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Erősebb test és lélek
TÁMOGATÁS Immár jobb feltételek mellett oktathatják a dzsúdót
Új dzsúdó ruhát kaptak a
tapolcai iskolás gyerekek,
valamint ötven négyzetméternyi szőnyeget egy
program jutalmaként.
Erről Simon Mihály dzsúdó
mester számolt be lapunknak a napokban. Mint megtudtuk, hatvan órás képzést
indított a hazai dzsúdó szövetség, amelyen a tanárok
részvételét jutalmazták az
említett
felszerelésekkel.
Tapolcáról két tanár végezte
el a Pápán tartott képzést,
így a gyerekek szép, új ruhában léphettek a szintén új
szőnyegre. A dzsúdó mestertől azt is megtudtuk, hogy tizennégy éve került Tapolcára, akkor kezdte a sportág
népszerűsítését, megismertetését szolgáló oktatói tevékenységét a Bárdos iskolában. Ma már minden tapolcai iskolában tanulhatják a
gyerekek a dzsúdót, mint
testnevelési
rendszert,
amely hazánkban 1995-ben
került be a tanítható tárgyak
közé. Tapolcán több ezer
gyerek tanult Simon Mi-

Dzsúdó foglalkozás a Bárdos iskolában, új ruhában, új szőnyegen
hálynál az elmúlt tizennégy
esztendőben. A Bárdos Lajos Általános Iskola Székhely Intézményének tornatermében megrendezett bemutató foglalkozáson Kordikné Varjas Gabriella tanító és Cseh Angéla dzsúdó
edző is közreműködött. Az

Eb-érmes, illetve hazai bajnoki címmel, éremmel rendelkező Angéla - aki szintén
Simon Mihály tanítványa úgy fogalmazott, hogy a
dzsúdó a test erősítése mellett a jellemet is erősíti, és
önfegyelemre tanít. Ehhez
még versenyezni sem kell,

50 éves város

Fotó: Szijártó J.

elég a testnevelési rendszer
gyakorlása. Természetesen
aki tehetséges és kellő elhivatottságot érez az önvédelmi sport iránt, azt komolyabban szeretné művelni,
annak a versenyzés lehetősége is biztosított, tette hozzá Cseh Angéla.
(szj)

Elrejtve, az
arc mögött
„Az embernek csak
az arca ismerhető, de
az arca nem ő. Ő az
arc mögött van. Láthatatlan.” Gárdonyi
Géza A láthatatlan
ember című művéből
származó definíció
kétségtelenül válasz
lehet az emberi kapcsolatokhoz fűződő
kérdésekre. Elvégre
nem láthatunk az
(ál)arc mögé, s akár
sok éves baráti (vagy
annak látszó) viszony
szűnhet meg úgy
egyik napról a másikra, hogy azt valamelyik fél csalódásként éli meg. Azért,
mert számára láthatatlan volt a másik valós lénye. Amíg alá-,
fölé-, mellérendeltségi - például munkatársi - kapcsolatban vannak a felek, tűnhet az
akár barátinak is, de
amint ez megszűnik,
gyakran az addigi
„barátságnak” is vége. És már nem számít az adott szó sem.
Szijártó János

A legjobbak között A város és a hegy ünnepe
A Szent György-hegyi
Napok huszonnégy éves,
Tapolca ötven éve kapta
vissza városi rangját. Az
ünnepi évfordulóhoz ünnepélyes borverseny-díjátadó, aranyérmes borok
kóstolása,
történelmi
visszatekintés és egy
szép kiállítás társult a
Tamási Áron Művelődési
Központban pénteken.

kítése - hangsúlyozta. Beszédében a bornak mint terméknek az egyediségére
hívta fel a figyelmet és legfőképpen arra, hogy Tapolcát a szőlő és bor helyezte a
gazdasági fejlődés útjára. Nincs még egy olyan ital,
amely ennyire sokszínű lenne, amelyet ennyire befolyásolna a fajta, a földrajzi ere-

det, a termelő szaktudása és
az adott évjárat. A bortermelés, borkereskedelem végigkísérte a város történelmét a
14. század óta, beleivódva
az itt élők mindennapjaiba,
kultúrájába. Ez a borhoz kötődő kultúra hozta létre a
Szent György-hegyi Napokat is. (Folyt. a 3. oldalon
„Borászok...” címmel ) (tl)

A művelődési intézmény
színháztermében Knolmajer
Ferenc hegyközségi elnök, a
Harmadik helyen végzett a felmenő rendszerű Ifjúsági Vinum Vulcanum BorlovagOrszágos Katasztrófavédelmi versenyen a Batsányi
rend elnök-nagymestere köJános Gimnázium csapata. A fiúk a megyei versenyen szöntötte a jelenlévőket.
szerzett első hely birtokában nemcsak iskolájukat és
- Nekünk, az itt élő, itt dolTapolcát, de Veszprém megyét is képviselték a rangos gozó embereknek közös femegmérettetésen. A csapat tagjai: (balról) Németh
lelősségünk a több ezer éves
Ádám, Kalácska Botond, Horváth András felkészítő,
szőlészeti-borászati hagyoÖlvegyi Roland, Szabó Gergely Fotó: Helyszíni felvétel mányok továbbvitele, átörö- Finom borokat kóstolhattak a résztvevők

Fotó: tl.
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Aláírásgyűjtés
MSZP Népszavazást szeretnének több pontban

Dr. Hubert János
Tapolca Városért kitüntetést vehetett át több
évtizedes gyógyító tevékenysége, az egészség
megőrzésével kapcsolatos ismeretek átadása érdekében végzett empatikus hozzáállása, alapos, naprakész szaktudása és felkészültsége
elismeréséül a városnapi ünnepségen dr. Huberth János. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte orvosdoktori diplomáját 1976ban. Általános orvostan
szakvizsgát tett 1982ben, 2004-től a hypertonológia minősített orvosa. Tapolcához való
kötődése a diploma
megszerzése után kezdődött, hiszen 1976-tól
1983-ig hivatásos katonaorvosként dolgozott.
1983-ig szerződéssel
Tapolca 5. sz. körzeti orvosaként, 1983-tól napjainkig ugyanezen körzet háziorvosaként látja
el feladatait. 1986-tól a
Semmelweis Egyetem
oktató háziorvosa lett.
1988-tól 2014-ig - főfoglalkozású állása mellett - megyei körzeti,
majd háziorvosi szakfelügyelő főorvosként is
tevékenykedett. 1993 és
1997 között a Tapolcai
Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói
feladatait látta el. 2014
óta a Tapolcai Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Betegei
naponta megtapasztalhatják empatikus hozzáállását, felkészültségét,
naprakész szaktudását
és sajátos, rá jellemző
gyógyító humorát.

