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Látványtári nyitány
ÚJ KIÁLLÍTÁS  Kutyavilág, oroszlánrész és egyéb „állatságok”

Kutyavilág, oroszlánrész 
és más állatságok címmel 
nyitotta meg új kiállítását 
az állatábrázolások téma-
körében a diszeli Első 
Magyar Látványtár szom-
baton.

A tárlatot dr. Vásárhelyi Ta-
más biológus ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe, ren-
dezőként Steffanits István és 
Vörösváry Ákos, a Látvány-
tár vezetője működött köz-
re. Az már a szombati nyitá-
nyon kiderült, hogy a lehető  
legváltozatosabb állatsereg-
letet vonultatják fel az egy-
kori malom falai között. A 
bogárrajzoktól, bogárszob-
roktól, bogárméretű állat-
szobrocskákon át professzi-
onális művészek remekein, 
állatkerti rajzain, madárköl-
teményein át, ismeretlen 
szerzők állatzsánerei, vala-
mint mesés, groteszk és ab-
szurd ábrázolások is helyet 
kaptak ebben az egyedülálló 
tárlatban. A megnyitó kö-
zönsége nem utolsó sorban 
megkóstolhatta Holcsek 
Eszter falukemencében sült 

Több százan a sátorban

Átadták az új mentőállomást

Magyarország válogatott 
labdarúgó csapata hatalmas 
sporttörténeti tettet hajtott 
végre, hiszen negyvennégy 
év után újra nemzetközi tor-
nán méreti meg magát. A ta-

polcai drukkerek a  TÁMK 
mellett felállított szurkolói 
sátorban szoríthatnak a fiúk-
nak. . (Írásunk folytatását a 
6. oldalon „Közös szurkolás 
címmel olvashatják).      (hg)

Már korábban használat-
ba vették, de hivatalosan 
pénteken délelőtt adták át 
a kórháznál kialakított új 
mentőállomást.   

Dr. Onódi Lívia, az OMSZ 
regionális orvosigazgatója, 
Máté Gábor, az OMSZ fői-
gazgatója, Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő, Dobó 
Zoltán polgármester és Sza-
lai László az új mentőállo-
más vezetője együtt vágták 
át a létesítmény elkészültét 
jelző nemzeti színű szalagot 
a dolgozók és a meghívott 
vendégek előtt.
Az elhangzott ünnepi beszé-
dek az öröm és a köszönet 
mentén fogalmazódtak meg, 
ami érthető, hiszen Szalai 
László egy korábbi nyilatko-
zata, miszerint a mostani ál-

lomás valóságos evolúciós 
ugrás a régebbihez képest, 
ezúttal sokak számára kéz-
zelfoghatóvá vált. A tapolcai 
mentőállomás 35 dolgozója 
már birtokba vette az új 
épület, ahol minden mentő-
autó személyzetének jut 

megfelelő pihenőhely.  Öt 
mentőorvosnak, tizenöt gép-
kocsivezetőnek és tizenöt 
ápolónknak napjaink elvárá-
sainak megfelelő öltözőhe-
lyisége van, de tágas raktá-
rak, külön helyiségek is se-
gítik a feladat ellátását.   (szj)

kenyerét, pogácsáját, s a 
helybéli gazdák jó csobánci 
borait.
Vörösváry Ákos elmondta, 
hogy az Első Magyar Lát-
ványtárról sokan azt gondol-
ják és mondják, hogy „min-
dent gyűjt”. - Ez azonban 
csak részben fedi a való-
ságot. Nem gyűjtünk példá-
ul állatábrázolásokat. Azon-
ban 2015 tavaszán mégis ki-
derült, hogy jelentős meny-
nyiségű állatos kép, szobor, 
rajz, fotó van raktárainkban, 
amelyek más gyűjtői szem-
pontok alapján kerültek a 
gyűjteménybe. Ezen új föl-
ismeréstől hajtva rendez-
tünk is idén februárjában a 
budapesti Vízivárosi Galé-
riában egy nagyon sikerült 
kiállítást ebből a „megtalált” 
műegyüttesből. Ez alapozta 
meg mostani kiállításunkat - 
tette hozzá az Első Magyar 
Látványtár vezetője.
Az idei anyagot 2016 június 
19-től szeptember 30-ig te-
kinthetik meg az érdeklő-
dők. A tárlat hétfő kivételé-
vel naponta 10 és 18 óra kö-
zött látogatható.             (szj)

Bosszantó
apróságok

Egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy nem 
értem a közlekedő-
ket. Legalábbis egy 
kisebb, de tapasztala-
taim szerint növekvő 
részüket. A „kedven-
cem”, amikor áll jár-
művével az útszélén 
és irányjelző haszná-
lata nélkül elindul. 
Vagy fordítva, így áll 
meg. Értelem, logika, 
óvatosság nélkül. 
Csak úgy leáll, a mö-
götte lévő meg fékez-
get. Vagy éppen koc-
can. Aztán az is „jó”, 
amikor kicsapja az aj-
tót. Rendesen lendü-
letből, és matat még 
egy keveset a kesz-
tyűtartóban. Egy brin-
gával tekerő barátom 
így törte ripityára a ke-
zét. Persze nem ritka 
az sem, hogy a kö-
telező haladási irány-
nyal szemben közle-
kednek biciklivel. Sok 
apró, de veszéllyel já-
ró tényező. Ami köny-
nyen megelőzhető 
lenne.

          Szijártó János

Dobó Zoltán polgármester a város nevében köszönte 
meg a támogatók segítségét. A képen Gerald Trümper 
a Rhodius Magyarország Kft. vezetője               Fotó:szj.

Az idei kiállításra is sokan voltak kíváncsiak. A tárlat 
szeptember végéig megtekinthető     Fotó: Szijártó János

A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágásával immár 
hivatlosan is átadták az új mentőállomást        Fotó: szj.

50 éves város
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bóli egyirányúvá tételét ké-
rik, mert az autók felmennek 
a járdára, a sok ház előtt par-
koló autó miatt pedig torló-
dik a forgalom. Tekintve, 
hogy korábban egy másik 
csoport pont ennek ellenke-
zőjét harcolta ki, nehéz igaz-
ságot tenni, ám a KRESZ 
előírásainak megfelel a je-
lenlegi állapot is. A kérés jo-
gosságát mindenesetre meg-
vizsgálják majd. Egy Fő-téri 
fagyizó  zavarja néhány fö-
lötte lakó tapolcai nyugal-
mát, ők a vendéglátóipari 
hely falra szerelt hangszóró-
iból áradó, időnként túl han-
gos, idegesítő, az alvást, pi-
henést lehetetlenné tevő ze-
nére panaszkodtak. Az ön-
kormányzat a közeljövőben 
zajméréssel deríti majd ki, 
hogy jogos-e a panasz. A 
rendőrség az utóbbi időben 
tart mobil fogadóórákat, 
amelyeken igyekeznek a la-
kossággal közvetlenül meg-
beszélni a panaszokat, azok-
ra pedig választ adni.        (tl)

Ülésező testület
KÖZLEKEDÉS Célkeresztben az utcai rodeósok
Tizenhárom napirendi 
pontot tárgyalt a város 
képviselő-testülete a pén-
teki nyilvános ülésen.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében napirend 
előtt Dobó Zoltán polgár-
mester gratulált a szép ered-
ményeket elért sportolók-
nak, illetve külön virággal 
köszöntötte a tehetséggon-
dozásért Bonis Bona- díjjal 
kitüntetett  Halápiné Kál-
mán Katalint (Tapolcai Mu-
sical Színpad) és Baranyai 
Zoltánnét (Szín-Vonal 
AMI).  Az ülésen először a 
polgármester és az alpolgár-
mesterek fontosabb tárgya-
lásairól, valamint a képvise-
lő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtá-
sáról esett szó. Buzás Gyula 
képviselő a habüveggyár-
projekt meghiúsulása okán 
Tapolcán járt cégvezetéssel 
történt tárgyalásról érdeklő-
dött. A polgármester vála-
szában kifejtette, hogy az 
eredetileg Tapolcára terve-
zett, de végül Sümegen 
megvalósuló üzem tulajdo-

