hiszen a közel öt-
ven éves Major István, hosz-
szú hetek óta a hazaiak leg-
jobbja. Ez a 16. fordulóban 
sem volt másként. Egy elő-
revágott labdára Tüske Dá-
niel és a vendégcsapat kapu-
sa rajtolt, a lepattanó labdát a 
szemfüles tapolcai játékos 
lőtte a kapuba, 1:0. Fordulás 
után nagy nyomás alá  he-
lyezték a tapolcai kaput, 
több helyzetet is elpuskáz-
tak, ugyanakkor ellenfelük-
nek is volt lehetőségük a gól-
lövésre. Mikor már minden-
ki elkönyvelte a hazai csapat 
győzelmét, egy eladott labda 
és egy helyezkedési hiba 
után, egyenlített a Pápa a 92. 
percben és szerencsésen 
visszaszerzett két pontot. 
Összességében az eredmény 
igazságos. Korrekt játékve-
zetés mellett, sportszerű 
mérkőzést láthatott a közel 
száz focirajongó.             (hg)

Remekeltek a 
tapolcai futók
A közlemúltban rendez-
ték meg Siófokon a 12. 
K&H maraton, félma-
raton futó versenyt, ahol 
remekeltek a tapolcaiak .

Az erős mezőnyben Domán 
Fruzsina a kategóriájában az 
5. lett, Fürné Rohonczi Kata 
a 72., Lovász Barnabás a 
20., Mohos  Imre a 24. he-
lyen ért célba.  Keresztes 
Anikó a két részletben, 14 és 
7 kilóméteren futott félma-
ratoni távot, kategóriájában 
az első helyen végzett. Szin-
tén első lett szombaton a 
Domán Fruzsina – Patkós 
Máté váltó.  Bárány Nóra 
mind a két napon futott, így 
teljesítve a maratoni távot, 
végül kategóriájában a 3. he-
lyen végzett. Földesi József 
vasárnap a félmaraton távon 
szintén a 3. helyen ért célba. 
Gombos Róbert a maratoni 
távon 4., Domán Rajmund a 
8., Réffi Tünde félmaratonon 
a 6. Kustos István a 7. Nagy 
Miklós a 12. helyen ért végül 
célba.                                  (tl)
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Az országos versenyen tollasozók (balról): Balta Csa-
ba, Kovács András, Gombkötő Richárd, Kasza Nor-
bert, Kassai Balázs. Hiányzik: Gyarmati Zoltánné

Az új szakasz jó hír a kerékpárút kedvelőinek    Fotó:tl



Erő a maximumon
Első alkalommal rendez-
tek Tapolcán nemzetközi 
Strongman Cup-ot. Négy 
ország erős ember küz-
delmének a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok 
adott otthont szombaton.

Amíg a sztárvendég Simon 
Szimonetta 2013-as aerobik 
világbajnok és a hozzá ha-
sonlóan jó felépítésű lányok 
tornamutatványai zajlottak a 
szőnyegen, mintegy kétszáz 
néző foglalta el a két órai 
kezdésre a csarnok féloldali 
lelátóhelyeit. Megtudtuk, 
nagyjából ennyi emberre is 
számítottak a szervezők.  
Négy ország tizenkét ver-
senyzője lépett a csarnok 
küzdőterére, hogy a három 
és fél tonnás tűzoltó kocsi 
húzásában-tolásában, két 
darab 120 kilós farönk cipe-
lésben, vagy éppen különle-
ges, többször megismételt 
csősúly fej fölé emelésében, 
autó emelésben mutasson fel 
emberfeletti teljesítményt. A 
versenyzőket, a nézőket a 
küzdelmeket megelőzően  
Schmidt János szervező és 
Dobó Zoltán polgármester is 
köszöntötte. Lapunk kérdé-

sére mindketten pozitívan 
értékelték az eseményt, to-
vábbá reményüknek adtak 
hangot, hogy lesz folytatása 
a tapolcai Strongman küz-
delmeknek. Schmidt János 
szerint legfeljebb az a kér-
dés, hogy a csarnokban, fe-
dett helyen, vagy a sokkal tá-
gabb lehetőségeket, látvá-
nyosabb versenyeket ered-
ményező szabadtéren ren-

dezzék-e meg a versenyt 
2016-ban. Az utóbbi esetén 
ugyanis a kőgolyó, traktor 
húzás és egyéb látványos, a 
nézőket is aktívan bevonó-, 
de az egymás elleni küzdel-
meknek is tágabb teret biz-
tosító versenyszámok is szá-
mításba jöhetnének. 
Az első, a 2015-ös I. Nem-
zetközi Strongman Cup 
győztese   Kecskés Roni lett, 

aki Szerbia második lege-
rősebb embere. 
Második helyen végzett a 
Tapolcán jól ismert Adorján 
Balázs, aki a Szkander 
Világkupa harmadik helye-
zettje. 
Harmadik helyre küzdötte 
magát a szintén hazai szí-
nekben induló Várnai Ric-
hárd, ő ötszörös kamionhú-
zó magyar bajnok.             (tl) 

SZEM - PONT
Hétfő. Hajnali négy óra. Petőfi liget. Tájkép csata után. 
Felborított műanyag szeméttárolók. A hétvégi bulik vég-
terméke lehangoló. Amerre csak járnak a városban, min-
denhol ott hagyják „névjegyüket”. Talán érdemesebb 
lenne valamelyik Strongman versenyen levezetni fölösle-
ges energiájukat. Igaz, még józan állapotban is nehezen 
kezelhető emberekről beszélünk, ezeket a vandál cseleke-
deteket pedig, az esetek döntő többségében, alkoholos 
befolyásoltság alatt hajtják végre. Elszomorító, hogy 
szinte minden esetben büntetlenül megússzák.
Ennek a témakörnek a másik szomorú konklúziója: kí-
váncsi voltam a két szeméttároló edény vajon meddig 
marad vízszintes állapotban? Nem csalódtam a huszon-
egyedik század emberében ezen a téren sem. Szerda dé-
lutánig vártam, mivel senki nem állította vissza eredeti 
helyére, megtettem én. Vandalizmus, közöny, alkohol, 
drog.  Ugyan nem szabad, nem ajánlatos általánosítani, 
de kétségtelen, hogy nem túl pozitív a jövőkép...           (di)