Gőgös Zoltán az MSZP
Veszprém megyei elnöke
szerint, Tapolcán jó ütemben, hatékonyan gyűltek
a népszavazási kezdeményezést támogató aláírások.
A minapi aláírásgyűjtéssel a
párt az állami földek eladásainak leállítását, az állami
vállalatok vezetői esetében a
kétmilliós fizetési plafon bevezetését, illetve a kötelező
vasárnapi boltzár eltörlését
kívánja a lakosság véleményére bízni, azaz népszavazás kiírását szeretné elérni
egyszerre több kérdésben. A
vasárnapi boltbezárás megszüntetésére irányuló kérdéssel, az MSZP már elérte
célját, hiszen abban a kormány népszavazás nélkül is
engedett. Lapunk kérdésére
válaszolva Gőgös Zoltán elmondta, azzal, hogy a vasárnap a népszavazás hírére
munkanap lesz ismét a kereskedelemben dolgozók

Sokan aláírták az MSZP-s íveket
számára, nem jelenti a baloldaliság háttérbe szorulását, hiszen - véleménye szerint - a vasárnap több szakma, és az emberek számára
is hagyományosan „vásárnap”. A kereskedők pedig
szakmaválasztásukkal “felvállalták” a hétvégi munkavégzést. - Ugyanakkor nem
azt mondtuk, hogy nyissanak ki a boltok kötelezően
vasárnap, hanem azt követeltük, hogy ne korlátozzák
az emberek döntési szabadságát - hangsúlyozta a politi-

Fotó: Töreky László

kus, aki szerint a vasárnapi
százszázalékos bérpótlékot
is vissza kell adni a dolgozóknak. - Tekintve, hogy
már 100 ezernél is több támogató aláírás összejött,
több ellenzéki párt és civil
szervezet is segíti munkánkat, ugyanakkor még egy bő
hónap áll rendelkezésünkre,
egész biztosan össze fogjuk
gyűjteni a szükséges kétszázezernyi, illetve a biztonság miatt szükséges plusz 50
ezernyi szavazatot - vélekedett Gőgös Zoltán.
(tl)

Temetői adatgyűjtés Ülésezik
Összeírták a város régi köz- alkotása a céljuk, amelyben
temetőjében nyugvók adata- megjelölik azokat a sírokat, a testület
it, síremlékeiket beazonosították és regisztrálták is a Tapolcai Városszépítő Egyesület nőklubjának tagjai.
Az egyesület vállalása, –
melyet az újbóli várossá válás 50. évfordulójára tettekezzel nem ért véget, hiszen a
közeljövőben a diszeli sírkert síremlékei is sorra kerülnek. Varga Károlyné Edit
nyugalmazott könyvtáros,
klubvezető koordinálásával
papíralapú és elektronikus
formában egyaránt, tízezernyi nevet rögzítettek a kezdeményezésben részt vállalók az elmúlt hónapokban.
Munkájuk sok szempontból
hiánypótló és értékes, hiszen
egy nagy temetőtérkép meg-

amelyek országosan-, térségi-, vagy városi szinten valamiféle személyi vagy
esztétikai értéket képviselnek, vagy bármilyen szempontból figyelemre érdemesek. Ezzel együtt az összeírás megteremti a lehetőségét annak, hogy az utódok,
magánszemélyek, intézmények leróhassák kegyeletüket olyan elődök előtt, akiknek síremléke, nyughelye
feledésbe merült az elmúlt
évek -, évtizedek -, évszázadok alatt - tudtuk meg. A
mostani összeírás tartalmát
a jövőben kiadvány formájában szeretnék az olvasóközönségnek ajándékozni a
városszépítők.
(tl)

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Május 2. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Munkában a városszépítők és a nőklub tagjai Fotó: tl.
Május 9. 14.00-16.00

Nyilvános ülést tart Tapolca
képviselő-testülete április
29-én (pénteken) reggel 8
órától a Tamási Áron Művelődési Központ 2. emeleti
tanácstermében. A napirendek között szerepel az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet, és tájékoztató a strand felújítása.

Parlamenti hírek
Rig Lajos
Tapolca és a térség országgyűlési képviselője
- Házi gyermekorvosokkal
egyeztetett Sümegen az
alapellátás
helyzetésről,
problémáiról (alulfinanszírozottság, túlterheltség), a fél
éve elfogadott, idevonatkozó törvény kapcsán
- A halimbai általános iskola
tornaterme megújulhat, erre
most már konkrét államtitkári ígéret is van

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8.00-12.00 óráig és
13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Borászok elismerése
(Folytatás a 1. oldalról)
A borhoz kötődő kultúra
hozta létre a Szent
György-hegyi Napokat is,
amely közel egy negyed
évszázada Hegymagas,
Raposka, Kisapáti és Tapolca összefogásából
született.
A rendezvény a hosszú évek
alatt igazi ünneppé vált az itt
élők és az alkalomra idelátogató vendégek számára
egyaránt - méltatta Knolmajer Ferenc a hegyhez kötődő legnevesebb eseménysorozatot, majd Hangodi
László főmuzeológus, történész helytörténeti előadását
ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Az előadás fókuszába értelemszerűen vidékünk és a bor szorosan öszszefonódó múltja, történelme került. Hangodi László
évszázadokon átívelő előadása, az Atyusz nemzetség
szőlőbirtokaitól, a török kori
Magyarország borivási szokásain keresztül, egészen
Tapolca borkereskedelmi
központtá válásáig kísérte
végig a szőlő, a bor és az itt
élők kapcsolatát, fennmaradt történelmi emlékfoszlányait. Az élményszámba
menő előadást a Szent
György-hegyi Napok bor-

KULTÚRSAROK

G

ősi Vali költő és Zsolnai
Tímea képzőművész közös kiállítása a fájdalomból
született művészi alkotómunka
és az ebből létrejött barátság
hozadéka. A legmélyebb, legfájdalmasabb tragédiából, érzésekből versek és gyönyörű
gyapjú-üveg képek születtek.
Lovász Gábor festett, funkcionális fazekas mesterművei a
hagyománytisztelet és gyűjtőszenvedély, egyfajta népi életigenlés
megnyilvánulásai.
Mindkét különleges tárlatot a
Tamási Áron Művelődési Központban nyitották meg.
Egy szülő életében nincs nagyobb tragédia, minthogy elveszíti gyermekét. Gősi Vali
16 éve veszítette el, akkor 26
éves fiát. A fiút a görögországi
Korfun ragadta el a halál, miközben másokat akart kimenteni a tengerből. Zsolnai Tímea
életét hasonló tragédia zökkentette ki a kiszámíthatóság és
biztonság világából. Ő egy
húsz éves fiút veszített el néhány éve. A költő és a képzőművész rendkívüli egymásra
találásából született a közös
tárlat gondolata is. A műalkotások alatt látható versek címei

versenyének díjátadó ünnepsége követte, ahol a
bronz-, ezüst-, és aranyérmes borok gazdáit szólította
színpadra Kulka Gábor borász, Knolmajer Ferenc és
Tóth János Zoltán hegymagasi polgármester. Első ízben a város is hozzájárult a
bortermelők jutalmazásához, az 50 éves várost szimbolizáló emlékplakettet, különdíjat adott át több minőségi bortermelőnek Dobó
Zoltán polgármester.