Kihelyezett lakossági fórum 

A testület elfogadta a Tapolcai Rendőrkapitányág be-
számolóját a város közbiztonságának helyzetéről 

nosi, vezetői teamje a későb-
bi együttműködés reményé-
ben köszönt el a városve-
zetéstől a találkozó végén.
A testület elfogadta a Ta-
polcai Rendőrkapitányág 
beszámolóját a város köz-
biztonságának helyzetéről. 
Az írásos előterjesztést szó-
ban egészítette ki a jelen lé-
vő rendőrkapitány, Rausz 
István. Kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy továbbra is 
nagy erőkkel igyekeznek ki-
szűrni a város utcáin „rode-
ózó” sofőröket, akik a köz-
lekedésbiztonság veszélyez-

tetése miatt komoly bünte-
tésre számíthatnak.
Az ülésen számos témát 
tekintettek át a képviselők, 
így több más mellett foglal-
koztak a 2016. évi költség-
vetési rendelet módosításá-
val, pályázatok benyújtásá-
val, döntöttek a nyári gyer-
mekétkeztetés biztosításá-
ról, és elfogadták az önkor-
mányzati tulajdonú, illetve 
részesedésű gazdasági társa-
ságok 2015. évi gazdálkodá-
sáról, valamint a 2016. évre 
vonatkozó üzleti tervekről 
szóló beszámolót.           (szj)

Lakossági panaszokat 
hallgattak meg a rendő-
rök, képviselők, hivatali 
munkatársak egy Móricz 
Zsigmond utcai, kihelye-
zett közös lakossági fó-
rumon kedden délután. 

Felszínre kerültek a már is-
mert és eddig még nyilvá-
nosságot nem kapott sérel-
mek, problémák, amelyekre 
közösen keresték a megol-
dásokat. Az elmúlt időszak 
jó tapasztalatai alapján az 
önkormányzat és a rendőr-

ség most is közösen tartott 
lakossági fórumot. Ennek 
oka, hogy számos, a ren-
dőrséghez címzett panasz 
sokkal inkább önkormány-
zati határkörben volt orvo-
solható, ugyanakkor  ennek 
a fordítottjára is volt példa. 
Ezúttal az utóbbi években 
elharapódzó, „utcai rodeó-
zásnak” hívott jelenség ke-
rült a fókuszba. Ebben a té-
mában, történt előrelépés. A 
város jegyzőjéhez is érkez-
tek panaszok, vannak akik a 
Móricz Zsigmond utca új-

Mobil fogadóórát tartott a rendőrség      Fotó: Töreky L.

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
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 27. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Július 4. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

Az Év Tapolcai Rendőre 
címet az idei évben első 
alkalommal ítélte oda a 
város képviselő-testüle-
te. A kitüntetést  kiváló 
szakmai felkészültsége, 
elhivatottsága, példaér-
tékű konfliktusmegoldó 
képessége, Tapolca köz-
rendjének és közbizton-
ságának biztosítása ér-
dekében végzett haté-
kony munkája elismeré-
séül Kaszás Ernő rendőr 
törzszászlósnak, a Ta-
polcai Rendőrkapitány-
ság Közrendvédelmi 
Osztály szolgálatirányí-
tó parancsnokának ítélte 
oda a testület. Kaszás 
Ernő törzszászlós 2008. 
július 1-én járőrként 
kezdte a hivatásos szol-
gálatot a Budapesti Ren-
dő r- főkap i t ányság , 
XIII. kerületi Rendőrka-
pitányság, Közrendvé-
delmi Osztályán, 2009. 
márciusától a Tapolcai 
Rendőrkapitányság, 
Közrendvédelmi Osz-
tály, Közrendvédelmi 
Alosztályán folytatta 
pályáját továbbra is jár-
őrként. Néhány hónap 
elteltével - kiemelkedő 
munkájának köszönhe-
tően - ugyanitt járőrve-
zetői kinevezést kapott. 
Nem telt el teljesen egy 
év és máris körzeti meg-
bízotti beosztásba ke-
rült, 2013 november 16-
tól pedig szolgálatirá-
nyító parancsnoki fela-
datokat lát el. Szolgálat-
irányítóként, lelkiisme-
retes rendőrként a Ta-
polcai Rendőrkapitány-
ság eredményeinek elé-
résében jelentős szerepe 
és érdeme van.         (szj)

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Kaszás Ernő



A megfestett város
TÁRLAT Fél évszázadnyi idő tapolcai képei együtt a Tamásiban
50 év 50 kép címmel ren-
deztek képzőművészeti 
kiállítást a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 
A tárlat aktualitását Tapol-
ca várossá válásának ün-
nepi éve adta és a város 
művészeti életének foly-
tonosságát bizonyította.

Az intézmény aulájában ki-
állított, a hónap végéig lát-
ható képanyag témái termé-
szetesen Tapolca épített és 
természeti értékei.  Barczá-
né Tóth Boglárka a kiállítás-
nak helyet adó művelődési 
központ vezetője köszöntöt-
te a képek húsznál is több ta-
polcai, vagy Tapolcához 
szorosan kötődő alkotóját, a 
tárlatot  Dobó Zoltán nyitot-
ta meg. A polgármester 
hangsúlyozta, a kiállítást a 
Tapolcához tartozás, a vá-
roshoz kötődés hozta létre, 
rólunk, tapolcaiakról szól, 
akik ezerféle látásmóddal, 
sokféleségünkkel erősítjük 
közösségünket évtizedek 
óta. A megnyitón, Németh 
István Péter Malompart szo-

nettjeit olvasta fel és szép 
műsort adott a Tapolcai Ka-
marakórus. A város nevében 
oklevéllel ismerte el  Tapol-
ca kulturális életét gazdagí-
tó, professzionális és amatőr 
művészi alkotómunkát, al-
kotókat Dobó Zoltán. Elis-
merő oklevelet vehetett át 

önmaga, vagy képviselője 
útján, Barcza Tamás, Barc-
za Tibor családja (Barcza Ti-
bor hajdani gimnáziumi ta-
nár örökén), Vecsei János, 
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna, 
Kollátor János, Mayer Ist-
ván, Horváth Róbert, Varjas 
Judit, Szelestey Ibolya, So-

mogyiné Varga Anikó, T. 
Szabó László, Grünceisz 
László, Szita Szabolcs, M. 
Mester Katalin, Stankovics 
Béláné Anikó, Pálffy Gézáné 
Szabó Éva, Sásdi Antal, Ve-
rebélyi Zoltán, Varga Ká-
roly, Horváth Sándorné Éva 
és Szép Norbert.              (tl)

 KÖNYVTÁR - A 
Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum nyári ren-
dezvényei között kie-
melt szerepet kap a 
szombati (2016. június 
25. - 17-24 óra) Múze-
umok éjszakája, ame-
lyet a Templom-domb 
8-ban tartanak meg. A 
gyermekrészlegben jú-
lius hónapban minden 
pénteken 10 órától kéz-
műves foglalkozások 
lesznek. Augusztus 12-
én és 26-án 10 órától pa-
pírszínházas mesélés a 
Batsányi u. 1-ben.   (szj)

  TÚRA - A Tapolca 
VSE természetjáró 
szakosztály szombati 
túrája: Uzsa-Szebike-
völgy-Zalaszántó-Re-
zi-Cserszegtomaj, kb. 
18 km. Találkozó a ta-
polcai autóbusz-pálya-
udvaron szombaton 
reggel 7.25-kor, a busz 
7.35-kor indul. Az uta-
zási költség teljes áron a 
hazaúttal együtt kb. 
1.120 Ft. A túratervben 
meghirdetett munka-
túrát későbbi időpont-
ban tartják meg.      (szj)

Rövid hírek
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A Tapolcához kötődő tárlatot  Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg          Fotó: tl.