2015. november 20.
Szabó Krisztián 
és Tóth Andrea

n AZ ÉVI VÉGI ünnepek 
közeledtével egyre nagyobb 
vásárlói forgalomra kell szá-
mítani, főleg a nagyobb be-
vásárlóközpontok, áruházak 
területén és azok parkolói-
ban. A bevásárlási láz magá-
val hozhatja a nagyobb bűn-
elkövetési kedvet is, tömeg-
ben, zsúfolt parkolóban sok-
szor maguk az áldozatok 
könnyítik meg a bűnözők 
dolgát. Annak érdekében, 
hogy megelőzhetőek legye-
nek erre az időszakra külö-
nösen jellemző jogsértések, 
a Tapolcai Rendőrkapitány-
ság megkezdte az év végi 
bevásárlásokkal összefüggő 
figyelemfelhívást Tapolca 
frekventált helyein. Jó alka-
lom volt erre a még Adventet 
megelőző „Black Friday” el-
nevezésű pénteki nap- no-
vember 27-én. Az egyenru-
hások ezúttal az áruházak 
parkolóiban szólították meg 
a járókelőket, hogy ellássák 
őket hasznos bűnmegelőzési 
tanácsokkal, valamint átad-
ták a Tapolcai Rendőrkapi-
tányság saját készítésű, a té-
mához kapcsolódó preven-
ciós kiadványait - közölte la-
punkkal Nagy Judit megelő-
zési főelőadó.                    (di) 

n KÁBÍTÓSZERT talál-
tak a rendőrök, tájákoztatta 
lapunkat Nagy Judit. Mol-
nár Tibor főtörzszászlós és 
Bene Róbert zászlós körzeti 
megbízottak július 27-én  
igazoltatták a 47 éves B. Mi-
hály hódmezővásárhelyi la-
kost, aki egy taliándörögdi 
családi ház előtt különböző 
kézzel készített nyaklánco-
kat árusított. Az ellenőrzés 
során a férfi ruházatát és 
csomagját is átvizsgálták az 
egyenruhások, és egy do-
hányzacskóban zöld színű 
anyagmaradványt, egy műa-
nyag dobozban pedig nagy 
mennyiségű kábítószergya-
nús fehér port találtak. B. 
Mihály már a helyszínen el-
ismerte, hogy drogot fo-
gyasztott. Előállították a Ta-
polcai Rendőrkapitányságra 
és ellene kábítószer birtok-
lás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt büntető-
eljárás indult. A nyomozást a 
kapitányság Vizsgálati Osz-
tálya a napokban fejezte be, 
az ügyben keletkezett irato-
kat vádemelés kezdeménye-
zésével adták át az illetékes 
ügyészségnek.                  (di) 
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Erő, teljesítmény. Dagadtak az izmok az első tapolcai Strongman versenyen  Fotó:tl

Vandál kezek "munkájának" végeredménye a ta-
polcai Petőfi ligetbenk                       Fotó: Dancs István

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 40 - 46 - 50/db
Burgonya: 150-160 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 100-150 Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Paprika: 460 Ft/kg
Paradicsom: 660 Ft/kg
Uborka: 660 Ft/kg
Kelkáposzta: 380 Ft/kg
Vöröskáposzta: 280 Ft/kg
Karfiol: 300 Ft/kg
Karalábé: 100 - 150 Ft/kg
Bimbóskel: 650 Ft/kg
Cékla: 220 - 250 Ft/kg
Saláta: 190 Ft/kg
Gomba: 600 - 800 Ft/kg
Alma: 200 - 250 Ft/kg
Körte: 330 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Mandarin: 300 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Kiwi: 300 Ft/kg

Heti SÜTI

Görög citromos süti

Hozzávalók - Tésztához: 1 joghurt 
(nagy), 25 dkg liszt, 10 dkg bú-
zadara, 2 kk szódabikarbóna, 20 
dkg cukor, 3 tojás, 1 citrom leve és 
reszelt héja, pici só.
Sziruphoz: 20dkg cukor, 3dl víz, 2-
3 citrom
Elkészítése: Egy másik edényben 
a joghurtot, a tojásokat, a citromle-
vet és citromhéjat keverjük össze 
kézi habverővel, majd a lisztes ke-
verékhez öntjük és fakanállal ösz-
szedolgozzuk. Kivajazott-kiliszte-
zett (kb. fél gáztepsinyi méretű) 
tepsibe simítjuk a masszát. Lég-
keverésen 160 fokra előmelegített 
sütőben kb. 40-50 perc alatt meg-
sütjük. Közben a citromos szirupot 
is elkészítjük: kis lábasba öntjük a 
vizet, hozzáadjuk a cukrot, a cit-
romok levét és a lereszelt héját. 
Kevergetve felmelegítjük, pár per-
cig forraljuk. A meleg süteményt 
sűrűn villával megszúrkáljuk, és a 
szirup felét rákanalazzuk. Alufóli-
ával letakarjuk, állni hagyjuk kb. 
15 percet,  majd a maradék sziru-
pot rálocsolgatjuk. Kihűlve kínál-
juk.

            Németh Tiborné, Tapolca

Rendőrségi hírek

www.tapolcaiujsag.hu 
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