Dobó Zoltán különdíjakat
adott át
Fotó: tl.
Később Szent György-hegyi
aranyérmes borokat kóstolhattak Kulka Gábor szakértő közreműködésével, irányításával a művelődési
központ aulájában a nagynevű, vagy még kevésbé ismert
helyi termelők és vendégeik. Az aulában az alkalomra
egy kiállítás is nyílt, ahol
Lovász Gábor ismert Szent
György-hegyi bortermelő
19. századi „pálinkafolatós”
edény-gyűjteményét tekinthették meg a résztvevők. (tl)
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A rendező a sikerfilmről
Országszerte nagy sikerrel vetítik a mozik Kassai
Lajos tevékenységéről, a
lovasíjászatról szóló dokumentumfilmet. A Városi
Moziban egy telt házas
vetítés után a film rendezőjével Kaszás Gézával
találkozhattak a nézők.
A főként Kaposmérőn, a világ lovasíjászati központjának számító „Völgyben”
forgatott filmben megmutatkozik őseink kultúrája, egy
elfeledett világ. Kaszás Géza többször utalt rá, hogy a
forgatás során a mai filmtechnika teljes arzenálját felvonultatták: drónokkal is
rögzítettek képsorokat, a növény- és állatvilágot szuper
lassítás segítségével mutatják be, az eredmény lélegzetelállító. A paradicsomi
helyszínt tavak, erdők, rétek
tarkítják, életteret adva ezzel
a rengeteg ott tartott háziállatnak. A hatásos eszközöknek köszönhetően a moziból kijövő néző valószínűleg úgy érzi, hogy a filmben
látotthoz hasonló természetközeli, letisztult életet szeretne élni, így aztán volt miről beszélgetni a rendezőproducerrel. A Völgyben a
gyermektáboroztatástól, a
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Nagy érdeklődés övezte a tapolcai közönségtalálkozót
lovasíjász edzésen át, a vi- lődők. Hasonló témával foglágbajnokságig Kassai min- lakozó könyve már több kiden projektjébe bepillantást adást megért, sok nyelvre lenyerhet a néző, továbbá egy fordították. Kínában sztárérdekes történelmi tényfel- ként ünneplik mind a bemutárásba is csöppen, mivel dr. tatókon, mind a televízióObrusánszky Borbála törté- ban. Ha a filmezés fellegvánész, Kelet-kutató társasá- ra, Hollywood olyan szuper
gában a film főszereplője produkciót forgat, amiben
meglátogatja a Kínai nagy- lovasíjászok szerepelnek,
falat és a Fehérvárat, Mon- akkor őt kérik fel szakérgóliában, mely a valaha is- tőnek és ő tanítja be a sztámert legnagyobb hun lelet. A rokat, legutóbb például Matt
lovasjász, az „újra feltalált” Damonnak is. Lovasíjász
ősi harci művészettel és an- módszere 2013. novembere
nak szellemi hátterével, az óta hungarikum. Kassai Laabból létrejött, a világban fu- jos egy olyan utat mutat,
tótűzként terjedő sporttal, amit követve, képesek leheKassai Lajos kulturális éle- tünk végig járni az általa tetünkben betöltött szerepével remtett világ fizikai és szelfoglakozik.
Mindezekről lemi ösvényeit, felismerni
számtalan anyag található az törvényeit és követendőként
írott és elektronikus médiá- átadni másoknak. A rendező
ban, azonban ilyen képi és elmondta, három évig forlátványvilággal most talál- gatták a filmet, de már dol(hg)
kozhattak először az érdek- gozik következőn.

Két kiállítás, két világ
jól tükrözik a témát, Őrzöm
lépteid, Édesanya csecsemővel, Velem maradsz…, a képek
e verseket követik hangulatukban, kifejező erejükben. Az
üveg mögötti gyapjúból készült
világ egy másik dimenzió
sejtelmes, titokzatos világa, az
üveg a kapu mely elválasztja az
élőket a halottaktól, a láthatót a
hittel éltetett sejthetőtől. A képek külső felületén a festés a
reál létezőt ábrázolja.
Lovász Gábor a szó klasszikus
értelmében nem művész, ha-

csak a szőlőművelés, a borkészítés évezredes hagyományainak gyakorlása nem az önmagában is. A gyűjtő raposkai birtoka egyben „autentikus kiállítóhely", a Szent György-hegyi
Napok Szent György Borútjain
résztvevők örömére. A város
kultúrközpontjába ezúttal régi,
helyenként száz évesnél is idősebb, mázas agyagedényeit
hozta el a tárgyai korrekt kategorizálására pedáns és gyűjteményére okkal büszke Lovász
Gábor. Egy vele készült interjúban mondta: ...tudtam, hogy
nem állhatok meg. Tudnom
kell, hogy ki és milyen céllal
készítette azokat a tárgyakat,
hogyan és hová kell elhelyeznem az adott korban... Tizenkét
olyan korsót őrzök, amelybe a
tapolcai fazekasok nemcsak
nevüket, a készítés idejét, hanem azt is beléjük égették,
hogy miért, milyen alkalomból
készítették azt. Ezek gyűjteményem legértékesebb darabjaiárulta el. A gyűjtő küldetésnek
tartja, hogy letűnt idők emlékeit megmentve, azokat a
Lovász Gábor 19. századi műkincs kategóriájába emelje
„pálinkafolatós” edényát, így őrizve meg azt az utókor
gyűjteménye
Fotó: tl. számára.
(tl)

Idén is sokan részt vettek a borutak bejárásán Fotó:tl.

Népszerűek a borutak
A Szent György-hegyi Napok borútjainak népszerűsége töretlen, ez szombaton is bebizonyosodott.
Ahogy a megelőző évek rendezvényein, idén is három
helyszínről,
Raposkáról,
Hegymagasról és Kisapátiról indult borút, mindenhol
szép számú résztvevővel. Az
ötezer forintos részvételi
költség, gravírozott pohárra,
több fajta, húsz-huszonöt
különböző bor fogyasztására és a megérkezéskor egy finom ebédre jogosított. Amíg
a raposkai „Szent Mihály
Borút” esetében számos kis-

termelő pincéje nyitott ki az
alkalomra, addig a hegymagasi „Szent György Borúton” már a neves nagyobbak,
is a vendéglátók között voltak. Itt a résztvevők száma
miatt, hogy egy-egy pincét
ne terheljen le túlságosan a
tömeg, két csoportban, két
irányba indultak el a Balaton
legszebb tanúhegyének borturistái. Előtte azonban, a
hegymagasi kultúrházban,
egy konyhai fali terítő kiállítást is megtekinthettek a regisztrálók, akiket hagyományosan finom borokkal és
harapnivalóval fogadott a
házigazda település.
(tl)
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Nem árt tudni...
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
alapján a gépjármű üzembentartója felel azért, hogy
az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel
a megengedett legnagyobb
sebességre, a vasúti átjárón
való áthaladásra, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, az autópálya leállósávjának igénybevételére, a
behajtási tilalomra, a korlátozott forgalmú övezetre
(zóna), a kötelező haladási
irányra, és a természet védelmére vonatkozó előírások betartása megvalósuljon. A törvény szerint a
fentiek megsértése esetén
az üzembentartóval vagy a
gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben
30.000 forinttól 300.000 forintig terjedő közigazgatási
bírságot kell kiszabni. A
Veszprém megyében elkövetett jogsértésekben a Vas
megyei rendőrfőkapitány
rendelkezik illetékességgel.
(forrás: police.hu)

