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Megnyílt a strand
PRÓBAÜZEM   Már a fürdőzők is tesztelhetik a szolgáltatásokat 
Miután két alkalommal is 
jó eredménnyel zárult a 
laborvizsgálat, és a vízke-
zelést végző gépészeti 
berendezések, csúszdák 
beállítása, tesztelése is 
megtörtént, augusztus 8-
án délelőtt megnyitották a 
tapolcai strandot. Ezzel 
megkezdődött a teltházas 
terheléses teszt idősza-
ka.

Erről a helyszínen Dobó 
Zoltán polgármester és Gás-
pár András, az üzemeltető 
VG Kft. ügyvezetője tájé-
koztatta lapunkat. A polgár-
mester azt hangsúlyozta, 
hogy a különböző szolgálta-
tásokat nyújtó medencék re-
mek látványán túl külön 
öröm az új közösségi tér lét-
rejötte, ahol a családok, a he-
lyi közösség tagjai együtt le-
hetnek. - Remélem, minden-
ki megtalálja majd az örö-
mét az új strandban. Külön 
ki kell emelnem, hogy kö-
szönet jár Magyarország 
Kormányának a 250 millió 
forintos támogatásért, 
amellyel hozzájárult a közel 

500 milliós beruházás meg-
valósulásához.  
Gáspár András arról szólt, 
hogy a víz kezelését, tisz-
títását, a rendszer működte-
tését most már élesben, a 
fürdőzők aktív részvétele 

mellett próbálják ki. A je-
lenlegi próbaüzem várható-
an egy hétig tart, és ha nem 
adódik semmilyen problé-
ma, akkor utána – a szüksé-
ges engedélyek megszerzé-
sével párhuzamban - hivata-

losan is megnyitják a fürdőt. 
A jegyárakon még dolgoz-
nak, de az már biztos, hogy 
lesz bérlet, illetve több ked-
vezményes lehetőség is.
(Folytatás az 5. oldalon „El-
készült a ...” címmel)      (szj)

Lengyelországi siker

Gyula bácsi szülinapja

Négy sikeres fellépés, ren-
geteg élmény és hazafelé a 
mintegy 900 kilométeres bu-
szos út megtétele után, né-
hány napja a Bán László ve-
zetésével működő Batsányi 
Táncegyüttes visszatért Ta-
polcára. Az észak lengyel-
országi Bielsk Podlaski vá-

rosához kötődő, “Podlaska 
Oktawa Kultur” elnevezésű 
nemzetközi néptánc és nép-
zenei fesztiválon megállták 
a helyüket, a legjobbak kö-
zött adhatták elő produkció-
jukat a gálaműsoron.
(Folytatás a 3. oldalon 
„Táncosok...”címmel).    (tl)

A Tapolca kertvárosában 
élő Oltárczy Gyula ez év 
augusztus 4-én töltötte be 
kilencvenedik életévét. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter és Koppányi Ferenc 
önkormányzati képviselő, 
szűkebb családja köré-
ben köszöntötte őt és ad-
ta át számára a kormány 
díszoklevelét.  

Gyula bácsi jó egészségnek 
örvend. Kondícióban tartja a 
kiskert, ami nem is olyan ki-
csi, a szakszerű gondozást 
igényli, de meg is hálálja. 
Terem ott jó bor, sokféle 
gyümölcs és zöldség is. A 
szőlőt kilencven évesen is 
kedvvel gondozza, még a 
nehéz rotációs kapát sem 
küldte nyugdíjba. A kerti 
munka idején, pedig  jól esik 

neki a hűs pincében egy-egy 
pohárnyi jó fehérbor.   Gyu-
la bácsi már évekkel ezelőtt 
elvesztette szeretett felesé-
gét, de  gyermekei gondos-
kodnak arról, hogy ne ma-
radjon segítség nélkül a na-
gyobb munkáknál, az ünne-
peken, a mindennapokban. 
Ma már hat unoka és ugyan-

annyi dédunoka szólítja pa-
pának Oltárczy Gyulát, aki-
nek személyiségétől az ün-
neplés, a szereplés távol áll. 
Ugyanakkor születésnapján 
kifejezetten jókedve volt, 
szívesen mesélt fiatalságá-
nak, aktív éveinek történé-
seiről, munkahelyeiről, a ré-
gi tapolcai életről.             (tl)

