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Együtt a győzelemért
FUTBALL  Megtelt a szurkolói sátor a magyarok első meccsére

Tapolcán mintegy ötszáz 
drukker gondolta úgy, 
hogy a Kisfaludy téren fel-
állított sörsátorban, a 
nagy kivetítő előtt együtt 
buzdítják a magyar válo-
gatottat.

Na végre. Na végre! Ez az a 
két szó, mellyel legtöbbet ta-
lálkoztunk a meccs napján. 
Negyvennégy év után újra 
Európa Bajnokságon szere-
pelt a magyar válogatott, rá-
adásul győzelemmel kez-
dett. Az összeszokott, oszt-
rák nemzeti gárdával szem-
ben, a magyar együttes győ-
zedelmeskedett. Tapolcán 
szurkolói sátorral, Ausztri-
ában játszó szakértőkkel, és 
nyereményjátékokkal várták 
a sporttörténeti esemény 
nyitányát. Dencsik Tamás és 
Szőcs Máté saját, osztrák li-
gás tapasztalatait mesélte el, 
míg a legnagyobb hangú 
szurkolói csoport és szeren-
csés fogyasztó ajándékot vi-
hetett haza. 
Magyarország- Ausztria 2:0. 
Jogosan zengett a „Szép volt 
fiúk!”rigmus, melyet szinte 

meghallottak, majd  meg is 
köszöntek a nemzeti tizen-
egyben szereplő futballis-
ták. A Himnusz újbóli elé-
neklése, olyan atmoszférát 
teremtett a szurkolói sá-
torban, mely hosszú évekig 
ad pozitív töltetet a futball 

tapolcai szerelmeseinek. 
Gellei Imre, volt szövetségi 
kapitány, a helyszínről tele-
fonon bejelentkezve buzdí-
totta a város lakóit arra, hogy 
álljanak ki a válogatott mel-
lett, hiszen olyan tettet haj-
tanak végre, melyről hosszú 

évekig beszélni fogunk. A 
szurkolói sátor ezután is vár-
ja a foci szerelmeseit, tizen-
nyolcadikán Kótai Mihály, 
világbajnok ökölvívóval, a 
portugálok elleni meccsen 
pedig Szalay Gyöngyivel és 
Tell Zsófiával.                  (hg)

Gránátot fordított ki a gép

Tanévet zártak a muzsikusok

Fel nem robbant aknave-
tőgránátot találtak Tapol-
cán a Hemo mellett vég-
zett földmunkák közben. 

Egy vélhetően második vi-
lágháborús, 82 milliméteres 
aknavetőgránátot fordított ki 
a munkagép az épülettől 
mintegy 30 méterre, a kiszá-
radt patakmeder közvetlen 
közeléből. A helyszínen dol-
gozó szakember, vállalkozó, 

Bicsérdi Csaba értesítette a 
rendőrséget, míg lapunkat a 
tűzszerész vizsgával rendel-
kező Horváth Gábor, a Ta-
polcai Honvéd Kulturális 
Egyesület elnöke. A hely-
színt a rendőrség biztosítot-
ta, amíg kiértek Budapestről 
az HM illetékesei (Tűzsze-
rész és Aknakutató Zászló-
alj), akik a gránát vizsgálata 
után döntöttek annak elszál-
lításáról.                           (szj)

Elégedettek lehetünk, 
eredményes tanévet zár-
tunk - értékelte a Járdányi 
Pál zeneiskola 2015/16-
os tanévének tapasztala-
tait Péni Béla igazgató, az 
intézmény udvarán tartott 
keddi tanévzáró ünnep-
ségen.   

A szülők, hozzátartozók ré-
széről is nagy érdeklődéssel 
övezett eseményen,  “Az Év 
Tanulója” cím is gazdára 
lelt, idén Kaszás Dominik 
Márk viselheti. Az intéz-
ményvezető elmondta, az is-
kola négy tanszakon, össze-
sen 354 beiratkozott növen-
dékkel kezdte meg a tanévet 
és szép eredményeket ért el 
az elmúlt időszakban. Péni 
Béla beszédében tanszakon-
ként felsorolta, megnevezte 

az eredményes tanulókat, az 
elért eredményeiket, minő-
sítéseiket, felkészítő tanára-
ik nevét. Az iskola büszke-
ségei jutalomkönyveket ve-
hettek át az igazgatótól, a je-
lenlévő szépszámú hozzá-
tartozó, iskolatársak és zene-

iskolai oktatók előtt. A ta-
névzáró ünnepség díjátadó-
jának befejezéseként az 
igazgató a zeneiskola, támo-
gatóinak személy szerint is 
köszönetet mondott. (Foly-
tatás az 5. oldalon „Ered-
ményes...” címmel) .         (tl)

Már régóta
vártuk ezt

Miről is lehetne szólni 
egy ilyen történelmi 
jelentőségű focigyő-
zelem után... Negy-
vennégy év telt el leg-
utóbbi Eb-szereplé-
sünk óta, és ebben az 
emberöltőnyi időben 
túl sok örömöt nem 
adott nekünk a hazai 
labdarúgás. Néhány 
villanás talán, de már 
azok is évtizednyi tá-
volságra vannak tő-
lünk. Most pedig nem-
csak, hogy kijutottunk 
a nagy megmérette-
tésre, hanem az 
egyébéként erősnek 
tartott osztrák sógoro-
kat vertük el 2:0-ra, 
teljesen megérdemel-
ten. Most már történ-
het bármi, emelt fővel 
jöhet haza nemzeti ti-
zenegyünk. Az első 
körben a portugálok 
Izland elleni döntet-
lenje után vezetjük a 
csoportot. Ha csak 
pár napra is, de jutott 
egy kis dicsőség ne-
künk, magyaroknak 
is. Nagyon kellett.

          Szijártó János

Világháborús aknavetőgránát került elő           Fotó: szj.

Telt ház küldte az energiát Tapolcáról a szurkói sátorból               Fotó: Havasi Gábor

Péni Béla igazgató értékelte az évet, a zeneiskola ud-
varán tartott tanévzáró ünnepségen         Fotó: Töreky L.
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Legjobbak között
Bejutott a döntőbe a diszeli Csobánc népdalkör

Bejutott a 6. Országos 
Nyugdíjas “KI- MIT -TUD” 
kulturális  verseny  döntő-
jébe a diszeli Csobánc 
Népdalkör. A legjobbak 
között léphetnek fel.

Amint azt a csoport vezető-
jétől, Kocs Idától megtud-
tuk, 2016 márciusban kez-
dődött a “KI- MIT- TUD”, 
amelynek az elődöntőit hu-
szonnyolc helyszínen bo-

Kazinczys 
sikerek

A  Csobánc Népdalkör remekül szerepelt, ott lesznek a döntőben            Fotó: Archív

nyolították. A Csobánc Nép-
dalkör a veszprémin vett 
részt,  onnan jutottak be a 
középdöntőbe, amelynek  
Harkány adott otthont. 
A neves fürdőtelepülésen 
összesen nyolc izgalmas kö-
zépdöntő várta a verseny-
zőket. Ezeknek az eredmé-
nyeit összesítették a ver-
senyt követően,  az ered-
ményhirdetésre május 31-én 
került sor. 