ÚTKÖZBEN
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Évente ellenőrizzük!
MEGELŐZÉS Az autóklíma tisztításával egészségünket is óvjuk
A gépjárművezetők számára a tavaszi átállás
nem csak a gumik váltását jelenti, sokaknál egy
általános, szervizben
végzett ellenőrzést is,
amely természetesen kiterjed a klímaberendezés
vizsgálatára.
Évente legalább egy alkalommal mindenképpen érdemes szervizbe vinni a gépkocsit a klímaellenőrzés miatt. Erre talán legjobb időszak a tavasz, mondta munkatársunknak Tóth Csaba,
tapolcai szakember, szerviztulajdonos arra utalva, hogy
jobb még a nyári „klímaszezon” előtt kiiktatni a
problémákat.
- Ilyenkor hűtőközeg ellenőrzést végzünk az autónál.
A fertőtlenítés kétféle módon történhet. Létezik az
úgynevezett ózonos eljárás,
illetve a vegyszeres tisztítás.
Mindegyik megoldás kellő
hatékonysággal alkalmazható a klímarendszerben megtelepedő, egészségre káros

Tóth Csaba: Évente egyszer érdemes a ellenőrizni a klímaberendezést
baktériumok, gombák ellen.
Ezek a megfázásos tüneteket
produkáló betegségekkel
ronthatják el nyári napjait
utasnak, vezetőnek egyaránt
- tette hozzá a szakember.
Tóth Csabától azt is megtudtuk, hogy az ózonos eljárás nagyjából félórát vesz
igénybe, a vegyszeres néhány percet. Az ellenőrzés

természetesen kiterjed a berendezésben lévő gáz menynyiségének vizsgálatára is,
hiszen az eszköz működéséhez ez elengedhetetlen. A
használat során arra is kell
figyelni, hogy a külső és belső hőmérséklet között ne legyen hét Celsius foknál több
különbség, mert az ennél nagyobbat nehezen viseli el a

Fotó: szj.

ember szervezete, főleg, ha
gyakran ülünk be, és szállunk ki a járműből. Kérdésünkre a szerviz tulajdonosa
azt is elmondta, hogy a gépkocsi alatt megjelenő folyadék a klíma működésének természetes velejárója,
gond akkor van, ha nincs az
autó alatt a berendezésből
származó folyadék.
(szj)

Néhány tipp kerékpárosoknak Hosszabb élettartam
A nyár közeledtével egyre
több a kerékpáros az utakon, aki csak teheti, biciklit használ. A túrázók mellett a saját településen belül mozgók közül is sokan
előnyben részesítik ezt a
közlekedési formát.
Azonban néhány lényeges
szempontot figyelembe kell
venni a biztonság érdekében. Egy tapolcai kerékpárszerviz vezetője, Zentai Lajos szerint fokozottan ügyelni kell a gumikban lévő nyomásra, érdemes azt akár hetente, de legalább kéthetente
ellenőrizni. - Gyakran tárolják a biciklit a tűző napon.
Ilyenkor felforrósodik a gumi is, és megnő a nyomás,
ami előrevetíti egy esetleges
durrdefekt lehetőségét. Ne
legyen túlzottan kemény a
gumi, és ha leparkolunk,
igyekezzünk árnyékosabb
helyet keresni - mondta a
szakember. Majd hozzáfűzte, hogy a fékek szintén kiemelt fontosságú kellékek.

Nagyjából lefutott a téli
gumikról a nyárira való átállás, a hideg évszakban
használatos kerekek immár pihennek. De egyáltalán nem mindegy hol, és
milyen körülmények között.

A gumikban lévő nyomást hetente, de minimum két
hetente ellenőrizzük! - javasolja Zentai Lajos Fotó: szj.
- Egy kerékpáron két, egy- a szerviz vezetője. Azt is
mástól függetlenül működő megtudtuk, hogy az első
féknek kell lennie. Ez nyil- lámpa fehér vagy kadmium
vánvalóan a biztonságunkat sárga lehet, és megengedett
szolgálja, komolyan kell a ruházaton is. A hátsó lámpa
venni. Ha az egyik már nem szintén, amely kötelezően
fog rendesen, azonnal javíta- piros. Szükséges továbbá
ni szükséges! A gyermekülé- egy piros színű hátsó fénysek kapcsán szintén lénye- visszaverő prizma. Kötelező
ges tanács, hogy azt az ala- tartozék még legalább az
csonyabb felépítésű bicik- első keréken, legalább két
likre helyezzük, mint ami- borostyán sárga, kétoldalas
lyenek a női kerékpárok ál- küllőprizma, vagy a gumi
talában. A pedálok legyenek két oldalán fényvisszaverő
stabilak, de ne a legdurvább csík, illetve 2 fehér, küllőre
felületű pedált válasszuk, pattintható fényvisszaverő
mert az hamar tönkre teszi a cső. Hangjelző berendezés is
cipőnk talpát - hangsúlyozta kell, ami csak csengő lehet.

latim szerint egyértelműen
tovább használható az a gumi, amelyiket speciális védőanyaggal kezelnek le azokon a részeken, ahol a nap
éri. Az anyag a szakszerű kezelésnek köszönhetően regenerálódik, később „fárad
el”, azaz tovább megőrzi
Ezzel kapcsolatban Zoltai rugalmasságát – mondta a
Sándort, egy tapolcai gumi- szerviz tulajdonosa.
(szj)
szerviz vezetőjét kérdeztük.
A közlekedőket sújtó terhek,
a drága üzemanyag miatt
fontos szempont az autógumik élettartama, senkinek
nem mindegy, hogy hány
évig használhat egy garnitúrát. - Az éppen aktuális évszakban nem használt gumik
tárolása is kellő odafigyelést
igényel. Mi sötét, napfénymentes és száraz helységben
tartjuk a saját-, illetve ügyfeleink gumiabroncsait. Ez
is hozzájárul az élettartam A gumi anyagát is figyelni
növeléséhez. A melegtől, tű- kell, az élettartamot ugyaző napfénytől, UV-sugárzás- nis nem csak a használat,
tól való megóvás mellett az hanem a tárolás módja is
olajtól, festéktől is meg kell nagy mértékben meghatáFotó: szj.
védeni a gumikat. Tapaszta- rozza
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Összemérték tudásukat
Tizenkét iskola mintegy 400 váth Csaba (Kazinczy) lett,
diákja vett részt a Kazinczy- második Németh Fanni (Sünapok idei versenyein.
meg), harmadik Tóth Bálint
(Sümeg). A hetedikesek megAz angol nyelvi versenyt az 5. mérettetését Bors Ivett nyerte
évfolyamon Podhradszky An- (Sümeg), a második helyen
na (Hévíz) nyerte meg, Németh Csizma Blanka (Sümeg), a harKata (Batsányi tagintézmény) madikon Bátai Anna (Sziglia második, Illés Hector (Bada- get) végzett. A nyolcadik évfocsonytomaj) a harmadik helyen lyam aranyérmese Kovács Nóvégzett. A 6. osztályosok között ra (Sümeg) lett, Virágh Anna
Stark Eszter Anna (Bárdos is- (Batsányi) a második, Tóth
kola) bizonyult a legjobbnak, Cintia (Sümeg) a harmadik heKorponai Csanád (Keszthely) lyet szerezte meg.
a második, Bánhegyi Dóra A német nyelvi verseny he(Bárdos iskola) és Mátyás lyezettjei az 5. évfolyamban: 1.
Donát (Kazinczy tagintéz- Werner Kinga Éva (Nagybolmény) holtversenyben a har- dogasszony iskola), 2. Léman
madik helyet szerezte meg.
Eszter (Kazinczy), 3. Papp
A hetedikesek versengését Mercédesz (Kazinczy). 6. évfoHorváth Henrike (Hévíz) nyer- lyam: 1. Vers Enikő (Kazincte, Kovács Benedek (Bárdos is- zy), 2. Tóth Sára (Hévíz), 3.
kola) a második helyet, László Dudás Emese (Hévíz). 7. évZétény (Kazinczy tagintéz- folyam: 1. Koós-Hutás Mandumény) a harmadikat érdemelte la (Sümeg), 2. Mersics Lili
ki. A nyolcadik évfolyam győz- (Nagyboldogasszony iskola),
tese Nagy Flóra (Bárdos is- 3. Werner Fülöp (Nagyboldogkola) lett, Koller Kata (Keszt- asszony iskola). 8. évfolyam: 1.
hely) a második, Bozovic Zorka Bondor Petra (Hévíz), 2. Pő(Sümeg) és Juhász Manuela dör Anna (Hévíz), 3. Fazekas
(Keszthely) holtversenyben a Marcell (Kazinczy).
harmadik helyen végzett.
A kémia verseny eredményei a
Az 5. osztályosok magyar ver- 8.évfolyamon: 1. Szabó Attila
senyében Németh Kata (Bat- (B.tomaj), 2. Mátyás Dominik
sányi) végzett az élen, Léman (Kazinczy), 3. Kalla Richárd
Eszter (Kazinczy) a második, Levente (Sümeg). 7. évfolyam:
Papp Mercédesz (Kazinczy) a 1. Kovács Benedek, 2. Haga
harmadik helyet érte el. A hato- Réka, 3. Varga Sára (mindhádik évfolyam legjobbja Hor- rom Bárdos).
(szj)
Hirdetés