A mozgás
öröme (?)
Futunk és biciklizünk. 
Egyre többen, egyre 
többet. Ez jó, hiszen 
az egészséges élet-
módhoz hozzátarto-
zik a rendszeres test-
mozgás. Ezzel nincs 
is gond, sokkal inkább 
azzal lehet, hogy töb-
ben nem veszik figye-
lembe saját képessé-
geiket, tudásukat, ed-
zettségi szintjüket. 
Azoknál főként, akik a 
városi forgatagból, a 
napi hajszából kisza-
kító pár nap szabad-
ság okán előveszik - 
jobbára csak szán-
dékban létező - sport-
emberi mivoltukat. 
Aztán ziháló tüdővel, 
rosszullétig (vagy 
izom-, szalaghúzódá-
sig, ízületi sérülésig) 
hajtják magukat a tű-
ző napon a porban, az 
aszfalton, több kárt 
okozva ezzel egész-
ségüknek, mintha fel 
sem álltak volna a 
székből. A fokozatos-
ság elve itt is köve-
tendő lenne.

          Szijártó János

A Batsányi néptáncosai elvarázsolták a közönséget

Sokak régi vágya teljesült Tapolcán a strand megnyitásával         Fotó: Szijártó János

A 90 éves születésnapját ünneplő Oltárczy Gyula (a 
képen virággal) és köszöntői               Fotó: Töreky László

50 éves város
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Pálya összefogással
BRINGÁSOK  A mondás szerint “ha nincs ásás, nincs biciklizés”
Közel három évig tartó 
kétkezi munkával, csá-
kányt, ásót, lapátot ra-
gadva készítették el saját 
kerékpáros küzdőterüket 
Tapolcán a helyi extrém 
sport szakosztály tagjai. 

A közelmúltban versennyel 
avatták fel a városi sportte-
lep szomszédságában létre-
jött, biciklis ugratásokra és 
egyéb mutatványokra alkal-
mas, méretes földkupacok-
kal, fa építményekkel, ka-
nyargós pályaszakaszokkal 
kialakított  dirt pályát. 
Szabó Csaba Zsolt a szak-
osztály gazdasági vezetője, 
a verseny egyik fő szerve-
zője szerint, a nemzetközi 
dirt pályákon van egy mon-
dás, ami szabad fordításban 
magyarul úgy hangzik, “ha 
nincs ásás, nincs biciklizés”. 
Lapunknak elmondta, né-
hány éve önmaguk szóra-
koztatására kezdtek bele a 
ma már komoly kerékpáros 
küzdelmek lebonyolítására 
is alkalmas pálya építésébe a 
városi sporttelep szomszéd-
ságában lévő, bozótos, erdős 
területen.
A senki által nem enge-
délyezett, erdei bozótirtás, 
“építkezés” azonban érthető 
okokból sokáig nem volt 
tartható.  Helyzetük rende-
zése érdekében Dobó Zoltán 
polgármester segítségét kér-
ték, hogy folytathassák amit 

Népszerű sakkverseny-sorozat

Saját kerékpáros küzdő-
terüket készítették el Ta-
polcán a helyi extrém 
sport szakosztály tagjai
(Fotók: Töreky László, 
Szabó Csaba Zsolt) 

elkezdtek, azaz legalizálhas-
sák tevékenységüket. A se-
gítség nem maradt el, ma 
már a terület tulajdonosának 
a Rockwool szigetelőanyag 
gyárnak, Tapolca önkor-
mányzatának és a Városi 
Sportegyesületen belül mű-
ködő szakosztálynak há-
romoldalú megállapodása 
biztosítja a fennmaradást, a 
működés lehetőségét. A 
BMX-es és montis bicik-
listákra egyaránt jellemző, 
hogy szeretik feszegetni a 
határokat, sokszor először 
cselekszenek, aztán kérdez-
nek - adott magyarázatot 
Szabó Csaba a pálya létre-
jötte körüli bonyodalmakra. 
Ugyanakkor komoly pozití-
vumnak tartja, hogy erre a 
pályára nem a “mainstreim 
alibi pozőrködők” jönnek el, 
hanem az a jelenleg  20-30-
as létszámú tapolcai és Ta-
polca környéki fiatal, akik 