- A napokban kaptuk meg az 
értesítést, hogy bejutottunk 
a döntőbe, amit szintén Har-
kányban rendeznek június 
24-25-26-án. Mi csak egy 
napra megyünk, ám ezúttal 
tovább maradunk, ugyanis 
megvárjuk az eredményhir-
detést is - tudtuk meg a kö-
zépdöntőn sikeresen szerep-
lő Tapolca-diszeli  Csobánc 
népdalkör vezetőjétől, Kocs 
Idától.                                 (tl)

A Kazinczy Tagintézmény-
ben is számos szép ered-
ményt értek el a gyerekek, 
tájékoztatta lapunkat Bodor 
Tamás tagintézményvezető.
Az Aranytoll" helyesíró ver-
seny megyei fordulójában 3. 
helyen végzett Léman Esz-
ter, Csik Bianka, míg Osz-
terman Sára hatodik helyet 
szerzett. Az Atlétika diáko-
limpia országos döntőjében 
7. lett Farkas Adrián. Me-
gyei győztes lett viszont a 
Dóczi Bálint, Mohos Barna-
bás, Vetsey Zalán összeállí-
tásban szereplő csapat. A 
Batsányi-napok angol ver-
senyében első helyezést ért 
el a Csécs Márk Ádám, Lász-
ló Simon, Mátyás Donát és 
Oszterman Sára által alko-
tott együttes. A sakk diák-
olimpia országos csapat-
versenyében aranyérmet 
szerzett az intézmény te-
heteséges játékosokból álló 
sakkegyüttese (Kötéljártó 
Áron, Szőke Kristóf és Tóth 
Csongor).                        (szj)

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
- Lévai József alpolgármester
Június 20. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 27. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

A tapolcai képviselő-
testület a nevelési, okta-
tási intézményekkel, 
szakmai szervezetekkel 
történő kapcsolattartás, 
önálló, pontos, megbíz-
ható és precíz szakmai 
munkája elismeréséül 
Tapolcai Közszolgála-
tért kitüntetést adomá-
nyozott Varga Béláné 
közoktatási referens ré-
szére. A városnapon el-
hangzott, hogy első dip-
lomáját 1977-ben nö-
vényvédelmi üzemmér-
nökként szerezte, ami-
vel még az évben el is 
helyezkedett a Sziglige-
ti Általános Iskolában, 
később Kővágóörsön. A 
munka mellett 1985-ben 
levelező tagozaton nö-
vénytermesztési műsza-
ki tanári diplomát szer-
zett. 1990. január 1-jétől 
a Kővágóörsi Közös 
Igazgatású Általános 
Iskola és Napköziottho-
nos Óvoda vezetői fela-
datait látta el egészen 
2007-ig. Iskolaigazga-
tói munkaköre mellett 
folyamatosan tovább 
képezte magát, 1999-
ben közgazdasági szak-
okleveles mérnökként, 
2001-ben pedig tanügy-
igazgatási szakértőként 
szerzett végzettséget. 
Dolgozott a Tapolca és 
Környéke Kistérség 
Többcélú Társulásnál 
kistérségi közoktatási 
referens beosztásban, 
ahol munkájáért 2010-
ben Tapolca és Környé-
ke Kistérség Nevelésü-
gyért kitüntetést kapott.  
2013. februárjától a Ta-
polcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal köz-
oktatási referense.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Varga Béláné

Hirdetés

http://www.tapolca.hu


Idén jó termés várható
BORÚT Virágzó szőlők, nyitott pincék tizenharmadik alkalommal
Zalahalápnak a 13-as 
szám is szerencsét ho-
zott, a hagyományos sző-
lővirágzás ünnepet soká-
ig elkerülte az idén lassan 
már unalmassá váló eső, 
zivatar szombaton. Rá-
adásul két ajándékkal is 
gazdagodott a település a 
közelmúltban, amelyeket 
most mutattak be a kö-
zönségnek.

A falu életének egyik nagy 
hagyománnyal bíró esemé-
nye, mint a megelőző évek-
ben most is a Szűzanya tisz-
teletére állított keresztnél 
kezdődött, ahol Bedő Lajos 
polgármester köszöntötte a 
jelenlévőket, ünnepélyesen 
megnyitva a XIII. Zalahalá-
pi Szőlővirágzás Ünnepet. 
Hamarosan Illés József a 
Balaton-felvidéki hegyköz-
ség választmányi tagja és 
Renner Sándor plébános ke-
rült mikrofon közelbe. Illés 
József a hegyközség nevé-
ben szólt, az idei jó szőlő-
termést ígérte meg a gazdák 
nevében, a plébános pedig 

Isten áldását kérte a remélt 
bő termésre. Természetesen 
a színpadi produkciók sem 
maradtak el, a helyi iskolá-
sok, óvodások ügyes nép-
táncosainak műsorait és a 
sáskai népdalkör dalait 
egyaránt láthatták-hallhat-
ták a jelenlévők. A borvidéki 

hegyközség és az önkor-
mányzat közösen szervezett, 
mindig jó hangulatú prog-
ramjára évről-évre nagy az 
érdeklődés. Talán ennek is 
köszönhetőek Szakonyi Sán-
dor, Szakonyi Balázs és Hor-
váth Tibor ajándékai. Apa és 
fia egy szép fafaragványt, 

Horváth Tibor egy rendez-
vénycélokra használható 
termetes öreg fahordót aján-
dékozott Zalahalápnak. Idén 
11 hegyi pince tárta ki ajtaját 
a borra szomjas ünneplők 
előtt, akik tíz kilométeres 
körzetből, térítésmentesen 
utazhattak haza.              (tl)

n LÁTVÁNYTÁR - 
Kutyavilág, oroszlán-
rész és más állatságok 
címmel nyitja meg új 
kiállítását az állatábrá-
zolások témakörében a 
diszeli Első Magyar 
Látványtár szombaton  
17 órakor. A tárlatot dr. 
Vásárhelyi Tamás bio-
lógus nyitja meg, rende-
zőként Steffanits István 
és Vörösváry Ákos, a 
Látványtár vezetője 
működött közre. Az idei 
anyagot 2016 június. 
19-től  szeptember 30-
ig tekinthetik meg az 
érdeklődők. Vörösváry 
Ákostól megtudtuk, 
hogy a lehető a legvál-
tozatosabb állatsereg-
letet vonultatják fel. A 
bogárrajzoktól, bogár-
szobroktól, bogármé-
retű állatszobrocskákon 
át professzionális mű-
vészek remekein, állat-
kerti rajzain, madárköl-
teményein át, ismeret-
len szerzők állatzsáne-
rei, valamint mesés, 
groteszk és abszurd áb-
rázolások is helyet kap-
nak ebben az egyedül-
álló tárlatban.          (szj)