Mit együnk, és mennyit?

Az egészséges táplálkozásról, a 
tápanyagcélokról, a gabonafé-
lék fontosságáról, zöldség-fő-
zelékfélék, gyümölcsök rend-
szeres beviteléről és a sovány 
tej és tejtermékekről tájékoz-
tatja az olvasókat Jámbor Szil-
via, a tapolcai Egészségfejlesz-
tési Iroda (EFI) dietetikusa. Az 
étrendtanácsadó fogadóóráiról 
az EFI irodában és honlapjuk-
ról értesülhetnek.
A különféle megközelítések 
közül az alábbi meghatározás 
tűnik leginkább elfogadható-
nak: az egészséges táplálkozás 
a különféle élelmiszerek, élel-
mi anyagok, ételek és italok 
olyan arányban és mennyiség-
ben, kellő változatossággal tör-
ténő tartós és rendszeres fo-
gyasztása, amely bizonyítottan 
csökkenti betegségek kockáza-
tát, azaz valóban „az egész-
ségnek javára válik”. A tápa-
nyagcélok úgynevezett populá-
ciós átlagos tápanyag-beviteli 
ajánlások, amelyek megtartása 
bizonyítottan csökkenti beteg-

ségek kialakulásának kockáza-
tát. A szakemberek ezeknek a 
populációs tápanyagcéloknak a 
segítségével határozzák meg a 
lakosság számára ajánlott opti-
mális energia- és tápanyagbe-
vitelt, amely az idült betegsé-
gek legkisebb kockázatával jár. 
A magyarországi adatokhoz vi-
szonyítva az ajánlások az ösz-
szes zsír, a telített zsírok (SFA), 
a koleszterin, a hozzáadott 
cukor, a só bevitelének jelentős 
csökkentését, a telítetlen zsírok 
(többszörösen, valamint egy-
szer telítetlen zsírsavak – 
PUFA, MUFA) bevitelének nö-
velését, ezen belül a több-
szörösen telítetlen hosszú láncú 
n-3 (w-3) zsírsavak bevitelének 
jelentős növelését, tovább az 
élelmi rostok jelentős növelését 
szorgalmazzák. A transz-zsír-
savak (TFA) bevitelének szigo-
rú korlátozásával nincs gond 
Magyarországon, mert a leg-
főbb forrás, a margarinok 
(amelyek a legális kereskede-
lemben beszerezhetők) már 
1998 óta legfeljebb 1%-TFA-t 
tartalmaznak. Az egészséges 
táplálkozás alapja a gabonafé-
lék – elsősorban a teljes értékű-
ek – naponta többszöri fogyasz-

tása (teljes értékű: gabona mag-
vak teljes tápanyagtartalmának 
megtartásával, teljes őrlésű, 
korpát is tartalmazó lisztből ké-
szült, növényi magvakkal kie-
gészített élelmiszerek, táplá-
lékok, valamint a hántolatlan, 
barna rizs, és a különféle gabo-
napelyhek) csökkenti a kardio-
vaszkuláris betegségek (való-
színű összefüggés) és a vastag-
bél/végbélrák kockázatát. 
Emellett lényeges összetevője 
a diabetes diétájának (kis gli-
kémiás index) és az elhízás dié-
tájának (telítő érték). A szer-
vezet számára szükséges élelmi 
rostok többi része a zöldség-fő-
zelékfélékkel és a gyümölcsök-
kel fogyasztható el. A gabona 
magvakban és teljes őrlésű lisz-
tekben E-, B1-, B2-, B6-vita-
min és niacin, valamint kalci-
um, magnézium és cink is ta-
lálható említésre méltó meny-
nyiségben, de a finomlisztből 
előállított készítményekben 
10–50%-kal kevesebb vitamin 
van, mint a korpát is tartalma-
zókban. A zöldség- és főze-
lékfélék, gyümölcsök sokféle-
sége változatossá teszi a táp-
lálkozást, és tápanyagaik, vala-
mint egyéb összetevőik révén 
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jelentős szerepük van az egész-
ség megőrzésében. Egyik leg-
nagyobb értékük az élelmi rost-
tartalom. A zöldség- és főzelék-
félékben, gyümölcsökben lévő 
élelmi rostok (pektin) gátolják 
a zsírok és koleszterin felszívó-
dását, epesavakat kötnek meg 
és ürítenek ki a széklettel. A 
zöldség-főzelékfélékben, gyü-
mölcsökben lévő élelmi rostok 
gátolják a bélből a koleszterin 
felszívódását. A zabkorpa béta-
glukán nevű élelmi rostanyaga 
hatásosan csökkenti a szérum 
összes és LDL-koleszterin-
szintet, naponta 3 adag zabkása 
elfogyasztása (30 g/adag) 0,13 
mmol/l LDL-C csökkenést 
eredményez. A zöldség- és fő-
zelékfélék, gyümölcsök szá-
mos vitamint – B1-, B2-, B6-, 
C-, K-vitamin, folsav -, vala-
mint karotinoidokat, a diófélék 
igen jelentős E-vitamin meny-
nyiséget tartalmaznak, egyes 
főzelékfélékben szintén van E-
vitamin: brokkoli, zöldborsó, 
bimbós kel, paraj, spárga, zel-
ler. A zöldség- és főzelékfélék, 
gyümölcsök jó kálium-, mag-
nézium-, közepes kalciumfor-
rások. A tej és a tejtermékek a 
leggazdagabb kalciumforrá-

sok, fél liter tej fedezi napi kal-
ciumszükségletünk 60–70%-
át, 5 dkg sajt pedig egyötödét-
felét. A csúcs-csonttömeg 
30–35 éves korra alakul ki, 
ezért különösen fontos, hogy a 
gyermekek, serdülők naponta 
fogyasszanak tejet és tejtermé-
ket. A tej és tejtermékek nem-
csak D-, hanem A-, B1-, B2- és 
B12–vitamint is tartalmaznak, 
valamint magnéziumot és cin-
ket. A tej nátriumtartalma nem 
nagy, de a sajtokban van.     (x)



Várak és programok
Anyagi okok miatt nem rendezik meg idén a Gyulaffy napokat
A nyári programkínálat-
ban térségünkben meg-
határozó szerepet játsza-
nak az évről évre szépülő 
várak attrakciói. A Cso-
báncnál, valamint Süme-
gen és Szigligeten néz-
tünk körül. 