valóban komolyan gyako-
rolják a sportágat, akiknek 
ez sokkal többet jelent egy 
múló divatnál.
Itt mindenki segít minden-
ben mindenkinek, drukko-
lunk egymásnak, segítjük 
egymást a fejlődésben. A lé-
nyeg, hogy legyen egy jó 
hely, ahol tudunk biciklizni, 
hogy legyen egy jó, baráti, 
összetartó csapat -fogalma-
zott. A napokban megtartott 
Tapolca Terasz Trails, DIRT 
CONTEST néven meghir-
detett versenyt hivatalos pá-
lyaavatónak szánták. Hogy 
létrejöhessen, különösen so-
kat dolgoztak a szervezők, a 
tagok, talán ennek köszön-
hetően is remek hangulatúra 
sikeredett a megmérettetés. 
A zsűri a kerékpáros “mu-
tatványok” nehézségi fokát, 
az ugrások magasságát, a 
minél szebb kivitelezést, a 
szép stílust értékelte.

A nyári kánikulában, igazi 
felüdülést jelent a sakk 
szerelmeseinek a már 
több alkalommal megren-
dezett szigligeti sakkver-
seny, ahol sok üdülő 
vendég, környékbeli játé-
kos és a Tapolca VSE 
sakkozói is játszanak.

Augusztus hatodikán már 
ötödik alkalommal rendez-
ték meg a tizenöt perces ra-
pid sakkversenyt, a Nádas 
Borozóban, ahol nagyszerű 
tapolcai siker született. 
Végeredmény : 1. Gyarmati 
János 5,5 p, 2. Bencze Ba-
lázs 4,5p, 3. Horváth Márk 
4,5p,  4. Buzás Bertalan 
4,5p, mind a négyen tapolcai 
sakkozók. A 14 év alattiak 

versenyét Kötéljártó Áron 
3,0p Tapolca, a 10 év alattiak 
versenyét Salát Fülöp 3,0p 

Budapestről nyerte. A jó 
hangulatú versenyen tizen-
nyolcan vettek részt.   (hg)

Tapolcai siker született a népszerű a balatoni sakkver-
seny legutóbbi fordulójában. Úgy tudjuk, a versengés 
még folytatódik                                 Fotó: Helyszíni felvétel
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- 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
- Dobó Zoltán polgármester
Augusztus 15. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Augusztus 22. 14.00-16.00 Megjelenik a TAPOLCAI 
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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

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00 
Tel: 87/511-150, 136-os mellék 
Fax: 87/511-165

Valamennyi szervezeti egy-
ség 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 Intézmény-
fenntartó 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, Ady utca 1-3.
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

INFORMÁCIÓ

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

A szervezők szerint “a 
Dunántúl egyik legjobb dirt 
pályáján” zajló kerékpáros 
küzdelem eredményei végül 
a következőképpen alakul-
tak:
BMX AM: 
I. Farkas Martin
II. Mester András
III. Józsa Milán
BMX PRO:
 I. Vukman Márk
II. Gyurán Márton
III. Kőhler János
MTB AM: 
I. Rigó András
II. Fábián Máté
BMX Best Trick:
Vukman Márk
BMX Big Air:
Kranabet Bence
MTB Big Air: 
Fábián Máté                      (tl)

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

NYÁRVÉGI AKCIÓ
a Tapolcai Újságban!