Röviden
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Mülner László kínálja borát a szőlővirágzás ez évi ünnepén         Fotó: Töreky László

Az egészséges, szép fo-
gakhoz a helyes, rendsze-
res fogmosáson keresztül 
vezet az út. A fogápolás, 
be kell, hogy épüljön a kis-
gyermekek szokásai közé, 
a napi rutin részévé kell, 
hogy váljon. Korai gyer-
mekkorban elsajátított 
szájápolási szokások meg-
határozóak lesznek az 
egész élet folyamán. Már 
az első fogacskák kibújá-
sánál kezdjük azok rend-
szeres tisztogatását. Ezt 
végezhetjük ujjunkra te-
kert finom gézlappal, fog-
tisztító kendővel. Már a 
fogzás idején kezdhetjük 
megismertetni a fogkefé-
vel. A baba fogkefe gumi-
szerű anyagból van. Mi-
közben a baba rágcsálja, 
bő nyálképződés indul be, 
ami szintén tisztít és véd. 
Itt szeretném megjegyez-
ni, a szoptatás, szopó moz-
gás jótékony hatását az 

arc, fogak és beszédfejlő-
dés szempontjából. Szop-
tatott babáknál később rit-
kább a fogszabályozási 
probléma, logopédiai ke-
zelés szükségessége. Na-
gyobb gyermekeknél játé-
kos formában tanítsuk 
meg, hogy kell öblíteni 
vízzel, majd fogkrém nél-
kül tanítsuk a fogkefe 
használatára. Engedjük a 
csemetét, hogy maga mos-
sa a fogait, de utána mi 
vegyük kézbe a dolgokat. 
Válasszunk az életkornak 
megfelelő fluorid tartalmú 
fogkrémet. Mossuk meg a 
kicsi fogát legalább na-
ponta kétszer. Legideáli-
sabb reggeli után és lefek-
vés előtt. Legyen a reggeli 
és esti tisztálkodás része. 
A fogak védelme érdeké-
ben legalább ennyire lé-
nyeges, hogy kerüljük a 
cukortartalmú italokat. A 
víz a legjobb szomjoltó. 

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaLenner Lászlóné 

védőnő

Ének, zene, tánc
A Bárdos Lajos Általános 
Iskola kulturális bemuta-
tóján az idén láthatták a 
szülők, hozzátartozók, 
hogy mi mindennel foglal-
koztak a diákok és peda-
gógusaik a tanuláson kí-
vül ebben a tanévben.

A Tamási Áron Művelődési 

Központban rendezett, a 
maga nemében különleges 
eseményen Bajner Imre 
igazgató köszöntötte a kö-
zönséget. A beszéd után kö-
zel harminc produkció ele-
venedett meg a színpadon. A 
2. z osztály csengő hangú 
kórusa, aztán a Kiskórus, 
majd a Nagykórus bizonyí-

Nagy Eszter vezényletével a Kicsinyek kórusa is remekelt             Fotó: Szijártó János

totta sorban egymás után az 
intézményben folyó ének-
zenei nevelés nívóját. 
A további kínálatban iro-
dalmi, zenés, hangszeres, 
táncos, egyéni és csoportos 
előadások váltották egy-
mást, az érdeklődők nagy 
örömére. A vastaps többször 
is felzúgott.                     (szj)

KULTÚRSAROK



Egymást támogatva
EGÉSZSÉG   Egy tapolcai bolt, ahol a helyi termelők is fontosak
Natúr élelmiszer, bioter-
mék, egészséges, tuda-
tos táplálkozás, ma általá-
nosan használt, szinte di-
vatos kifejezések. Van aki 
legyint és azt mondja, 
mértékkel kell élni és ez 
elég. 

Ugyanakkor egyre többen 
vannak azok, akik egészsé-
gük megőrzését, vagy jobbra 
fordulását a minőségi élel-
miszerektől, gyógynövé-
nyektől, vegyszeres gyártá-
si, termesztési eljárásoktól 
mentes táplálékok, táplálék 
kiegészítők fogyasztásától 
remélik. Ez utóbbi vásárlók-
nak már hova betérni, hiszen 
Tapolcán alig egy éve létezik 
egy bolt, amely talán térsé-
günk legnagyobb bio- és na-
túr termék kínálatával ren-
delkezik. A boltot Martonné 
Novák Enikő hozta létre és 
nem mindennapi árukészle-
tével máris sok, ma már 
visszajáró vásárlót győzött 
meg, hogy érdemes üzletét 
felkeresni. A boltvezető an-
nak a híve, hogy a helyben 
készült termékek leginkább 
helyben találjanak rá fo-
gyasztóikra. Ennek érdeké-
ben keresi a kapcsolatot a 

Aki a bio- és natúr termékeket keresi, jó helyen jár

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

A nyári munkát vállaló di-
ákok a foglalkoztatás és a 
közteherviselés szempont-
jából felnőttnek számíta-
nak - írja a Veszprém Me-
gyei Adó- és Vámigazga-
tóság közleményében. Be-
jelentésükre, adózásukra – a 
diákszövetkezeten keresz-
tül vállalt munka kivételé-
vel – ugyanolyan szabályok 
vonatkoznak, mint más 
munkavállalók esetében. A 
diákok szülői engedéllyel 
16 éves koruktól dolgozhat-
nak, de szünidőben a 15 
éves tanulók is vállalhatnak 
munkát, ha általános isko-
lába, szakiskolába vagy kö-
zépiskolába járnak. A mun-
kavállaláshoz adóazonosító 
jelre van szükség, amit a 
NAV-nál kell igényelni a 
16T34-es nyomtatványon. 
A munkavégzésről szóló 
megállapodás előtt célszerű 
a leendő munkáltatót elle-
nőrizni a NAV honlapján 
(www.nav.gov.hu/nav/adat
bazisok), ugyanis az adó-
hátralékos, a felfüggesztett,  
cégeknél kockázatos mun-
kába állni. 