Ma már idegenforgalmi 
szempontból a szigligeti vár 
jelentős erődítménynek szá-
mít térségünkben. A törté-
nelmi nevezetességhez láto-
gató vendégek szerint, meg-
látni, megközelíteni és a vár-
ból kitekinteni egyaránt 
nagy élmény, ugyanakkor a 
szórakoztató programok-
ban, rendezvényekben sincs 
hiány a falakon belül. 
A több, mint 750 éves múlt-
tal büszkélkedő vár ma már a 
helyi strand mellett, Szigli-
get legfontosabb idegenfor-
galmi látványossága, bevé-
teli forrása. A település meg 
is becsüli azt, hiszen három 
éve, több mint 300 millió fo-
rintot költött, költhetett tör-
ténelmi nevezetességére. Je-
lenleg barokk konyha, fegy-
verkiállítás, várkápolna, a 
tanítóházban várkiállítás és 
évről-évre időszakos és al-
kalmi rendezvények várják a 
történelmi falak között a tu-
ristákat. Balassa Balázs pol-
gármester kérdésünkre el-
mondta, hogy az idei nyáron 
a korábbi években már jól 
bevált állandó programok-
kal, várjátékokkal várják a 
látogatókat egészen augusz-
tus végéig. A várban rend-
szeresen tartanak koncerte-
ket, a könnyű műfaj kedve-
lői idén a Hooligans zene-
karral, Szabó Balázs és ban-
dájával, és talán legfőbb 
zenei attrakcióként a Kart-
hagó Együttessel együtt 
örülhetnek a nyárnak.  Ta-
polcáról is érdemes kimenni 
egy-egy hangulatos kör-
nyezetben megélt zenei cse-
megéért. A település polgár-
mestere azt is elmondta, 
hogy minden évben a bevé-
telekből fordítanak a vár ál-
lagmegóvására és kisebb 
fejlesztésekre egyaránt. 
Legutóbb a várkonyhát fej-
lesztették, korhű tárgyakkal, 
viaszbábuval tették élmény-

szerűvé. A nyári progra-
mokra augusztus huszadika 
környékén a népszerű és lát-
ványos Hagyományőrző 
Napok teszik fel a koronát. 

    
Csobánc várát egy példaér-
tékű, értékes civil kezdemé-
nyezés, összefogás, építő- és  
kutatómunka helyezte visz-
sza nevezetes történelmi 
emlékhelyeink sorába. A 
Gyulaffy László Hagyo-
mányőrző Lovas Bandérium 
- Csobánc Váráért Alapít-
vány és támogatói 2003 óta 
azon dolgoznak, hogy való-
ban vár legyen a földbe süly-
lyedt romból, mind fizikai, 
mind szellemi értelemben. A 
rekonstrukciós munkálatok 
2007-ben kezdődtek, azóta 
több száz köbméternyi kö-
vet, építőanyagot mozgattak 
meg az újkori várépítők. Az 
épülő erődítmény iránti el-
kötelezettségüket a vár lábá-
nál évente megrendezett 
Gyulaffy Napok - Csobánc-
ért történelmi rendezvény-
sorozattal helyezik fókusz-
ba. Az idei Gyulaffy Napok 
azonban anyagi okok miatt 
elmaradnak - tudtuk meg 

Németh Gyulától a rendez-
vény és a vár gazdájától. A 
vár rekonstrukciós munká-
latai is parkolópályán van-
nak, a Nemzeti Várprogram-
ba ugyan harminc másik ma-
gyarországi várral egytem-
ben bekerült a csobánci is, 
ám csak 2017-18-ban várha-
tó, hogy eldőlhet a fejlesztés 
kérdése. A vártöredék azon-
ban így is látogatható, ha 
másért nem is, de a különle-
ges hangulatért és páratlan a 
kilátásért érdemes felmenni   
a hegyre.  

A sümegi várban egész 
nyáron középkori forgatag 
várja a látogatókat, tudtuk 
meg Papp Imre várkapi-
tánytól. 
A folyamatos programok 
között solymászbemutató, 
kecskefejés, várbábszínház, 
boszorkányüldözés, tűz-
zsonglőr show, íjászbemuta-
tó, és a felvonóhíd leenge-
dése szerepel minden nap. 
Ezen kívül a végvári idők 
mindennapjait idéző esemé-
nyek is megelevenednek kö-
zépkori akrobatika, őrség-
váltás, alkimista műhely, 

hastánc, és kígyóbűvölés 
formájában. A várban állan-
dó kiállításokkal, kürtős ka-
láccsal, pónilovaglással, 
íjászkodási lehetőséggel, 
borozóval, állatsimogató-
val, hagyományőrző játé-
kokkal (gólyalábazás, falo-
vacska, hétfejű sárkány, pár-
nacsata, patkódobás) fogad-
ják a vendégeket.
Azt is megtudtuk, hogy 
eredményes pályázat esetén 
a sümegi várban 2018-ig is-
mét nagyszabású beruházá-
sok valósulhatnak meg. 
Többek között - az eredetit 
idéző építészeti megoldással 
- felépítik a vár teljes keleti 
szárnyát (várkaszárnya, sü-
tőház) és három tornyot 
(Rendeki-, Csabi-, Magas-
torony) is megerősítenek, 
megújítanak a külső támfa-
lakkal, támpillérekkel, lőré-
sekkel együtt. Bővülnek a 
kiállítások is, a vár vendégei 
például korabeli jelmezeket 
ölthetnek majd magukra és 
azokban látogathatják a 
tárlatokat, és az izgalmas 
programokat.            (szj-tl)

Szigligeten (bal oldali ké-
pek) és Sümegen (jobbra 
fent) lesznek nyári prog-
ramok, de a Csobáncnál 
(jobbra lent) idén elma-
radnak a végvári napok 
                    Fotók: Szijártó J.
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Tavaly tíz település rész-
vétével indították útjára a 
strandszezon-nyitó pikni-
ket, az első egész Balatont 
körbeölelő rendezvényként. 
Idén már 15 település vett 
részt benne. Szombaton, an-
nak jelül, hogy a tó már 23 
fokos és fürdésre kiválóan 
alkalmas, pontban délután 2 
órakor minden strandon tó-
bafutással nyitották meg a 
strandszezont, majd fél 3-
kor körbekoccintották a Ba-
latont az idén debütáló új ré-
gióborral, a BalatonBorral. 
Ezután gasztropiknik, krea-
tív fröccs- és fröccskoktél 
készítési vetélkedők voltak 
a megújuló balatoni kínálat, 
az új strandbisztró trendek 
bemutatására. A gyerekek-
nek homokvárépítő és pa-
pírhajó-verseny, sokféle já-
tékos, vagy komolyabb 
sportprogram, a klasszikus 
vízi- és strandsportokon kí-
vül kötélhúzás a vízben, 
kreatív ügyességi vetélke-
dők, retro fürdőruha-bemu-
tató, piknikkosár szépség-
verseny és hasonló progra-
mok zajlottak. Több hely-
színen is volt élő zene és es-
tig tartó strandparti, tájé-
koztatta lapunkat Kardos 
Gábor ötletgazda.        (szj)

Nem árt tudni...
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Befejeződött a tanév az általános iskolások számára, 
és vannak, akik szeptemberben már középfokú intéz-
ményben folytatják tanulmányaikat. Balra fent a Bár-
dos, jobbra fent a Kazinczy, jobbra lent a Batsányi 
tanévzárója és ballagási ünnepsége  

csolatok kialakítására, a közös-
séghez tartozás, a közösségért 
tenni akarás jelentőségére is rá-
világított. Ez utóbbira a magyar 
csapat EB-s szereplését hozta 
fel példaként, ahol a csapat-
szellem és a közös munka meg-
hozta gyümölcsét. A beszédet 
követően az igazgató jutalom-
könyveket adott át a tanulmá-
nyi versenyek győzteseinek. 
Tapolca önkormányzata nevé-
ben Kozma Henrik alpolgár-
mester az 50 éves újbóli vá-
rossá nyilvánítási ünnepség al-
kalmából kiírt mese- és törté-
netíró pályázat győzteseinek is 
gratulált.
A Batsányi két tanítási nyelvű 
tagintézmény udvarán, reggel 
kilenc óra után néhány perccel 
kezdődött az ünnepség, ame-
lyen Rig Lajos a térség ország-
gyűlési képviselője és a város 

vezetését képviselve, Dobó 
Zoltán tapolcai polgármester és 
Lévai József alpolgármester is 
részt vett.  Az iskola sokéves 
hagyományainak megfelelően 
átadták a legjobbaknak a Bat-
sányi általános iskoláért alapít-
vány kuratóriuma által adomá-
nyozott kitüntetéseket, a „jó ta-
nuló”, „jó sportoló” díjakat is. 
Az elismerések mellé dr. Kom-
játiné Nyakó Györgyi intéz-
ményvezető gratulációja is járt. 
Az előző napi Bárdos-évzá-
róhoz hasonlóan szombaton  
minkét intézmény végzősei 
látványos záró momentumként 
lufikat eresztettek a magasba, 
jelképeként annak, hogy el-
szálltak az általános iskolai 
évek, s hogy itt az ideje a to-
vábblépésnek, egy új kezdet-
nek.                Képek, szöveg:  
                       Szijártó -Töreky