TAPOLCAI ÚJSÁG -

5

Zsófi főzőbirodalma
Hegymagas – Szarka Zsófi
“főzőbirodalmát”, főzőműsorait sokan ismerhetik az internetről vagy a Tapolca Televízió
képernyőjéről, de azt már talán
kevesebben tudják róla, hogy a
szlovákiai születésű lány, élete
egy részét itt tölti közelünkben
Hegymagason. Azt mondja, itt
van ihlete ahhoz, amit hivatásának érez.
Merthogy az okos, csinos, mosolygós lány már eddig is rengeteg kreatív energiát fektetett
a gasztronómiába. Úgy gondolja, hogyha a kedve szerinti,
tehetségén,
érdeklődésén
alapuló pályán elindul az ember, és az úton okosan, kitartó
lelkesedéssel végighalad, akkor biztosan célba ér. Persze azt
is tudja, hogy a stílus maga az
ember és hogy az önálló arculat
kialakítása a gasztronómiában
is kötelező kellék a sikerhez. A
legutóbbi főzőműsor-sorozat
felvétele előtt arról kérdeztük,
amiről talán a legjobban szeret
beszélni.
- Laikusként úgy gondolom,
amíg a borkészítésben az alapanyagból magából kell kihozni
a lehető legjobb eredményt, addig a főzés, több alapanyag
megfelelő, harmonikus eredményt adó elegyítésén alapszik.
- Egy kicsit azért más erről a véleményem. Arra gondolok,
hogy minél jobb alapanyagokkal dolgozunk, annál kevesebb
kell belőlük a jó végeredmény-

hez. Ha egy szép marhahússal
találkozom, akkor egy kis só is
csodákra képes. Az erősen fűszerezett gyengébb hús a nyomába sem érhet. Nem vagyok
egy hatalmas húsevő, de az önmagában is értékes, egészségesen nevelt állatok húsai le
tudnak nyűgözni. Ha jó lelőhelyet találunk, az egyébként
unalmas csirkemellhús is sokkal másabb, sokkal ízletesebb,
mint a boltban kapható tömegtermékek. Helyi kistermelőknél, parasztembereknél vásárolok. Szívesen átveszem a feleslegüket, hiszen tudom, hogy
jót kapok. Például mostanában
Diszelből szerzem be a
bárányhúst. A bácsikát aki adja,
nagyon szeretem, nem beszélünk sokat, talán két mondatot,
de kedves ember és jó minőségű amit ad. Ugyanilyen módon szerzem be másoktól a csirkét, a tyúkot, a tojást és egyéb
alapanyagokat.
- Egy még fiatal, kezdőnek
számító, 25 éves gasztroblogger számára mennyire fontos a
stílus kialakítása, megteremtése? Mennyire vagy hagyományőrző, vagy éppen modern
abban amit csinálsz?
Konzervatív felfogású embernek tartom magam, szívesen figyelem azt a főzést, amit nagymamáink, öregjeink csinálnak,
szeretem gyűjteni az ő általuk
megőrzött tapasztalatokat, recepteket, technikákat. Ugyan-

Szarka Zsófi főzőműsorait sokan ismerhetik Tapolcán
Fotó: Töreky László
akkor modern konyhákban is
járok, kísérletező típus vagyok.
E két főzési kultúrát ötvözve
szeretnék újat alkotni.
- Van-e olyan étel ami hozzád
kötődik és nagyon büszke vagy
rá?
- Igen vannak ilyen ételeim,
nem tudnék kiemelni közülük
egyet, de valóban vannak kedvenceim, amelyek akár formailag, akár új alapanyaggal, vagy
alapanyagokkal a saját képemre alakítottam. De talán mégis,
van egy olyan, amit különösen
szeretek. Ez egy házi sajtból,
házi tésztából, házi kacsazsírból, és szalonnából összerakott
kis tésztakocka. Nagyon szaftos, nagyon zamatos, ízes,
mintha egy jó kis húsos pite
volna. Egy kicsit még féltem,
nem mutattam be a receptjét sehol, senkinek, de borvacsoráinkon már rendszeresen került az
asztalra belőle, mint egy jó kis
kiadós előétel. (Töreky L.)