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

környék termelőivel, hogy 
készítményeiket elhelyez-
hesse üzletének polcain. 
Számos jó együttműködés 
született már, többek között 
helyben készített kecskete-
jes szappan, a legkülönfé-
lébb hamisítatlan növényi 
olajok, egészséges natúr 
gyümölcschipsek kerültek 
így forgalomba. Martonné 
Novák Enikő gyakorlatban 
is alkalmazott filozófiája, 
hogy a helyi termelők, fo-
gyasztók és forgalmazók is 
lehetőleg a helyi gazdaságot 
éltetve, támogatva, egymás-
nál vásárolják meg a kívánt 
iparcikkeket, ruházatot, élel-
miszereket, natúr drogériai 
termékeket (természetesen a 

minden igényt kielégítő, 
széles áruválaszték a nagy-
termelők és nagybani forgal-
mazók nélkül aligha lenne 
elérhető). Egy másik fontos 
kérdés egy kis tapolcai üzlet 
esetében a fizetőképes ke-
reslet megléte vagy hiánya. 
Az üzletvezető elmondta, 
sokak számára jelenthet 
nagy terhet egy-egy vágyott 
biotermék ára. Ezek a készít-
mények különösen nagy 
gonddal, szigorú előírások 
által szabályozva kerülhet-
nek csak a fogyasztók elé. A 
méregmentes, sokszor ala-
csonyabb hatékonyságú ter-
melésnek, az előírások be-
tartásának fokozott költsé-
gei vannak, ami a végtermék 

árában is megjelenik. A bio-
termék ugyanis legalább 
kétszer annyiba kerül, mint a 
natúr. Ez utóbbi lényege, 
hogy nincsenek ugyan meg a 
hivatalos minősítései, ám a 
termelő az esetek túlnyomó 
többségében lelkiismerete-
sen jár el, minőségi, egész-
séges terméket állít elő ala-
csonyabb termelési költség-
gel, de nem akarja megfizet-
ni a “bio minősítés” nem kis 
költségekkel járó megszer-
zését és megtartását. Min-
denesetre az üzlet működik, 
a tapolcai vásárlóknak sem 
kell más városokba utazni, 
hogy egészséges, gyógyha-
tású termékekhez jussanak. 
A glutén-, laktóz-, illetve tej-
érzékenységtől szenvedők is 
helyben beszerezhetik ma-
guknak a konyhai hozzáva-
lókat. És még valami. Érde-
kes, szimpatikus elképzelés 
a bolt tulajdonosánaknak az-
az álma, hogy Tapolca főut-
cájáról nyíló kapualjak, üz-
letekkel, irodákkal teli belső 
udvarai különleges, benső-
séges hangulatú, esztétikus, 
élhető szigetekké váljanak, 
ahova akkor is jó betérni, ha 
nem kifejezetten a vásárlás a 
cél.                                  (tl)
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Szarka Zsófi tábort indít

Zsófi főzőbirodalma élőben is elérhető       Fotó: Szijártó

Szarka Zsófi neve isme-
rősen cseng Tapolcán és 
a régióban, hiszen sokak 
által kedvelt főzőműsort 
vezet a városi televízió-
ban. 

E témakörben rövidesen tá-
bort is szervez gyerekeknek 
Hegymagason. A szlovákiai 
születésű lány,  élete jelen-
tős részét itt tölti a közelben 
a Szent György-hegy lábá-
nál. - Ötödik éve annak, 
hogy először főzőiskolát in-
dítottam gyerekek részére, 
akkor még Szlovákiában. 
Aztán édesapám révén 
Hegymagast is megismer-
tem, és itt alakítottam ki a 
magam „főzőbirodalmát”. 
Nyaranta már itt várom, fo-
gadom a jelentkezőket.  
Egyszerre hat, nyolc részt-
vevővel tudok foglalkozni, 
de jönnek többen is ezekben 
a napokban. Elfordul, hogy 
turisták tévednek be hoz-
zám, de a környékről is ér-

keznek látogatók. Van egy 
segítőm is, így még kézmű-
ves foglalkozást is tudunk 
tartani a tábor idején. Maga a 
tábor egyébként a gasztro-
nómia szélesebb tartomá-
nyába kalauzolja a táborozó-
kat. Megtudtuk, hogy Zsófi 
a főzéssel valójában tizenkét 
éves korában találkozott elő-
ször, hiszen már akkor érde-
kelték a régi receptek, ha-
gyományos ételek, és persze 
a nagymamámtól is sokat el-
lesett, tanult. A főzés tudo-
mányát a maga erejéből fej-
lesztette ki mostani szintre, 
hiszen szakterülete a média-
kommunikáció, illetve a 
Ghymesből együttesből is-
mert Szarka Gyula leánya-
ként a zene sem megkerül-
hető tényező náluk. Zene-
akadémián tanult, hangszere 
a nagybőgő, illetve zongo-
rán és orgonán is szépen ját-
szik. Na és persze a faka-
nállal, ha van rá ideje és le-
hetősége.                          (szj)

Eredményes tanévet zártak

Írópályázaton remekelt

David Maneaut és Puha Liliána Napsugár  Fotó: Archív

A legjobbaknak Péni Béla igazgató gratulált      Fotó: tl.

(Folytatás az 1. oldalról)
A zeneiskola évzáróján az 
eredményes tanulók és 
tabáraik is elismerésben 
részesületek.

Haga Kálmán tanítványai, 
Vígh András és Varga László 
trombitaversenyen elért 
szép eredményekért, Román 
Iván, Tóthné Kovács Katalin 
növendékei Csongrádi Fló-
ra, Fehér Zita, Baliko Laura 
és Gusztos Donát a megyei 
hegedűversenyen nyújtott 
kiemelkedő teljesítményéért 
kapták meg elismerést. 
Szigecsánné F. Teréz növen-
dékei, Batka Maja és Varga 
Júlia a Balatonalmádin ren-
dezett szolfézsversenyen re-
mekeltek. Varga Júlia 
egyébként Majer Gabriella 
és Czyntula Dóra mellett, a 
négykezes versenyben is a 
legjobbak között volt az év 
folyamán. Julit, Takácsné N. 
Magdolna, Gabriellát és 
Dórát, Mózner Miklós készí-
tette fel a megmérettetések-
re. Tarnóczai Géza tanítvá-
nyai, Nagy Boróka, Borda 

csei Andreától. A harmadik 
helyezettnek járó díj értékét 
az is növelte, hogy szemé-
lyesen David Maneaut a fla-
mand kormányképviselet 
vezetője adta át a boldog 
győztesnek a napokban. A 
versenyt jegyző Csodaceru-
za folyóirat másfél évtizede 
működik, kortárs írók és il-
lusztrátorok részvételével. A 
lap célkitűzése a minőségi 
gyermekirodalom eljuttatá-
sa az 5-10 éves gyerekekhez. 
A nyomtatott kiadvány mel-
lett számos interaktív prog-
rammal járulnak hozzá az 
olvasás népszerűsítéséhez. 
A “Tenger titkai” írópályá-
zat is ilyen volt.                (tl) 

Cintia és Sipos Attila furu-
lyaversenyken szereztek 
előkelő minősítéseket, nekik 
is járt az igazgatói dicséret és 
jutalom. Szintén szép mi-
nősítést ért el a tanév fo-
lyamán Farkas Mihály gitár-
tanár növendéke, a Heliko-
non induló Szente Marcell és 
Haga Kálmán tanítványa, a 
mélyrézfúvós Horesta Ákos. 
rajtuk kívül Csató Kitti Mó-
nika, Illés Zsófia, Baracskai 
Franciska és Samu Hunor 
évközi teljesítményét jutal-
mazta Péna Béla igazgató. 
Külön igazgatói dícséretben 
részesült Őri Jenő tanítvá-
nya, Sterk-Rajzó Luca, Péni 
Béla tanítványa Almási 