Tanévzáró, ballagás

Elrepült a tanév,
de komoly 
eredményeket 
hozott diáknak, 
iskolának

Bajner Imre igazgató a búcsúzó 
nyolcadik osztályosoknak 
adott útravalójában a becsüle-
tesség fontosságát, a saját 
adottságokkal, lehetőségekkel 
való helyes gazdálkodást emel-
te ki. Ehhez a Bárdos iskola jó 
alapoka biztosított az elmúlt 
nyolc esztendőben, fűzte hoz-
zá az iskola igazgtaója.
Az évzárón természetesen a jó 
tanulmányi-, vagy sportered-
ményt elérő diákok külön el-
ismerésben részesültek a jelen 
lévő szülők, hozzátartozók 
nagy örömére. Bárdos emlék-
plakettet vehetett át a nyolc 
éven át, minden egyes tanévben 
elért kitűnő bizonyítványáért 
Bruckner Lilla Ilka, Pócsi Kin-
ga Vivien és Somogyi Júlia 8. z 
osztályos tanulók. A végzős 
osztályok diákjai hagyományo-
san elengedték a lufijaikat, 
amelyek az ég felé törve szim-
bolizálták az iskolától való bú-
csút és a számukra ősztől be-
következő új életet.

Szombaton reggel nyolctól a 
Kazinczy iskolában, kilenctől a 
Batsányiban kezdődött az ün-
nepség. Több nyugdíjba vonuló 
kollégának is a 2015/16-os ta-
név volt az utolsó munkaéve, 
tőlük is elköszöntek a diákok, a 
pedagógusok. A Kazinczy is-
kola udvarára ünnepélyesen 
bevonuló, majd felsorakozó 
végzős osztályokat, a megje-
lent szülőket, diákokat, hozzá-
tartozókat Bodor Tamás kö-
szöntötte, aki hangsúlyozta, az 
elmúlt tanévben remek ered-
ményekkel büszkélkedhettek 
az iskola tanulói. A tagintéz-
ményvezető, osztályonkénti 
bontásban felsorolta az iskola 
kitűnő tanulóinak neveit, majd 
átadta a szót Bajner Imre igaz-
gatónak. A tapolcai általános 
iskolai tagiskolák igazgatója a 
végzősökhöz intézve szavait, 
arra figyelmeztetett, hogy az 
embernek elsősorban önmaga 
előtt kell becsülettel megállnia, 
ugyanakkor a szép emberi kap-

Ballagtak a végzősök, évet 
zártak, jutalmakat, elismeré-
seket adtak át az általános 
iskolákban pénteken és 
szombaton.

Bár eltelt közel tíz hónap szep-
tember óta, de úgy tűnik, mint-
ha csak tegnap nyitottuk volna 
meg a 2015-2016-os tanévet, 
kezdte köszöntőjét Gál Attila, a 
Tapolcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola igazgatóhelyettese, a 
székhely intézmény vezetője a 
péntek este tartott évzárón. 

-Megint hamar elérkezett a 
gyerekek és pedagógusok által 
várva várt nagybetűs vakáció. 
Azonban hiába tűnik rövidnek 
az eltelt időszak, nagy utat tet-
tünk meg, a tanév kezdetet óta. 
Ennek ékes bizonyítéka a kis 
elsőseink olvasási, írási és szá-
molási tudománya. Talán ők és 
szüleik érezték igazán, hogy 
milyen kemény, megfeszített 
munkát végeztünk itt az isko-
lában – fogalmazott Gál Attila.
Hozzátette, hogy az intézmény-
ben magas szintű szakmai tevé-
kenység zajlott, a diákok a me-
gyei, és országos tanulmányi 
versenyeken kiemelkedően 
szerepeltek. A versenyeredmé-
nyekért 57 igazgatói, 120 tag-
intézmény-vezetői, és 232 osz-
tályfőnöki dicséretet osztottak 
ki.

Fotó: Szijártó J.

Fotó: Töreky L.

Fotó: Töreky L.
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Rongálás miatt nyomoznak

Múzeumok éjszakáján
A Múzeumok Éjszakáját 
hagyományosan  Tapol-
cán is megrendezik, en-
nek kapcsán kérdeztük 
dr. Décsey Sándort, a 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum igazgatóját.

Több éves szünet után tavaly 
kapcsolódott be az intéz-
mény az országos rendez-
vénybe, ami a hazai muzeá-
lis intézmények egyik legna-
gyobb hagyományos prog-
ramja. - A nagy siker egyér-
telművé tette számunkra, 
hogy idén is érdemes csatla-
koznunk. A mostani közpon-
ti tematika a „Hősök, felfe-
dezők, újítók" címet viseli, 
mi is e köré szerveztük a 
programokat. A múzeumi 
tanteremben előadások lesz-
nek ezekben a témákban. 
Újítóként dr. Németh Lajos 
sebész beszél majd az új mű-
téti eljárások kialakulásáról, 
felfedezőként Szilaj Rezső a 
tapolcai barlangászok mun-
kájának eredményeit mutat-
ja be, Mohos Csaba pedig a 
diszeli veteránmotorosok 
hősies norvégiai útjáról me-

sél. Hangodi László az egy-
kori tapolcai nagy elődökről 
tart előadást - mondta  la-
punknak az intézmény veze-
tője. 
A további múzeumi prog-
ramokról is szólt dr. Décsey 
Sándor. - A Lapidáriumban 
17-20 óráig kézműveske-
déssel várjuk a gyerekeket, 
az udvaron pedig a magyar 
motorgyártás remekei lesz-
nek megtekinthetőek. Az 
előadások között Farkas Mi-
hály gitárjátéka szórakoz-
tatja majd az érdeklődőket. 
Idén is lesz elemlámpás rak-
tárlátogatás, valamint terve-
zünk egy fáklyás várrombe-

járást is. A vasútállomáson 
erre az alkalomra megnyit-
juk „Négyeske" vezetőfül-
kéjét. Természetesen az ál-
landó kiállításaink is folya-
matosan megtekinthetőek. 
Nem marad el a Szent Iván 
éji máglyagyújtás sem. A 
részletes program megtalál-
ható a honlapunkon és a Fa-
cebook oldalunkon is. A be-
lépés az idén is díjtalan, de 
lesz lehetőség támogatóje-
gyek vásárlására. Ezen az éj-
szakán indítjuk útjára azt az 
adománygyűjtést, amiben a 
mozdonytorzó felújítási 
munkálataihoz keresünk tá-
mogatókat - tette hozzá.