Hirdetés

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Szeméthalmok az utak mentén
Márciusban kétszer jártam
Sümegen. A hó első vasárnapján a sümegi úton szemétszedőkre figyeltem fel,
akik valamilyen szervezett
akció keretében takarították
az árokból az ott felhalmozódott illegálisan lerakott
hulladékot.
Másodszor Húsvét vasárnapján utaztam a családdal
ugyanazon az úton. A látvány sokkoló volt. A viszlói
parkolót elhagyva autógumi
halmok szegélyezik az utat,
általában közvetlenül az út
szélére pakolva. A leglátványosabbak a nagyobb gumihalmok, de van összetört TV,
teli szemeteszsákok, építési
törmelék is. Az országos turistatérkép, ezt a viszlói parkolótól az ódörögdi elágazásig terjedő, egyébként
gyönyörű völgyet a nem túl
megtisztelő illegális szeméttelep címmel jelöli. Tehát ez
a látvány fogadja a környékbelieket, és a nyugatról
Tapolca felé érkező utazó-

„Elhagyott” ülőgarnitúra az út szélén Fotó: Szijártó J.
kat, már évek, évtizedek óta. erejű büntetést meghozzák.
A látvány elborzasztott, és Azon is elgondolkodtam, ha
elgondolkoztam a felelősség már képtelenek ezt a csúfkérdésén. Szinte láttam ma- ságot felszámolni, akkor
gam előtt hogyan mossák nem volna olcsóbb ingyekezeiket az illetékes hiva- nessé tenni a lakossági autótalok, akiknek tisztje lenne gumi, műszaki cikk, többletazt az áldatlan állapotot fel- szemét elhelyezését a szeszámolni. Rendőrség, pol- méttelepen, mint kivonulni
gármesteri hivatal, szemét- távoli helyekre, és utólag
feldolgozó, törvényhozók? felszedni azt? Amúgy a süGondolom egyik sem érzi megi úton látható szemét
felelősnek magát a kérdés- csak a jéghegy csúcsa, a szében, és úgy sejtem, törvény gyenlősebb szemetelők insincs rá, hogy nyomozza- kább behúzódnak egy melnak, megtalálják a tettese- lékútra vagy esetleg, hogy
ket, és a megfelelő elrettentő ne kelljen sokat autózni, a

Moziműsor

PROGRAMOK A TAMÁSIBÓL

Május 2. (hétfő) 18:00 - Dr.
Reisinger János irodalomtörténész előadás-sorozata:
A Biblia és Kosztolányi
Május 5. (csütörtök) 18:00 Tapolcai centenáriumi emlékprogramok az első világháború 100. évfordulója alkalmából. Hangodi László
történész előadása. „Az én
lábaim nagy földet bejártak.
Romániát, Szerbiát, Olaszországot, Oroszországot.”
Előzetes Tapolca környéke
készülő első világháborús
emlékkönyvéből
Május 6. (péntek és a hónap
minden péntekén) 16:00 Boldogság inspiráló tréning.
Tréningvezető: Püspök Anita művészetterapeuta
Május 7. (szombat) 18:00 Csárdáskirálynő - operett
három felvonásban
Május 9. (hétfő) 18:00 ”Ablakaink” kiállítás a
Veszprém Megyei Amatőr
Képzőművész Körök munkáiból. A kiállítás május 27ig tekinthető meg
Május 29. (vasárnap) 9:00 Hősök Napja. Helyszín: Régi temető

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
április 28 - május 4.
csütörtök – Szerda
április 28 – 29. csütörtök péntek - 14:00 1000,-Ft
május 1 - 4. vasárnap szerda
A MILÁNÓI SCALA –
A csodák palotája
Színes, szinkronizált olasz
dokumentumfilm
Hossz: 102 perc
...
április 28 – 29. csütörtök péntek
16:00 1000,-Ft
április 30. szombat 13:30
május 1 - 4. vasárnap szerda
16:00
A dzsungel könyve
Színes, szinkronizált
amerikai fantasy-kaland
Hossz: 105 perc
...
április 28 – május 4.
csütörtök - szerda
18:00 1000,-Ft
Anyák napja
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
...
április 28 – május 4.
csütörtök - szerda
20:00 1200,-Ft
A vadász és a Jégkirálynő
3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció-kalandfilm
Hossz: 114 perc

06/87/412-289

haraszton szabadulnak meg
terheiktől.
Látható, hogy az álságos, lakosságot terhelő szemétszedő akció teljes csőd, mivel a
szemetelőket csak megerősítik, hogy így tovább, oda
piszkítunk ahova akarunk.
Borítékolható, hogy ennek a
szemétnek egy része Ausztriából származó eladhatatlan
- lomtalanított - szemét. Próbálnának meg bátor szemetelőink ott hasonlóan szemetelni. Valószínű ez eszükbe
sem jut, mert a vagyonuk rámenne. Norvégiában állítólag ilyen és hasonló dolgok
elkövetőinek nevét lehozza
a helyi újság. Mindenesetre
én nem csak a szemetelők,
hanem a hivatalos szervek
felelősségét is firtatom, mert
ha példát statuálnának néhány elkövetőn, megoldódna a helyzet. Elég lenne velük felszedetni a szemetet
mindenhonnan, még pénzbüntetés sem kellene.
Tóth Tibor, Tapolca

Ellopták
a sírdíszt
Tisztelt Szerkesztőség!
Nem hagy nyugodni az eset.
A régi temetőben, múlt héten
délután nagypapám sírjánál
jártunk, és megrökönyödve
vettük észre, hogy ellopták a
sírdíszt, amit édesanyám készített, hogy szeretett nagypapám sírját díszítse.
Sajnos nem
ez az első
eset, hogy
a papám sírját meggyalázzák.Teszem fel a kérdést: hogy lehet ember erre képes? Hogy
tud arra a díszre ránézni minden lelkiismeretfurdalás nélkül? A képet látva remélem,
magára ismer az illető és
elgondolkodik!
Szívesen
készítettünk volna neki is, ha
kér. Nem kellett volna elvinni. Azóta a nagypapámra
másik sírdíszt tettünk, és reméljük ez örökké ott marad!
Köszönettel:
Melkovics Katalin, Tapolca

Szép élmény volt a fesztivál
Családunk a Tavaszi Fesztivál utolsó, vasárnapi napján
járt az önök kedves városában. Tetszett a szép tópart, a
rendezettség, a jó rendezvény, hiszen a régi szakmák
felidézése, az akkori mesteremberek munkájának bemutatása a mai korunknak is értékes és érdekes, különösen
a gyerekeinknek. A mi családunk is talált magának
azon a napon hasznos elfoglaltságot. A fiunknak különösen a partmenti régi játékos program tetszett. A lebo-

nyolító hölgy kedvesen játszatott az én gyerekkoromból is ismert régi játékoknál.
A fiamat nagyon érdekelte a
sok asztali készségfejlesztő
játék, amik igazán hasznosak, szórakoztatóak voltak.
Együtt játszottunk a képességeket, készségeket és elmét fejlesztő fakockáknál,
piramisoknál, a térlátást is
elősegítő játékoknál. Jó ötlet
volt - köszönjük az élményt!
További sikeres munkát kívánunk önöknek, Veszprémből!
L. Zsuzsa

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT

GYEPMESTERI

a tapolcai mentőállomás. Az
Ipar utcából a Deák Jenő SZOLGÁLTATÁS
kórház területén kialakított Balesetet szenvedett, elhulkorszerű mentőállomásra lott állatok ügyében hívható
(Tapolca, Ady utca 1-3.).
Új telefonszám: 36 70 3734090
Bejelentéseiket pontos adatokkal, helyszínleírással, elérhetőség megadásával kérjük! Bejelentések fogadása:
Hétfő-péntek: 7.00-19.00
Szombat: 8.00 – 16.00. Vasárnap: kivonulás kizárólag
a főbb közlekedési útvonalakon történt rendkívüli eseOnline újságunk
tekhez! - adta ki közleményben Tapolca Város Önkorwww.tapolcaiujsag.hu
mányzata a napokban.
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Gyerekek a gyepen
FIATALOK Utánpótlás csapatok fociztak a Városi Sporttelepen
A Bozsik program alközpontjából öt U13 csapat,
míg a tapolcai körzetből
hét U11 együttes érkezett
a Városi Sporttelepre.
A fiatalabbaknál Nyirád, Zalahaláp, Monostorapáti, Nemesgulács és Tapolca csapata mérte össze tudását, míg
az idősebbeknél Sümeg,
Monostorapáti, Badacsonytomaj és Tapolca két csapata
küzdött. A Bozsik program
lényege, hogy az eredmény
másodlagos. Itt mindenki
győztes, hiszen fiúk, lányok
együtt ismerkednek a labdarúgás alapjaival, szépségével. A gyerekek szép technikai megoldásokkal, sokszor tudatos taktikai kivitelezéssel juttatták a bőrgolyót
a kapuba.
(hg) A szép lövés vége, hatalmas gól lett a gyerekek mérkőzésen