Ádám, Haga Kálmán tanít-
ványai, Monostori Bálint és 
Nachladal Bence. Tantestü-
leti dicséretben Kovács Ad-
rienne növendéke Deli 
Eszter, Tóth Rompos Pat-
rícia tanítványa Dobay Me-
linda és Szigecsánné F. Te-
réz és Péni Béla növendéke, 
Haga Réka. “Az Év Tanu-
lója” elismeréssel, a regio-
nális és megyei mélyréz-
fúvós teljesítményéért, ta-
nulmányi előremeneteléért 
Kaszás Dominik Márkot ju-
talmazta idén a tantestület. 
Kaszás Dominik Márk két 
arany és egy nívódíjjal  
büszkélkedhetett az év fo-
lyamán.                               (tl)

A Flamand Kormány és a 
Csodaceruza gyermek-
magazin közösen meg-
rendezett írópályázatán a 
Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus  Általános 
Iskola másodikos tanuló-
ja, Puha Liliána Napsugár 
szép sikert ért el.

Korcsoportjában az előkelő 
harmadik helyen végzett ab-
ban az irodalmi vetélkedés-
ben, amely a „Tenger titkai” 
tematikus címet viselte. Li-
liánát, osztályfőnöke Mol-
nárné Albert Bernadett ké-
szítette fel a megmérette-
tésre- tudtuk meg a kislány 
édesanyjától, Puháné Köl-

n TÚRA - A Tapolca VSE 
Természetjáró szakosztály 
szombati (2016.06.18.) túra-
programja: Lesencefalu - 
Katonaverő-völgy - Barba-
csi-erdő - Szent Miklós-
völgy - Szent Miklós-forrás 
- Büdöskúti pihenő - Gúla-
tető - Iván-hát - Vállus. Táv: 
17,5 km. Találkozó a tapol-
cai buszpályaudvaron 7:30-
kor, a busz 7:39-kor indul, a 
célpont Lesencefalu, bejá-
rati út. Hazautazás busszal 
Vállus-ról (14:55).
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Kirándulás a Felvidéken
Sikeres Határtalanul pályá-
zatnak köszönhetően a Ta-
polcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola Székelyintéz-
ményéből és a Batsányi Já-
nos Tagintézményből negy-
vennyolc 7. osztályos diák, 
öt pedagógus kíséretében 
tartalmas tanulmányi kirán-
duláson vehetett részt a Fel-
vidéken. 
Kirándulásunkra 2016. má-
jus 17. és 20. között került 
sor. A négy napos út során 
megtekinthettük a révkomá-
romi, a pozsonyi és a dévé-
nyi várat. Koszorút helyez-
tünk el Baróti Szabó Dávid 
sírjánál Virten, a kitelepítet-
tek emlékművénél Komá-
romban és Marcelházán, Jó-
kai Mór és Kodály Zoltán 
emlékművénél, Csermák Jó-
zsef emléktábláján Szencen. 
Meglátogattuk az ógyallai 
csillagvizsgálót, a gutai ha-
jómalmot és Deákiban a 
Szent János Bencés bazili-
kát. Pozsonyban a vár és a 
koronázási templom megte-

kintése után a koronázási 
utat végig járva, a Szent Mi-
hály kaput érintve, az Óvá-
rosházát csodáltuk meg.
Testvériskolánk, a Marcel-
házi Magyar Tannyelvű 
Alapiskola diákjaival több 
közös programot (kézműves 
foglalkozás, bál, játékos 
sportversenyek) szervez-
tünk, amelyeken keresztül 
az anyaországi és határon 

túli magyarság összetartozá-
sát tapasztalhattuk meg, és 
mélyíthettük el.
Köszönet azoknak, akik se-
gítő hozzáállásukkal támo-
gatták, hogy ez az emléke-
zetes kirándulás megvaló-
sulhatott.

             Kovács Benedek, 
             Varga Sára 
            7.z osztályos tanulók

Pontosan 50 évvel ezelőtt 
mondtak örök hűséget egy-
másnak. Szálinger István, és 
felesége, született Molnár 
Mária, az elmúlt vasárnap, 
családi körben, szerényen 
ünnepelt.
Az aranylakodalmon jelen 
volt három gyermekük, Zol-
tán, Ágnes, és Gábor és öt 
unokájuk Zoltán, Zsófia, 
Zsuzsanna, Dániel, és Fanni. 
Szerény, roppant szorgalmas 
emberek. A megbecsülés, a 
családi béke és az összefo-A tapolcai gyerekek a négy napot felőlelő, tartalmas 

kirándulás során  meglátogatták az ógyallai csillag-
vizsgálót is                                           Fotó: Bárdos iskola

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Ötven éve házasok

Továbbra is várjuk olvasóink írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-mail címre. A beérkezett írások 
szerkesztett formában jelennek meg újságunkban a terje-
delmi korlátok figyelembe vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 16 - 22. 

csütörtök – Szerda

 16 - 17. csütörtök – péntek, 
20 – 22. hétfő - szerda 14:00   

1000,-Ft                                     
Évszakok  

Színes, szinkronizált francia-
német dokumentumfilm

Hossz: 94 perc 
...

18 – 19. szombat - vasárnap  
14:00  1000,-Ft 

Szenilla nyomában  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
...

16 – 22. csütörtök – szerda 
16:00  1200,-Ft 

Szenilla nyomában 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
...

16 – 22. csütörtök – szerda  
18:00  1000,-Ft                                                                  

Szemfényvesztők 2.  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-thriller
Hossz: 130 perc

...
16 - 22. csütörtök -  szerda  

20:15  1200,-Ft  
Warcraft – A kezdetek 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció fantasy

Hossz: 123 perc .  

gás jellemzi őket. Apósom a 
saját kertjében tevékenyke-
dik, árulja a portékáját a he-
lyi piacon. Anyósom őrzi a 
ház melegét. Mindig, min-
denben lehet számítani rá-
juk. Életútjuk példaképe 
mindhárom gyermeküknek. 
Boldogságban élik az életü-
ket. A Jóisten tartsa meg őket 
nekünk,még sok, sok évig!
A képen a család, és anyó-
som nővére, Nusi néni.