Minden hirdetés fél áron
az augusztus 19-én és 26-án

megjelenő számainkban!

http://www.tapolca.hu


2016. AUGUSZTUS 12. HÍREK 3TAPOLCAI ÚJSÁG -

A Tapolcai Nyár leg-
utóbbi fellépői, az  
Ewald Rézfúvós 
Együttes és Márió a 
harmonikás, augusz-
tus ötödikén léptek a 
zenekedvelő közönség 
elé. Augusztus 12-én 
a Kokárdák és koszo-
rúk zenéjét hallhat-
ják az érdeklődők

(Folytatás az 1. oldalról)
Az egy év híján évtizedes 
hagyománnyal bíró nemzet-
közi fesztiválon, több hely-
színen, összesen négy alka-
lommal lépett közönség elé 
az egyedüli magyarként 
résztvevő  Batsányi Tánc-
együttes. Az eseményre hu-
szonnégy profi együttest 
hívtak meg a lengyelek, ter-
mészetesen több országból. 
A rendkívül erős mezőny 
ellenére a Batsányi a legjob-
bak között adhatta elő pro-
dukcióját a gálaműsoron, 
amelynek végén egy szép 
emlékplakettet vehettek át a 
szervezőktől.

Az együttes kiutazó tizenhat 
táncosa, kalocsai, szatmári, 
matyó és rábaközi táncokkal 
varázsolta el a helyi közön-
séget. A táncokhoz, a stílu-
sos és minőségi muzsikát az 
együttest elkísérő Magyar-
hang Zenekar biztosította. 
Az együttest tolmácsként se-
gítő Lévai József alpolgár-
mester az előzményekről 
szólva  elmondta, hogy a 
várpalotai ukrán kisebbségi 
önkormányzat vezetője látta 
meg Szigligeten, az  Eszter-
házy Pincében fellépő batsá-
nyis táncosokat, ő kereste 
meg az együttest, majd sze-
mélyes ismeretsége révén, a 

Táncosok nagy fesztiválja Buzás 
Balázs 
mutatja  
a kint 
kapott 
szép, dí-
szes em-
lékpla-
kettet

Hirdetés

fesztivál egyik lengyel szer-
vezőjének figyelmébe aján-
lotta őket. A Batsányi Tánce-
gyüttes egy bemutatkozó 
anyagot is küldött Lengyel-
országba. A szervezők  ily 
módon megismerve az 
együttes múltját,  produkci-
óit, meghívták a népszerű és 
színvonalas fesztivál törté-
netének első magyar, egy-
ben tapolcai fellépőjét.     (tl)

Nyár, tópart, vízi színpad
A Tapolcai Nyár program-
sorozat, négy héten át tar-
tó, péntek esti vízi szín-
padi koncertjei az „Új Idők 
zenekar Kokárdák és Ko-
szorúk” koncertjével ér-
nek véget 12-én. 

A turisták különösen hangu-
latosnak találták, de a hely-
ben és a környéken élők  kö-
zül is sokan kedvelik a min-
den szempontból egyedi, 
különleges koncerthely-
színt. Augusztus ötödike 
azonban ebből a szem-
pontból nem volt szeren-
csés, akkor  a zivataros idő 
miatt a TÁMK színházter-
mébe szorult be Márió és a 
közönsége.
A szervező Tamási Áron 
Művelődési Központ igye-
kezett olyan vendég és helyi 
előadókat meghívni a város 
nyári szabadtéri program-
jaira, akik a közönség leg-
szélesebb rétegei számára is 
befogadhatóak, életörömöt 
sugároznak, ugyanakkor 
műfajuk igényes, népszerű 
előadói. Molnár György ze-
nekara Gallusz Nikolettel,  
Szűcs Gabi a Stereo Swing 
együttessel érkezett Tapol-
cára július második felének 
két utolsó péntek estéjén. Ha  
tömegeket nem is vonzottak 
ezek az előadók -  élmény-
szerűbb volt hallgatni őket, 
mintha egymást taposták 
volna a tó körül az emberek. 
A becsült ezres látogató-
szám mellett, jutott hely 
mindenkinek, aki a szemé-
vel is szerette volna végig-
kísérni a színpadi történése-
ket, de annak is több élettér 