A tavalyi vendéglátást vi-
szonozva hívta meg a szlo-
vákiai Path település a Ta-
polcai Öregfiúk csapatát egy 
nemzetközi labdarúgó tor-
nára. A tapolcai csapat be-
csülettel helyt állt pathi csa-
patot 3:2, a Komáromi csa-
patot 2:0 arányban legyőzve 
megnyerte a tornát. A torna 

Egy kép a tavalyi rendezvényről. Idén is megtartják

Öregfiúk győzelme
legjobb játékosa Csáki Lász-
ló lett. Ezután közösen szur-
koltuk ki Magyarország 
pontszerzését Izland ellen.A 
sikert a nagyszerű vendéglá-
tás keretében ünnepeltük 
meg és adtuk át meghívón-
kat az augusztus 20.-i XVIII. 
Tapolca Kupára, írta lapunk-
nak Bockó Gyula.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 23 - 29. 

csütörtök – szerda

23 – 24. csütörtök – péntek, 
27- 29. hétfő - szerda 14:00 

1200,-Ft 
25 -26. szombat – vasárnap                                           

16:00
Szenilla nyomában 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

25. szombat 12:00  1000,-Ft
26. vasárnap 14:00                                             

Szenilla nyomában 
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték

23 – 24. csütörtök – péntek, 
27 – 29. hétfő - szerda 16:00 

1000,-Ft  
23 – 25. csütörtök – szombat, 
27- 29. hétfő - szerda    20:00             

A KOMMUNA 
Színes, feliratos dán-svéd-

holland film
Hossz: 111 perc 

23 – 25. csütörtök-szombat,  
27 – 29. hétfő-szerda  18:00  

1200,-Ft  
26. vasárnap 19:00

A függetlenség napja – 
Feltámadás 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció/kaland/sci-fi.   

www.tapolcaiujsag.hu 

(Folytatás az 1. oldalról)
Lapzártánkkal egy időben, 
derült ki, hogy a nemzeti ti-
zenegy utolsó csoportmecs-
csük eredményétől függet-
lenül továbbjutott a legjobb 
tizenhat csapat közé. 
A tapolcai drukkerek a  
TÁMK mellett felállított 
szurkolói sátorban szoríthat-
nak a fiúknak. Az Ausztria 
elleni győzelmet követően, 
ahol megválasztották a leg-
hangosabb szurkolói cso-
portot, az izlandi döntetlen 
következett, mely alatt a 
legszebb nemzeti díszbe öl-
töző szurkolót keresték. 
Az est sztárvendége Kótai 
Mihály, világbajnok ökölví-
vó volt, aki szívesen vála-
szolt a feltett kérdésekre, és 
segédkezett a díjak átadá-
sában. Dobó Zoltán polgár-
mester, emlékéremmel és 

emléklappal köszönte meg a 
sátor felállítását a szponzo-
roknak. Így tapsot kapott a 
Cellcomp Kft. és Csank 
Péter ügyvezető igazgató, a 
DBW Hungary Kft. - Tiszta 
Zsolt ügyvezető igazgató 
képviseletében, a Hunguest 
Hotels Zrt. Hotel Pelion 
szállodaigazgatója Huba 
Marianna, a Kékkúti Ás-
ványvíz Zrt. - HR & válla-
lati kapcsolatok igazgatója 
dr. Szabó Balázs. A Nagy & 
Nagy Borászat, az NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. és 
Ficsor Elza ügyvezető 
igazgató, a Gerald Trümper 
által vezetett Rhodius Ma-
gyarország Kft., a Rockwool 
Hungary Kft., a Stari Kéz-
műves Sörfőzde, Pizzéria & 
Grillkert és a „Tarr” Építő, 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft.                               (hg)

Közös szurkolás

Megtelt a sátor a magyar meccsek alkalmából Fotó:szj.

A győztes csapat és kísérőik a jól sikerült torna után

Betört egy étterembe, tört-
zúzott, majd elaludt az épü-
letben a 28 éves lesenceist-
vándi férfi.
Mint megtudtuk, 2016. júni-
us 19-én hajnali 2 óra körüli 
időben betört egy bada-
csonytomaji vendéglátóegy-
ségbe. Berúgta az épület aj-
taját, majd a bejárat mellett 
található műanyag babahá-

zat széttörte. Ezt követően a 
gyanúsított levette a ruháit 
és a mellékhelyiségben ela-
ludt. Az alvó férfira a bizton-
sági őr talált rá és értesítette 
a rendőrséget. A 28 éves fér-
fi ellen rongálás vétség elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított nyo-
mozást a Tapolcai Rendőr-
kapitányság.



Ifisták bajnoki címe
Nemrégiben véget ért a me-
gyei első osztályú labdarúgó 
bajnokság. A TIAC labdarú-
gó szakosztályának elnöke, 
Frang László azt mondja, az 
egyik szeme sír, a másik ne-
vet.

- Az U19-es csapatunk meg-
nyerte a bajnokságot, a felnőtt 
csapat azonban, bár még nem 
biztos, úgy néz ki, hogy a kiesés 
szélére sodródott. Bízunk ben-
ne, hogy a felnőtt gárda vala-
milyen csoda folytán bent ra-
gad, akkor azonban a nulláról 
kezdve kell elkezdenünk az 
együttes újjáépítését. Az U19-
es csapattal azonban büszkél-
kedhetünk, ezek a fiúk már jó 
pár éve együtt játszanak, tavaly 
is közel voltak ahhoz, hogy a 
dobogó harmadik fokára lép-
jenek, idén azonban túlszár-
nyalták ezt, és meg sem álltak a 
dobogó legfelső fokáig. Az elő-
ző idényben a teljesítményük 
hatvanhét százalékos volt, míg 
ebben a bajnokságban, csúcs-
teljesítménynek számító het-
venkilenc százalékon teljesí-
tettek. A meccseken összesen 
százharminc gólt rúgtak és öt-
vennyolcat kaptak. Az idény 
végére, hetvennégy pontot 
gyűjtöttek össze. Mindössze 
négy döntetlen és négy vereség 
csorbította a kitűnő eredményt. 
Deák Szabolcs végig verseny-

ben volt a góllövőlista harma-
dik helyéért, azonban végül 
furcsa körülmények között a 
megtisztelő negyedik helyen 
végzett. A fiúkat tavaly nyáron 
vette át Kutasi Imre edző, és na-
gyon hamar egymásra találtak. 
Elfogadták a mester stílusát, fe-
gyelmezési eszközeit, aminek 
meg is lett az eredménye. A baj-
nokság kezdetét megelőzően 
voltak játékosmozgások, 
ahogy az lenni szokott, így ti-
zenhét, tizennyolc játékossal 
vetettük bele magunkat a küz-
delmekbe. Kutasi Imre tragikus 
rosszulléte után érezhető volt 

egy megtorpanás, így végig 
kérdéses volt a bajnoki cím 
megszerzése, azonban a srácok 
felálltak és elérték ezt a szép si-
kert. Külön köszönet illeti Dob-
ján Krisztiánt, ki ebben a nehéz 
időszakban a kispad és a csapat 
mellé állt és tovább folytatta az 
Imre által megkezdett munkát. 
- mondta a szakosztályvezető. 
Kutasi Imre edzőt hogylétéről 
kérdeztük, szerényen megkö-
szönve érdeklődésünket a baj-
nokcsapatról kezdett mesélni. – 
Negyven éve mióta én itt va-
gyok biztos, hogy nem volt 
ilyen jó ifi csapat. Ez egy na-

gyon jól összerakott gárda, 
mind mentálisan, mind fizikáli-
san, terhelhetők, normális gye-
rekek. Sok összetevője volt, 
hogy megnyertük ezt a bajnok-
ságot, iskola, otthon, edzéslá-
togatottság, azonban nagyon 
örültem, hogy ezekkel a fiata-
lokkal hozott össze a sors. Apa 
is voltam, meg edző is. Hatal-
mas fegyelem mellett, heti két 
edzéssel készültünk a hétvégi 
megmérettetésekre. A legemlé-
kezetesebb mérkőzésnek a 
Veszprém elleni hazai mérkő-
zést tartom, amikor is 2:1-re 
nyertünk, az hatalmas meccs 

Juniális a női kézilabdázókért
A tapolcai Női Kézilab-
dáért Alapítvány juniálist 
szervezett a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok 
parkolójába és küzdőte-
rére.