    Szálingerné Nagy Ibolya

Szálinger István, és felesége, született Molnár Mária 
ötven éves házassági évfordulójára összejött a család

Szent Imre-díjat kapott
A Veszprémi Főegyház-
megye társvédőszentje, Bol-
dog Gizella ünnepe alkal-
mából  idén is megrende-
zésre került a Gizella-napi 
rendezvénysorozat május 6-
8-án, aminek alkalmából 
zsúfolásig megtelt a veszp-
rémi várnegyed.
Boldog Gizella királyné kar-
ereklyéjét díszes körmenet-
ben helyezték el a Szenthá-
romság téren felállított szín-
padra, ahol a szentmisét a 
főegyházmegye papságával 
együtt mutatta Márfi Gyula 
érsek. A szentmise végén az 
egyházmegye katolikus  in-
tézményeiből egy-egy diák 
részesülhetett Szent Imre-
díjban kiemelkedő tanulmá-
nyi, hitéleti és közösségi te-
vékenységéért. Iskolánkból 
a 8. osztályos Hegedűs Oli-
vér vehette át az elismerést, 
aki példamutató tanulmányi 
munkájával és magatartásá-
val, valamint a hitéletben 
vállalt aktív szerepéért ér-
demelte ki a Szent Imre-
díjat. 
A délután folyamán az isko-
lások akadályversenyen vet-
tek részt a várban, ahol a 
Szaléziánum munkatársai az 
Irgalmasság Szentévéhez 

kapcsolódó feladatokkal 
várták a diákokat.
A nap a Bazilikában zárult, 
ahol Szent Imre-okleveleket 
vehettek át a katolikus intéz-
mények legszorgalmasabb 
diákjai: iskolánkból Bencze 
Fanni, Molnár Barbara és 
Neszler Dáriusz 8. osztályos 
tanulók részesülhettek az el-
ismerésben. Gratulálunk ne-
kik!

                  Bányai Barbara

A 8. osztályos Hegedűs 
Olivér Szent Imre-díjat 
vehetett át

www.tapolcaiujsag.hu 

A Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola Kazinczy Fe-
renc Tagintézményének 7.c 
osztálya sikeres pályázati 
anyagot nyújtott be a Határ-
talanul programra.  
Az elnyert összegnek, a ta-
polcai önkormányzat támo-
gatásának és a szülői hozzá-
járulásnak köszönhetően 27 
diák négy napot tölthetett a 
Felvidéken. A projekt része-
ként a marcelházi és a szenci 
tanulókkal több közös prog-
ramot szerveztünk. Utunk 

során történelmi emlékhe-
lyeket is felkerestünk, ko-
szorúkat helyeztünk el. 
Megnéztük az ógyallai csil-
lagvizsgálót, a gútai hajó-
malmot, megkerestük Ga-
lántán Kodály Zoltán em-
léktábláját és szobrát. Ellá-
togattunk Csermák József 
olimpiai bajnok szülőváro-
sába, Szencre. A kirándulást 
Pozsony belvárosának meg-
tekintésével zártuk.

    Horváthné Dér Erzsébet

Kazinczysok a határon túl

A Kazinczy Tagintézmény 7.c osztálya az osztályfőnök-
kel Horvátné Dér Erzsébettel a Határtalanul program 
segítségével megszervezett felvidéki  kiránduláson

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


A Bundesligáig jutott 
KÉZILABDA  A Kazinczyból indult, az európai élvonalig menetelt
A Tapolcai-medence ren-
geteg tehetséget adott 
már a kultúrának és sport-
világnak egyaránt. Rova-
tunkban olyan sportem-
bereket mutatunk be 
önöknek, akik bár teljesít-
ményeiknek köszönhető-
en messzire jutottak, de 
soha nem felejtették el, 
hogy honnan indultak.

Rédli Andrea a mai akadé-
miai és sporttagozatos isko-
lák tanulóihoz, sportolóihoz 
viszonyítva egyesületi szin-
tű sportolói pályafutását re-
latív későn kezdte, hiszen 
csak a gimnázium első évé-
nek második félévében ke-
rült a Tapolcai Városi Sport-
egyesület (TVSE) kézilabda 
szakosztályához. Előtte a 
Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola sportfoglalkozásai-
nak keretei között ismerke-
dett meg a sportággal, ami 
aztán Antal Lászlóné és Kor-
dik Csaba munkája révén 
csiszolódott. Az első nagy 
változást az egyetemi évek 
hozták meg, mivel Buda-
pestre kerülve Csömörön 
már NB1/B-ben játszhatott, 

ugyan Tapolcán is tagja volt 
az NB1/B-be feljutó Kinizsi 
Tapolca csapatának, de ko-
ránál fogva itt csak kiegé-
szítő játékosként. A Csömö-
rön töltött három év munká-
ját tekinti olyan alapnak, 
melyre aztán építkezni lehe-
tett. Az építkezés a Kispesti 
NKK és a Vasas SC csapatá-
ban folytatódott. Utóbbival, 
az NB1/B 2011-2012-es baj-
noki szezonban ezüstérmet 

szerzett, melyre nagyon 
büszke. A Vasasnál Varga 
Mártával dolgozott együtt, 
aki egy rendkívül jól felépí-
tett edzéstervvel heti hét al-
kalommal edzette a csapa-
tot, mely szisztéma hasonlí-
tott a profi sportolói élethez. 
Meghatározó momentum, 
vagy inkább döntés volt az 
életében, mikor elhatározta, 
hogy külföldön is kipróbálja 
magát. Ez a szándék lehető-

séggel is párosult így került 
Svájcba, ahol az ottani első 
osztályban, Baselban ját-
szott egy évet. Megfigyel-
hette a kisebb nagyobb 
sportágbeli különbségeket 
számos európai ország ösz-
szefüggésében, hiszen né-
met, francia, holland, olasz 
és belga csapatokkal talál-
koztak felkészülési és kupa-
mérkőzések során. Éppen 
egy ilyen meccs alkalmával 

A hónap műhelye

Szép elismeréssel gyara-
podott SZ-L Bau Balaton 
Vívóklub a közelmúltban.

Jubileumi, negyvenedik al-
kalommal adták át a Magyar 
Olimpiai Bizottság, az egyik 
nagy sportszerforgalmazó 
cég és az Utanpotlassport.hu 
által alapított „A hónap mű-
helye”-díjat. 

A MOB székházában ezúttal 
az SZ-L Bau Balaton Vívó-
klub párbajtőrözőit ünnepel-
ték, akik áprilisi kiemelkedő 
eredményeikkel érdemelték 
ki a rangos elismerést. 
A Balaton-felvidéki klub kö-
zösségi erejét mutatja, hogy 
a félmillió forintos sport-
szervásárlási utalvány mel-
lett a közönségdíjat és az az-
zal járó százezer forintos 
sportszervásárlási utalványt 
is elnyerték.                     (hg)

Rengeteg fiatal kosarazott
Gyereknapi streetball baj-
nokságot szervezett a Ta-
polca Kft. és a TVSE Ko-
sárlabda Szakosztálya a 
Kazinczy téri sportpályán.