maradt, aki egy kellemes 
vízparti séta, vagy egy ven-
déglői asztal mellett, italt 
kortyolgatva találta kelle-
mesebbnek a zenehallgatást. 
Augusztus 5-e estéjének zi-
vatarosra fordult időjárása 
kissé átírta a szervezők for-
gatókönyvét.
A „Klassz a parton” ese-
ménysorozathoz is kötődő, 
kiváló Ewald Rézfúvós 
Együttes a Tamási Áron Mű-
velődési Központban volt 
kénytelen klasszikus örök-
zöldeket játszani, többek kö-
zött Händel vízizenéjét is. 
Mindössze ötven fő előtt fúj-
hattak, de ez nem változ-
tatott azon a tényen, hogy jól 
hangzott a kiváló muzsiku-
sok produkciója . Azonban 
Márió így a „nap vesztese” 
lett, hiszen rá biztosan na-
gyon sokan lettek volna kí-
váncsiak a tóparton. A 
rosszra fordult  időjárás elle-
nére nyolcvan-száz zenera-
jongó hallgatta meg, – ezút-
tal „kultúrházi fedéllel” a fe-
je felett – az országosan is 
nagy népszerűségnek örven-
dő helyi előadó fülbemászó 
régi és új slágereit. 
A Tapolcai Nyár zenei ese-
ménysorozat augusztus 12-
én még egy érdekes zenei 
csemegét tartogat a közön-
ség számára. A tavasszal be-
mutatott N. Horváth Erzsé-
bet és Szijártó János szerzők 
nevéhez kötődő Kokárdák 
és Koszorúk című tapolcai 
történelmi, témájú színházi 
produkció CD-nyi betétdala 
hangzik el a vízi színpadról 
az Új Idők együttes előadá-
sában.                                  (tl)



Megbízhatók, precízek
„Megbízható Cég Tanúsít-
ványt” vehetett át a közel-
múltban kiadónk, a Tapol-
cai Kommunikációs és 
Média Kft. 

Mivel tudjuk, hogy Tapol-
cán több vállalkozás is ka-
pott már hasonló, az ügyfe-
lek pozitív visszajelzésein 
alapuló elismerést, így felhí-
vást tettünk közzé, hogy  be-
mutathassuk a megbízható 
tanúsítvánnyal rendelkező 
tapolcai cégeket. Ketten je-
lentkeztek, időrendi sor-
rendben a Lovász Apart-
manház tulajdonosa, Sep-
rősné Fodor Zsuzsanna, va-
lamint Kónya  Sándor cipész 
mester.

Seprősné Fodor Zsuzsanna

Több, mint egy évtizede 
működtetjük családi össze-
fogással apartmanházunkat 
Tapolcán a nyugati város-
részben, tudtuk meg a Meg-
bízható Cég Tanúsítvánnyal 
rendelkező tulajdonostól, 
Seprősné Fodor Zsuzsanná-
tól. -Legfőbb szempontunk, 
hogy a vendég jól érezze 
magát, ezért igyekszünk 
mindig olyan körülménye-
ket teremteni számukra, 
hogy elégedetten távozza-
nak. Ehhez ízlésesen beren-
dezett légkondicionált szo-
bákkal, ingyenes parkolási 
lehetőséggel, zárt udvarral 
járulunk hozzá. A magyar 
mellett angolul és németül is 

Bababarát, családbarát szállás-
hely, ahol a vendég otthon 
érezheti magát             Fotó: Archív

Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

Legszívesebben ma is gojzer 
varrott cipőket, csizmákat 
készítenék, amelyek valódi 
minőséget, örömet jelen-
tenének a készítőnek és a vá-
sárlónak egyaránt. Ezt az ár-
kategóriát, azonban sajnos 
csak nagyon kevesen tudnák 
megfizetni Tapolcán.  Na-
gyot zuhant az elérhető áron 
kapható minőség az utóbbi 
másfél-két évtizedben. Jelen 
körülmények között keve-
sebb a megrendelőm és leg-
inkább egyedül dolgozom, 
de még mindig az a legfon-
tosabb számomra, hogy elé-
gedett legyek a saját mun-
kámmal, hogy elégedettek 
legyenek azok, akik hozzám 
betérnek - fogalmazott ta-
polcai mester.