Múlt vasárnap meghívásos 
kézilabdatornákkal vette 
kezdetét a kézi ünnep, ahol 
három korcsoportban, kor-
csoportonként három csapat 
mérte össze tudását körmér-
kőzések során. Elsőként az 
U-10-es korosztály szere-
pelt. Eredmények: TVSE - 
Badacsonytomaj 5:9, Ba-
dacsonytomaj- Pápa Kilián 
DSE 8:4, TVSE- Pápa 
7:3.Végeredmény: 1. Bada-
csonytomaj, 2 Tapolca VSE, 
3. Pápa Kilián DSE. A ser-
dülő-junior korosztály ered-
ményei: Tapolca VSE- Ba-
dacsonytomaj 15:11, KK Aj-
ka- Badacsonytomaj 23:14, 
Tapolca VSE-KK Ajka 
18:14. Végeredmény: 1. Ta-
polca VSE, 2. KK Ajka, 3. 
Badacsonytomaj. A felnőt-
teknél: Tapolca VSE - Pápa 

15:24, Pápa- Nemesvámos 
20:23, Tapolca VSE- Ne-
mesvámos 16:25. Végered-
mény: 1. Nemesvámos, 2. 
Pápa, 3. Tapolca VSE. Min-
den csapat kupát és okle-
velet vehetett át Rig Lajos 
országgyűlési képviselőtől. 
A sportprogramon kívül gu-
lyáslevessel és színpadi pro-
dukciókkal kedveskedtek a 
szervezők az érdeklődők-
nek, valamint elárverezték 
Mikler Roland, az MVM 
Veszprém KC játékosának 

Trappolók az élen

- A napokban rendezték meg 
a Hévízi futófesztivált, ahol 
az indulók 3 távon mérhet-
ték össze tudásukat. Termé-
szetesen innen a Tapolcai 
Trappolók sem hiányozhat-
tak. A különböző távokon 
összesen 11 Trappoló állt 
rajthoz és igazán kiváló 
eredményekkel zárták a ver-
senyt. Baltáné Kiss Klaudia, 
Beréti Zsanett és Hoffman 
Hedvig összeállítású, Tapol-
cai Trappoló Csajok nevű 
váltó a dobogó legfelső fo-
kára futottak be a félmaraton 
távon. Ugyancsak első he-
lyen ért célba korcsoport-
jában dr Komjáti Sándor, dr 
Vidosa Noémi korosztályá-
ban a második helyen vég-
zett, mindketten szintén fél-
maratoni távot futottak.
Kustos István remek futással 
a dobogó harmadik fokára 
ért fel. A többi Trappoló, 
Enyinginé Tóth Andrea, Né-
meth Anett, Szalkai Zsolt, 
Mozsdényi Gábor és Gál 
Zsolt is kiválóan szerepeltek   
az erős (több mint 300 in-
duló)  mezőnyben.          (hg)

volt, nem gondoltam volna, 
hogy akkor nyerünk. A felnőtt 
csapatba, ebből a keretből öt, 
hat embert be lehetne tenni, és 
biztos vagyok benne, hogy a 
következő idényben lehetőség-
hez is jutnak. Ez egy közösség, 
jó a csapatszellem és szeretik 
egymást, le a kalappal a telje-
sítményük előtt, csak gratulálni 
tudok a gyerekeknek.- nyilat-
kozta a bajnokcsapat trénere. 
Bardon Zsolt alapembernek 
számít a közösségben, csapat-
kapitány-helyettesi tisztségét 
büszkén viseli. - Régóta foci-
zunk együtt, hosszú évek óta 
épül a csapat. A tavalyi évben 
végig vittünk egy kemény, 
munkás évet, ami aztán most 
virágzott ki. Jó hangulatú, de 
ugyanakkor kemény felkészü-
lés hozta meg ezt az eredményt, 
aminek nagyon örülünk. Alá-
zattal hajtottuk végre az ins-
trukciókat amiket „Imi bá” 
mondott, és gőzerővel dolgoz-
tunk a célunk elérése érdeké-
ben. A nehéz helyzetekben a 
közösség kiállt egymásért és 
egy egységet alkottunk, illetve 
Dobján Krisztián támogatása is 
új lendületet tudott adni a csa-
patnak. Kutasi Imre szigorú, 
kemény edző, de ugyanakkor a 
jó hangulat is mindig jelen van 
az edzéseken. - mesélte a tapol-
cai védő játékos. Az U19-es 
bajnok, június 17-én, pénteken 
ünnepélyes keretek között ve-
hette át az első helyért járó ér-
meket, majd barátságos mérkő-
zést játszottak a KOPSEK RY 
(finn) együttesével, akiket 8:2- 
re vertek.                         (hg)

Bronz és ezüst
asztaliteniszben

Szépen szerepelt a Veszprém 
megyei újonc, serdülő és if-
júsági asztalitenisz bajnok-
ságon Nagy Tamás Levente.
A 12 éves tapolcai diák (Bat-
sányi János Tagintézmény) 
újonc kategóriában 15 indu-
ló közül a harmadik  helye-
zést érte el. A bronzérem 
mellé a serdülő kategóriában 
még egy ezüstérmet is be-
gyűjtött a tehetséges fiú.  
Mindkét kategóriában egye-
sületek és szakosztályok 
igazolt versenyzői indultak, 
Tamás volt az egyetlen ama-
tőr játékos. 
A Veszprém Megyei Aszta-
litenisz Szövetség honlapján 
ezért került a neve mellé, 
hogy Tapolca.                  (szj)

mezét, harmincezer forint-
ért. A délután folyamán fel-
lépett az Acro Dance SE, 
majd tombola sorsolás kö-
vetkezett. Nyolcvanegy da-
rab tombola tárgyat sorsol-
tak ki, amiket helyi és kör-
nyékbeli vállalkozások aján-
lottak fel. A figyelemfelkeltő 
jótékonysági nap program-
jainak sorát színesítette még 
Báder Zoltán énekes műso-
ra, a Shaabi hastánccsoport 
fellépése és Éder Gabee pro-
dukciója.                          (hg)
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A tapolcai serdülők négy gólos különbséggel verték, 
Ajka csapatát                                         Fotó: Havasi Gábor

Nagy Tamás Levente 



Falunap motorokkal
MULATSÁG   Az egész napos rendezvényre sokan kilátogattak
Mint minden év júniusá-
ban egyszer, ezúttal is 
igazán mozgalmas hét-
végére esett a Tapolca-
diszeli falunap.

A falunappal együtt ugyanis 
veteránmotoros találkozó és 
a Látványtár új kiállításának 
megnyitója tette változatos-
sá, izgalmassá, szórakoztat-
óvá a szombatot. 
A falunapi programok 10 
órától bográcsozással kez-
dődtek a kultúrháznál. A 
gyerekek megismerhették, 
kipróbálhatták a korongo-
zás, a gyöngyfűzés és az ori-
gami fortélyait, a kicsik a 
légvárban ugrándozhattak 
kedvükre, de akit az arcfes-
tés, vagy éppen az ügyességi 
játék vonzott, megtalálhatta 
számítását ezen a szép nyári 
napon. 
A színpadon több fellépő 
váltotta egymást, a Basic 
Táncstúdió, a Csobánc Nép-
dalkör, a Batsányi Tánc-
együttes, a Monostorapáti 
Vegyeskar és a VSZC Szász 
Márton Szakiskola szóra-

koztatta a nagyérdeműt. Volt 
még faesztergályos bemuta-
tó, illetve a veterán motorok 
látványos felvonulása, pon-
tosabban a kultúrház udva-
rára történő bevonulása.