Az utcai kosarasoknak sze-
rencséjük volt, hiszen még a 
délutáni vihar előtt, verőfé-
nyes napsütésben lezajlottak 
a mérkőzések. A megméret-
tetésre rekordszámú, hu-
szonnyolc csapat nevezett, 
három korcsoportban, fiú és 
lány kategóriában. A baj-
nokságot három fős csapa-
tok játszották, mérkőzésen-
ként öt percig, egy palánkra. 
Végeredmények: második 
korcsoportban, I. hely Nagy 
Liliána, Renner Kinga, Vaj-
da Nóra (Tapolca), II. hely 
Bibor Hanna, Pálffy Maja, 
Gadó Sára (Révfülöp), III. 
hely Lovász Zsófia, Lovász 
Fruzsina, Kövér Vivien (Ta-
polca). A fiúknál ugyaneb-
ben a korcsoportban: I. hely 
Papp Botond, Magáriusz 
Gergő, Boros Brúnó (Tapol-

ca), II. hely Scheller Kornél, 
Szegi Benedek, Tátrai Le-
vente (Révfülöp), III. hely 
Erbele Dávid, Horváth Ben-
ce, Szabó Levente (Révfü-
löp). A harmadik korcsopor-
tos lányoknál: I.hely Faze-
kas Míra, Lőrincz Nóra, Lu-
kács Mirabella (Tapolca), II. 
hely Nagy Liliána, Renner 
Kinga, Lovász Zsófia (Ta-
polca), III.hely Juhász Judit, 
Molnár Dóra, Pálffy Bianka 
(Révfülöp). A fiúk versengé-
sében: I. hely Boros Ákos, 
Boros Brúnó, Illés Tamás 
(Tapolca), II. hely Bajner 
Benedek, Kulcsár Márton, 
Papp Botond (Tapolca), III. 

figyelt fel Andreára egy né-
met csapat, és egy sikeres 
próbajátékot követően a má-
sodik légiós évét a Bundes-
ligában töltötte. Véleménye 
szerint az egyén első és leg-
fontosabb köteléke a sport-
hoz, családjának sporthoz 
való kötődése, hozzáállása. 
Ebből kiindulva nem csoda, 
hogy hamar megszeretett 
szinte minden mozgásfor-
mát, számos sportágat, le-
gyen az labdarúgás, atlétika, 
tenisz, vívás vagy épp úszás. 
Az első pillanattól kezdve 
támogatták szülei, sok eset-
ben formálták a családi 
programokat testvére And-
rás versenyeinek, illetve An-
di mérkőzéseinek időpontja. 
Számtalanszor kapott szüle-
itől biztatást a helyszínen, 
legyen szó hazai, vagy kül-
földi meccsekről, tornákról. 
Úgy gondolja, hogy ez a 
feltétel nélküli támogatás 
adta meg az alapját az elért 
eredményeknek. Jelenleg 
Budapesten dolgozik, tanul 
és játszik. Természetesen 
mindegyik tevékenység a 
sporttal hozható kapcsolat-
ba. Egy kosárlabda egyesü-
letnél dolgozik, a Testneve-
lési Egyetemen kézilabda 
edzőnek tanul és egy NB 2-
es csapatban kézilabdázik. 
Nem tud elképzelni egy na-
pot sem sport nélkül, és úgy 
érzi, ez így is marad.      (hg)

hely Hajnal Dániel, Ódor 
Ádám, Tóth Gergő (Bada-
csonytomaj). Negyedik kor-
csoport, lányok: I. hely Ep-
res Anna, Fazekas Liliána, 
Kocsor Kata (Tapolca), II. 
hely Lovász Zsófia, Molnár 
Dóra, Nagy Liliána, Renner 
Kinga (Tapolca), III. hely 
Lőrincz Nóra, Lukács Mira-
bella, Jámbor Luca (Tapol-
ca). Fiúk: I. hely Bajner Be-
nedek, Boros Ákos, Kulcsár 
Márton (Tapolca), II. hely Il-
lés Tamás, Lőrincz Dávid, 
Schauer Dárius (Tapolca), 
III. hely Hajnal Dániel, Ódor 
Ádám, Tóth Gergő (Bada-
csonytomaj).                    (hg)
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Rédli Andrea: támogató családi háttér elengedhetetlen a sikerek eléréséhez

A szakmai díj mellett, a közönség díj is a „Balatonosoké”

Fellendült a kosárlabda a régióban          Fotó: Havasi G.

ELISMERÉS



Bringás kirándulás
BIZTONSÁG  A rendőrség segítette a kisiskolások közlekedését
Rendőri felvezetéssel ju-
tottak el a Bárdos Lajos 
Általános Iskola 2. z osz-
tályos tanulói az iskolától 
a Tapolca-diszeli kerék-
párútig, majd onnan bicik-
livel Szabó Emmáék di-
szeli házáig.

A második osztályos kislány 
szülei fogadták Diszelben a 
gyerekeket, akik rövid pihe-
nő után, a kerékpárokat hát-
ra hagyva, gyalog folytatták 
útjukat végső céljuk, a Cso-
bánc teteje felé. A szabályos 
közlekedés és a környezet 
megismerése egyaránt sze-
repelt az osztályfőnök, Szi-
jártóné Lovász Gabriella 
tervei között. Mindez úgy 
teljesült, hogy a résztvevők 
egy igazán tartalmas, játék-
ban, szórakozásban gazdag 
napot tölthettek együtt. 
Az indulás előtt Molnár 
András rendőr őrnagy és Ge-
lencsér Olivér rendőr törzs-
őrmester a gyalogos és ke-
rékpáros közlekedés - főként 
nyári - veszélyeire hívták fel 
a figyelmet. Azt is ellenőriz-

ték, hogy a gyerekek kerék-
párjai megfelelnek-e a 
KRESZ által előírtaknak, 
majd láthatósági mellénye-
ket, fényvisszaverő matricá-
kat adtak át a kicsiknek. Az 
iskolánál tartott tájékoztatón 
Nagy Judit megelőzési fő-
előadó is részt vett. Innen in-

dult aztán rendőri felveze-
téssel és több szülő kísérete 
mellett az osztály Tapolca-
Diszelbe, majd gyalog fel a 
Csobáncra.
Az izgalmas hegyi túráról 
visszaérkező, alaposan meg-
éhezett csapat óriási étvágy-
gyal és kedvvel látott neki a 

Szabóéknál addigra már el-
készült, finoman illatozó 
bográcsos paprikás krump-
linak. A hazafelé vezető úton 
aztán ismét Molnár András 
várta az osztályt a kerékpár-
út tapolcai végénél, majd az 
iskoláig kísérte a fáradt, de  
lelkes bringás csapatot.  (szj) 