Fotó: Havasi Gábor
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Sárváron
futottak
Tizenötödik alkalommal
rendezték meg Sárváron
a 6/12/24 órás futást. A 24
órás futás egyben Magyar
Bajnokság is volt.
A rendkívül kedvezőtlen, viharos időben indított versenyen 255 futó, köztük az ország legjobb ultra futói vágtak neki az emberpróbáló feladatnak. A 24 órás futásban
összesen 83 nevező volt, közülük 15 hölgy, a 68 férfi
versenyző között pedig elindult Földesi József is. A Tapolcai Trappolók „acélembere” egy nap leforgása alatt
száznyolcvanhatszor kerülte
meg a sárvári várat, ami 192
km-t jelentett. Ezzel a
teljesítménnyel az abszolút
kategóriában az Országos
Bajnokság 8. helyére került,
míg korcsoportjában a dobogó 2. fokára állhatott. (hg)

Tovább menetelnek az ifik
A megyei elsőosztályú
TIAC döntetlent játszott, a
negyedosztályú Öregfiúk
kikaptak, míg az utánpótláscsapatok újra fölényesen győztek a hétvégén
rendezett fordulókban.

Harsányi Zoltán kilencszeres rallycross bajnok Fotó:h.

Bajnoki címet szeretne
A második modell és makett kiállítás sztárvendége a kilencszeres rallycrossbajnok
Harsányi
Zoltán volt.
Bár ő maga nem modellezik, elismeréssel beszélt
azokról az emberekről, akik
aprólékos, precíz munkával,
azon dolgoznak, hogy „járgányaik” minél élethűbbek
legyenek. Véleménye szerint az autóversenyzésben és
a modell-, makettezésben a
szerelem és a megszállottság
a közös. Örömmel fogadta a
meghívást, szereti Tapolcát
és a környéket. Többször
szállt már meg a városban
egy-egy verseny alkalmával.
Kiskorában motorversenyzőnek készült, azonban alkata és a sok sérülés autóba

ültette. Kilenc egymást követő évben lett magyar bajnok ugyanazzal az autóval.
Úgy tartja, hogy az autónak
lelke van, amivel foglalkozni kell. Csapatával folyamatosan azon dolgozott, hogy a
hibákat kijavítva, minél jobbá tegye versenyautóját.
Szereti a győzelem ízét,
azonban már két éve nem tapasztalta, ezért mindent
megtesz, hogy jubileumi tizedik bajnoki címét is megszerezze. A magyar rallycross mezőnyt egyre színvonalasabbnak látja. A technika fejlődése, és a versenyautók korszerűsödése miatt
neki is autót kell váltania,
azonban egyelőre nem találják a megfelelő beállításokat
ezért a siker még várat magára.
(Havasi G.)

kapujába, Zsiborács László
révén, ezzel azonban csak
szépítettek az 1:3-as végeredményen. A munka ünnepén Zalaerdődre látogat a tapolcai csapat.
Az utánpótlás csapatok továbbra is magabiztosan játszanak és gyűjtik be az értékes pontokat. A TIAC
U19-es fiataljai a Herenden
elért 0:5-ös győzelmüket követően, hazai pályán Csetény gárdáját is fölényesen
verték 4:1-re. A tapolcai gólokat Péter Bence (2), Kovács Péter és Ékes Sándor
szerezte. A hosszú ideje
veretlen csapat a veszprémi
együttes előtt nyolc ponttal
vezeti a tabellát. Jelenleg
hatvanegy pontjuk és 99:37
gólkülönbségük van. A hétvégén igazi rangadóra kerül
sor, hiszen Veszprémben fo-

ciznak a fiúk, nagy párharc
lesz. Az U16-os korosztályban az Úrkút ellen tizenegy
gólt rúgtak a mieink és csupán kettőt kaptak. Gólszerzők: Péter Bence (7), Molnár Benett, Kálóczi Dávid,
Leipczig Kristóf és Bakos
Erik. Sümeg is kapott egy
nyolcast, Péter Bence ezen a
mérkőzésen is hét gólt lőtt,
betalált még Molnár Benett
is, a végeredmény 8:1 lett. A
csapat az utolsó három
meccsen Péter Bence vezetésével, aki ezeken a mérkőzéseken összesen húsz
gólt lőtt, kilenc pontot szerzett. A gólvágó a góllövő listán második negyvenkettő
lőtt góllal.
Az U14 csapat 1:1-es
döntetlent játszott Veszprémmel, a találatot Leipczig
Kristóf szerezte.
(hg)

A TIAC a középmezőnyhöz
tartozó Csetény csapatát látta vendégül. A mérkőzést
megelőzően a Veszprém
megyei Labdarúgó Szövetség nevében Császár László
társadalmi elnök és Csik Ferenc megyei igazgató ajándékcsomagot adott át Bardon Zsoltnak és Kiss Bencének, a két életmentőnek bátor és példamutató cselekedetükért. A hazai csapat
rossz a helyzetkihasználások miatt nem tudott nyerni.
A tapolcai játékosok a második félidőben háromszor
vezették az ellenfél kapusára
a labdát, de nem tudták
azokat gólra váltani, így a kilátogató mintegy száz néző
gól nélküli, 0:0-ás mérkőzést láthatott.
A megyei negyedosztályban
szereplő TÖFC számított
esélyesebbnek a hétvégi derbin, azonban a vendég Zalahaláp csapata szerzett három gólt és ezzel három
pontot. Az Öregfiúknak a
második félidőben ugyan sikerült betalálni az ellenfél A futballpályán is elismerték a bátor cselekedetet
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HÍREK

Földön és levegőben
TALÁLKOZÓ Modell és makett kiállítás, RC-modell bemutatóval
Bár az időjárás nem kedvezett az idei rendezvénynek, sokan látogatSúlyos fagykárokat okotak
ki a Dobó Lakótelep
zott a hideg tavasz a Szent
Családjaiért
Egyesület és
György-hegy egyes terülea
TVSE
modellező
szaktein
Fotó: Töreky L.
osztálya által közösen
szervezett II. Modell és
Makett Kiállításra és RC
modell bemutatóra a laktanyába.