A XVI. Veteránjármű talál-
kozó résztvevői a falunapi 
rendezvényen is megmutat-
ták magukat és gépeiket az 
érdeklődő közönség örömé-
re. A falunapi programokra 

az idei évben is sokan 
kilátogattak, mint ahogy az 
este kezdődő, hajnalig tartó 
mulatságra is.                 (szj) 

SZEM - PONT
Az illegálisan lerakott lomis hulladék szinte lerágott 
csont. Egyes erdőrészekben, például Lesenceistvánd tér-
ségében, a 84-es út jobb oldalán fekvő  fiatal tölgyesek-
ben egyenesen vérlázító a látvány, a bűzről nem is szól-
va. Hasonlóan lehangoló látvány fogadott az elmúlt 
években a Viszló parkerdő „autós pihenőjénél” is. Egy 
olvasónk viszont meglepetésemre egész más miatt 
panaszkodott. A tapolcai úr azt sérelmezte, hogy a közel-
múltban lezárták a Viszló parkerdő kavicsos parkolóját 
egy sorompóval, természetbarát gombászként így arra 
kényszerült, hogy az út mellett, félig az úton parkoljon le. 
Ez a szükségmegoldás viszont meglehetősen balesetve-
szélyes a kanyargókkal teli szakaszon. Ez a parkoló haj-
danán a parkolni akaró, az erdőt pihenésre, kirándu-
lásra használó embereknek készült, az állampolgárok 
pénzéből, akárkié legyen is jelenleg. Sorompóval történő 
lezárását nem tudjuk másnak tulajdonítani, minthogy az 
illetékesek megunták az ott ledöntött szeméthalmokat és 

2016. június 10. Kocsis 
Sándor és Tóth Réka
2016. június 10. Papp 
Gábor és Gyurácz Zsanett
2016. június 14. Csiki 
Olivér és Horváth Gabriella 
2016. június 14. Koleszár 
Péter és Barna Beáta
2016. június 18. Domán 
Rajmund és Mihály Barbara

 KÉT KÖRÖZÖTT 
személyt is sikerült egy nap 
alatt kézre keríteni a tapolcai 
és sümegi rendőröknek. A 
Sümegi Rendőrőrs járőrei 
2016. június 17-én 15 óra 55 
perckor Bazsi belterületén 
ellenőrizték egy tehergépko-
csi vezetőjét.  Az ellenőrzés 
során a rendőrök megállapí-
tották, hogy B. Gáspár 28 
éves magyarszéki lakos el-
len a Pécsi Törvényszék 
Büntetés-végrehajtási Cso-
portja a részére jogerősen ki-
szabott szabadságvesztés 
büntetésének letöltését nem 
kezdte meg. A férfi ellen a 
Komlói Rendőrkapitányság 
ittas járművezetés vétség, 
valamint lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt nyomozott. 
Az egyenruhások a férfit el-
fogták, és előállították a 
Sümegi Rendőrőrsre.  A ta-
polcai rendőrök egy órával 
később nyirádi otthonában 
fogták el a 61 éves H. F.-et, 
aki ellen a Veszprémi Járás-
bíróság bocsátott ki körö-
zést. A rendőrök a férfit elő-
állították a Tapolcai Rendőr-
kapitányságra és őrizetbe 
vették - tájékoztatta lapun-
kat Nagy Judit a Tapolcai 
Rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója.              (szj)

így védekeznek. Ott jártunk, 
jelenleg valóban nincs egy 
eldobott papírzsebkendő 
sem a helyszínen. 
A sorompó eszerint (bár len-
ne így) lokális győzelmet 
aratott az illegális hulladék-
lerakás, a lomis szemetelők-
kel szemben?! 
Ám ez a harc is, mint minden 
más harc, sajnos nincs meg 
az ártatlanok érdeksérelme 
nélkül.                                 (tl)

oldalához teszünk kb 1,5 ek almás 
tölteléket, de a tészta szélétől leg-
alább 2-3 cm-re, mert akkor nem 
fog összeragadni a tészta. A tölte-
lékre fordítjuk a tésztát, majd az uj-
junkkal kicsit lenyomkodjuk a szé-
lét. Egy éles késsel kb. 1 cm széles-
ségben bevagdossuk a maradék 
tésztát. Ennek a résznek minimum 
6 centiméternek kell lennie, mert 
akkor nem fogja jól befedni a tölte-
lékes részt és nem kerül alulra a 
csíkok vége. A töltelékes részt szé-
pen átsodorjuk a bevagdalt részen 
úgy, hogy csíkok végei alulra ke-
rüljenek. A kalács két végét össze-
dugjuk. A biztonság kedvéért én 
fejre fordítottam és a csíkok végét a 
tészta széléhez csíptem.
Sütőpapírral bélelt tepsibe fektet-
jük egymástól kicsit távolabb és 
hagyjuk még 30 percet kelni. Le-
kenjük 1 tojás sárgája és 1 tk tej ke-
verékével. Előmelegített sütőben 
180 fokon hőlégkeveréssel 25 perc 
alatt szép barnára sütjük. Porcu-
korral meghintve kínáljuk.
 
           Németh Tiborné, Tapolca
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Sokan érdeklődtek a szép veterán motorok iránt az idei falunapon is           Fotó: szj.

A sorompó „segített” a 
szemét ellen         Fotó: tl.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 38 - 40 - 46/db
Burgonya: 120-140 Ft/kg
Sárgarépa: 180-200 Ft/kg
Zeller: 340 Ft/kg
Vöröshagyma: 200 Ft/kg
Paprika: 880 Ft/kg
Paradicsom: 740 Ft/kg

Heti SÜTI

Almás napsugár koszorú   

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg 
élesztő, 2,5 dl tej, 3 ek cukor, 1 ta-
sak vaníliás cukor, 1 egész tojás, 5 
dkg margarin, 1 ek méz, 0,5 kk só
Töltelékhez: 6 nagyobb alma, 1 ta-
sak vaníliás cukor, 2 ek cukor, 1 
púpos tk fahéj, 3 púpos ek búza-
dara
Tetejére: 1 tojás sárgája, 1 tk tej
Az élesztőt elmorzsoljuk a meleg, 
de nem forró tejben, megszórjuk 1 
ek cukorral és hagyjuk felfutni. A 
lisztet egy tálba szitáljuk, hozzá-
adjuk a sót, a maradék cukrot, a va-
níliás cukrot, a tojást, a margarint, 
a mézet és a felfutott élesztőt. 
Alaposan kidagasztjuk. Meleg he-
lyen, letakarva kb. 1 óra alatt a dup-
lájára kelesztjük. A megkelt tésztát 
8 egyenlő részre vágjuk. A csinos 
kis bucikat formázunk, amit úgy 
végzünk, hogy egy adag tésztát a 
tenyerünkbe veszünk és a széleit a 
közepe felé húzzuk, majd fejjel le-
felé letesszük. Konyharuhával le-
takarva 10 percet hagyjuk kelni.
Addig elkészítjük a tölteléket. Az 
almát meghámozzuk, lereszeljük 
és kicsavarjuk. A levére nem lesz 
szükségünk. A reszelt almát ízesít-
jük a cukorral, vaníliás cukorral, 
fahéjjal, hozzáadjuk a mogyorót. 
Jól összekeverjük.
Egy golyót kb 2 mm vastag tégla-
lapra nyújtunk, ennek a mérete kb. 
30x16 cm. A tésztalap szélesebbik 

Rendőrségi hírek

www.tapolcaiujsag.hu 

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2016. jú-
lius 15-én jelenik meg. 
Addig is keressenek 
minket, olvassák friss 
híreinket online újsá-
gunkban!
www.tapolcaiujsag.hu 
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