SZEM - PONT
- Rendszeres használója voltam az egykori kerékpárút-
nak Tapolcán. Régebben a keleti városrészből, 8 éve pe-
dig a nyugati városrészből járok, jártam munkába, ügye-
imet intézni, kisebb bevásárlásokat tenni vagy csak egy-
szerűen kerékpározni - írja lapunknak a Dobó lakótele-
pen élő Bognár Zsuzsanna. - Nap, mint nap szomorúan 
tapasztalom, hogy a kerékpárosok az úttestre felfestett 
ákombákomok ellenére ki vannak szorítva a közleke-
désből, mi több egyszerűen balesetveszélyes közlekedni 
kerékpárral a város központjában egyre sokasodó és 
egyre nagyobb sebességgel közlekedő gépkocsik között. 
Gyakorlatilag a gimnáziumnál véget ér a kerékpárút és 
csak a Tescónál folytatódik tovább Diszel felé. A város-
ban semmilyen tábla nem jelzi, hogy ügyeljenek az autó-
sok a kerékpárforgalomra. Ennek köszönhetően egyre 
kevesebb kerékpárossal találkozom. Főleg a gyerekes 
szülők, nagyszülők tűntek el az utakról. Pedig régebben 
sokakat láttam még a városban is (közöttük én is ott ta-
nítottam az unokámat biciklivel közlekedni), akik kisebb, 
6-8 éves gyerekekkel is kimerészkedtek a kijelölt útra és 
tanították őket a helyes közlekedésre és a mozgás szerete-
tére. Más nagyvárosok, Szombathely, Győr, Veszprém és 
még sorolhatnám, jelentős kerékpárút hálózattal rendel-
keznek. Miért szüntették meg az egykori kerékpárutat és 

n Az előző lapszámban té-
vesen jelentettem meg Kaj-
tár István házasságkötését. 
Az érintettektől ezúton elné-
zést kérek! A helyes adatok: 
2016. május 28-án házassá-
got kötöttek: Kajtár István és 
Illés Zsófia.
                  Kovács Tímea
                  anyakönyvvezető

Lovász Gábor és Szabó Anita 
2016. június 11-én kötöttek 
házasságot.

n NYÁRON TÖBB a 
gyermekbaleset - A statiszti-
kai adatok azt mutatják, 
hogy a nyári vakáció 
hónapjaiban történik a leg-
több gyermekbaleset.  Júni-
usban véget ér a tanév, s ez-
zel mintegy 1,2 millió isko-
lás korú részére kezdődik 
meg a bő kéthónapos nyári 
vakáció. A gyermekek nyári 
elhelyezése sok szülőnek 
okoz gondot. A tanítási szü-
net időszakában jelentősen 
megnövekszik a gyermekek 
veszélyeztetettsége. Ez igaz 
a közlekedési, az otthoni, és 
az egyéb balesetekre egya-
ránt. Egyrészt a tanítás befe-
jezését követően a gyerme-
kek felszabadultabbá, óvat-
lanabbá, figyelmetlenebbé 
válnak, sok szabadidővel 
rendelkeznek, így gyakrab-
ban jelennek meg a közterü-
leteken, a parkokban, játszó-
tereken és az utak mentén, 
továbbá a felügyeletük sincs 
mindig kellően megoldva. A 
munkavállaló szülők általá-
ban nem rendelkeznek annyi 
szabadidővel, szabadsággal, 
hogy hónapokig a gyerme-
kükkel maradjanak.  A közú-
ti baleseti statisztikai adatok 
egyértelműen alátámaszt-
ják, hogy a legtöbb gyer-
mekbaleset a nyári hónapok-
ban történik, és a tragédiák 
száma is ekkor a legmaga-
sabb. Nyáron jellemzően 
gyakoribbak a kerékpáros 
balesetek. Éppen ezért kér-
jük a szülőket és a közleke-
dőket, a nyári időszakban 
különösen ügyeljenek a 
gyermekekre, amennyiben 
az úton, vagy annak közelé-
ben, akár gyalogosan, akár 
kerékpárral jelennek meg. A 
gyermekek közlekedése ki-
számíthatatlan, sokszor 
nincs veszélyérzetük, és tel-
jesen másként látják a vilá-
got, gyakran kalandot keres-
ve mindent ki akarnak pró-
bálni  - írja felhívásában                                                                                            
Nagy Judit a Tapolcai Ren-
dőrkapitánysá megelőzési 
főelőadója.

n Vádemelés kezdemé-
nyezésével zártak a tapolcai 
rendőrök egy betöréses lo-
pás miatt indított nyomo-
zást. Egy 15 éves csabrende-
ki és egy 17 éves veszprém-
galsai fiú tavaly ősszel egy 
rigácsi ingatlanba törtek be 
és onnan saválló mosogatót, 
valamint csaptelepeket lop-
tak el.  A két fiatal ezért az 
ügyészség előtt felel.

miért zárták ki a kerék-
párosokat teljesen Tapolca 
belvárosából? Erre szeret-
ném megkapni a választ az 
illetékesektől! - olvasható 
Bognár Zsuzsanna lapunk-
hoz eljuttatott levelében.
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Molnár András rendőr őrnagy vezeti az osztályt a kerékpárútig  Fotó: Szijártó János

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20-50/db
Burgonya: 200-300 Ft/kg
Zeller: 180-220 Ft/kg
V.hagyma: 220-300 Ft/kg
Paprika: 350-550 Ft/kg
Paradicsom: 390 Ft/kg
Uborka: 280-320 Ft/kg
Alma: 250 Ft/kg
Saláta: 150 Ft/kg
Zöldbab: 800 Ft/kg
Citrom: 990 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg

Heti SÜTI

Kürtöskalács (sütőben sütve)

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 15 dkg 
margarin, 8 dkg cukor, 2 dkg élesz-
tő, 2 tojás, ½ citrom reszelt héja, 
csipet só, kb. 2 dl tej
Plusz hozzávalók: sörös doboz,  
alufólia
Elkészítése: Az élesztőt langyos 
tejben egy teáskanál cukorral fel-
futtatjuk, a felfuttatott élesztőt és a 
többi hozzávalót jól összedolgoz-
zuk, dagasztjuk. Közepesen ke-
mény tésztát kapunk.  Meleg he-
lyen a  duplájára kelesztjük. Előre 
elkészítjük, alufóliával bevonjuk a 
nagyméretű sörös dobozokat. Ha 
már megkelt, a tésztánkból ujjnyi 
vastag rudakat sodrunk (mint a 
nudlinak) és ezt feltekerjük a sörös 
dobozokra, megnyomkodjuk, olaj-
jal megkenjük és a tésztát kakaós, 
fahéjas, vagy diós cukorba forgat-
juk. 180 fokra előmelegített sütőbe 
rakjuk, vagy 160 fokos légkeveré-
sesbe. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
állítva, 20-25 perc alatt arany bar-
nára sütjük. Amikor kisült, cukor-
égetővel rá égetjük a cukrot. Ha 
nincs, akkor a gáz lángja felett vé-
gezzük ezt a műveletet! Ebből a 
mennyiségből kb. 8-10 rúd mini 
kürtös kalács készíthető.
           Kovács Pálné, Hegymagas

Rendőrségi hírek
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