Fagykárok
a határban

Jelentős fagykárokat észleltek a gazdák a Szent
György-hegy
alacsonyabban fekvő szőlőültetvényeiben kedden.
A hajtások tömeges lefagyására Hajgató István szőlősgazda hívta fel a figyelmünket. Neki közel fél hektárnyi, a téglagyár közelében
lévő szürkebarátja jelenleg
siralmas állapotokat mutat.
A fagy nem kímélte a fiatal
hajtásokat. A környező szőlőkben szintén hasonló a
helyzet, de látszik, hogy a
hegy feljebb fekvő ültetvényeiben már kevesebb a
gond, vagy egyáltalán nincs
fagyás. A gazda lapunknak
elmondta, a késői fagyok által károsított szőlőjét nem
hagyja magára, gondos kezelésben részesíti, hogy még
ebben a gazdasági évben némi termést kaphasson. Elmondta, ha az egész hajtás
lefagyott,
legcélszerűbb
azokat levágni, miáltal a tövüknél lévő tartalék-szemekből új, ha nem is erőteljes hajtások keletkeznek.
Azok a jövő évre használható termőcsapokat és veszszőket adnak. A fagy helyenként az idén gyönyörűen virágzó, mára elvirágzott gyümölcsfákat és a már kiültetett zöldségeket sem kímélte.
(tl)

Túra
Szombaton (2016.04.30.)
munkatúrát tart a Tapolca
VSE természetjáró szakosztálya. A tagok folytatják a
piros+ jelzés felújítását. Találkozó a tapolcai autóbuszpályaudvaron szombaton
reggel 7.30-kor, a busz 7.39kor indul. A Tihanyba tervezett túrát egy későbbi időpontban tartják meg. (szj)

Letört ágak és viharos erejű
szél nehezítette a szervezők
dolgát a hétvégén, azonban
győzedelmeskedett az elszántság és a műfaj iránt érzett tisztelet, hiszen csupán
néhány repülőbemutató maradt el a balesetveszély elkerülése érdekében. Aki idén is
kilátogatott nem csalódott,
hiszen olyan technikai csodákat láthatott, amelyek
megszólalásig hasonlítanak
eredeti másukhoz. Az érdeklődők láthattak tankokat, repülőket, terepjárókat, kamionokat, versenyautókat és
drónokat is. Lehetőség nyílt
kipróbálni a kiállítók kedvenceit, mely nem kis örö-

A modellezés szerelmesei találkoztak a hétvégén Tapolcán
möt okozott gyerekeknek,
felnőtteknek egyaránt. Néhány évvel ezelőtt egy baráti
társaság közös hobbijából
indult a kezdeményezés,
mely mára regionális találkozóvá, nagy közönséget
vonzó eseménnyé nőtte ki
magát. Makkai Lajos főszer-

SZEM - PONT
Gyalogátkelőhelyi felfestést látna szívesen több helyi lakó a
Dobó lakótelep, Stadion úti buszmegálló és a Stadion út kereszteződésénél. A balesetveszélyes helyre levélben hívta fel
figyelmünket Sventner Ágnes lakótelepi olvasónk. - Életveszélyes, ahogy itt kell átkelni az egyik oldalról a másikra. Minimum egy zebra és egy tábla elkelne ide, ha már ilyen lehetetlen
helyre tették hajdanán a távolsági buszmegállót. A télen meghalt egy néni, átkelés közben esett el, beverte a fejét. A hölgy
egy másik helyben lakó észrevételét is idézi írásában: „Tapolcán ez a buszmegálló egy crossy road játékhoz hasonlít, kettészelve egy főúttal. Itt azonban az embernek csak egy élete van.
El sem hiszem, hogy legalább egy zebrát nem képesek ide felfesteni! Meg akarják várni, hogy egy iskolást, vagy bárki mást
elgázoljanak?- hangzik el a költői kérdéssel végződő észrevétel. Ugyanakkor, az egyébként érthető problémafelvetéshez
azt is érdemes hozzátenni, hogy egy lámpa nélküli gyalogátkelőhely felfestés önmagában nem biztos, hogy megoldaná a kérdést. Egy, a zebrán áthaladó, azt éppen elhagyó magasabb személyautó, vagy teherautó takarásából az út felezővonalán túllépő, a zebrán magát biztonságban tudó gyalogosra is veszély leselkedik, ha az autós nem veszi figyelembe a 30as sebességkorlátozást, nem látja meg időben a gyalogost, illetve nem felkészült a váratlan szituációra. Egy gyalogos,
autós forgalomirányító jelzőlámpa tenné nyilvánvalóan sokkal biztonságosabbá a helyet. A lakossági észrevétel azonban
ettől még jogos, valódi biztonságot és nem csak biztonságérzetet növelő megoldást várnak.
(tl)

vezőtől megtudtuk, hogy
Székesfehérvártól Keszthelyig szinte az összes modellező megjelent a kiállításon.
Elmondta, hogy a rutinos kiállítóknak, versenyzőknek
épp úgy tartogat plusz információt egy-egy ilyen találkozó, mint a csupán ér-

Fotó: Havasi Gábor

deklődő számára. Szabados
István szervező reménykedve beszélt a jövőről. A rendezvény népszerűsége megköveteli, hogy folytassák és
évről évre megörvendeztessék vele a közönséget, reményeik szerint más helyszínen, jobb feltételekkel. (hg)

Heti SÜTI
Karamellkrémes párnácskák
Hozzávalók: 425 g leveles tészta
(850 g-os kiszerelésben kapható, 2
különálló csomagolású lap található benne, abból az egyik), 1 tasak
karamellás pudingpor, 1 púpozott
ek étkezési keményítő, 4 csapott ek
cukor (ízlés függő), 0.5 l tej, 6 dkg
vaj (lehet vajas margarin is)
Elkészítés: A tésztát szobahőmérsékleten felengedjük, ez kb. 2 óra
hossza, közben elkészítjük a tölteléket. A pudingot, a keményítőt, a
cukrot kb. 1 dl hideg tejjel csomómentesre keverjük, majd a maradék tejjel közepes lángon besűrítjük. A tűzről levéve hagyjuk kihűlni, néha bele-belekeverve. Hűlés után kihabosítjuk a szobahőmérsékletű vajjal. A tésztát felengedés után kicsomagoljuk, de
hagyjuk a celofánon, és 30 db

Házasságkötés
2016. április 16.
Sárközi Péter és
Szimeiszter Mónika
2016. április 16.
Páhi Róbert Béla és
Dombi Annamária

6,5×6,5 cm-es kockákra vágjuk.
Én ezt a műveletet derelyevágóval
készítettem. A kockákat sütőpapírral ellátott sütőlemezre/tepsibe
rakjuk (egy lemezre 15 db kerül),
és 180 C fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt készre sütjük. A
kisült párnácskákat teljesen kihűtjük, majd egy tortadíszítő csővel
beletöltjük a krémet. Egy párnácskába bőven elég a cső felének tartalma. Szervírozás előtt a tetejét
esetleg, ha kívánják, enyhén porcukrozhatjuk. Sütési hőfok:180°C,
sütési mód: alul-felül sütés.
Fehér Sándorné, Tapolca

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 180 Ft/kg
Sárgarépa: 250-300 Ft/kg
Zeller: 280 Ft/kg
V.hagyma: 220-250 Ft/kg
Paprika: 990 Ft/kg
Karfiol: 590 Ft/kg