jobb, legnevesebb ortopéd 
cipőkészítőjénél, Horváth 
Istvánnál tanulta. A mester-
ség csúcsát, a “gojzer var-
rott”, a “rámán varrott” láb-
belik készítését ott sajátítot-
ta el. A hetvenes években 
számos kiváló hazai termé-
ket előállító cipőgyárban 
leste el a legjobb szakik  fo-
gásait. A mai olcsó cipőgyár-
tásról talán éppen ezért van 
rossz véleménnyel Kónya 
Sándor. -A legtöbb mai cipő  
esetében hiányoznak a szak-
ma szabályai, alap minőségi 
követelményeit - állítja a ta-
polcai cipész, aki szerint ha a 
hídépítők munkája lenne 
ennyire rossz, akkor a leg-
több az első terhelésre ösz-
szedőlne. És hogy ebben a 
környezetben hogy találja 
meg a helyét egy kis cipész-
üzlet? Nehezen - mondja. - 

beszélünk, ami nyaranta ki-
fejezetten előnyös. A kis-
gyermekesek különösen 
szeretnek nálunk megszáll-
ni, a körülbástyázott zárt ud-
var védettsége okán, de a 
kerti bútorok, a pingpong-
asztalok, a tekepálya is eme-
li a komfortérzetet.
- A szálláshely egyébként 
csendes, nyugodt, családias 
hangulatú. Az egyértelműen 
előny, hogy a Balaton közel 
van, a környék pedig szám-
talan csodálatos kiránduló-
helyet és programot tartogat 
az idelátogató vendégek szá-
mára. A tapolcai strand 
megnyitása külön öröm, ezt 
az elmúlt években számta-
lanszor kérdezték meg tő-
lünk, tette hozzá Zsuzsanna, 
majd azt is elmondta, hogy 
jelentős számban érkeznek 
hozzájuk magyar vendégek, 

Kónya Sándor három évtizede él Tapolcán, azóta ja-
vítja a város lakóinak a cipőit, táskáit     Fotó: Töreky L.

illetve sportolók is szívesen 
választják szálláshelyül a 
Lovász Apartmanházat. 
Vannak visszajáró vendé-
gek, illetve külföldről is 
rendszeresen érkeznek hoz-
zájuk. SZÉP kártya elfoga-
dóhely és Bababarát szállás-
hely (14 éves korig ingye-
nes) is egyben.

Kónya Sándor

A cipész szakma, amiben 
hosszú évtizedek óta dolgo-
zik, szinte már kihalófélben 
lévő mesterségnek számít. 
Kónya Sándor üzlete, a Ber-
zsenyi utcában azonban még 
ma is nyitva áll azok számá-
ra, akik értékelik a mester 
szakértelmét, őszinte hozzá-
állását.
A szakmát fiatalon, Buda-
pesten, az ország akkori leg-
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Már használhatják az új 
tapolcai strandot a látoga-
tók. Jobbra a hétfői nyitás 
résztvevői (beruházói, ki-
vitelezői, önkormányzati 
oldal képviselői), a többi 
képen pedig az első nap 
első pillanatai láthatók.
   
             Fotók: Szijártó János

Elkészült a fürdőberuházás

Rászoruló székely gyerekek Tapolcán

Székely gyerekek jártak a városban             Fotó: Töreky

Tapolca a kedvenc kisváros

A legtöbben különleges barlangjáról ismerik a várost

(Folytatás az 1. oldalról)
Hétfőn délelőtt megnyitot-
ták a tapolcai strandot. 
Ezzel megkezdődött a telt 
házas terheléses teszt 
időszaka, ami azt jelenti, 
hogy a fürdőzők „élesben” 
próbálhatják ki a létesít-
mény szolgáltatásait. 

Az új városi strandon többek 
között van egy úszómeden-
ce, ehhez csatlakozik egy él-
ménymedence-rész a min-
denhol népszerű forgóval, il-
letve egy jakuzzival.  Hasz-
nálhatnak a vendégek egy 
meleg vizes, harminchat 
fokos ülőfürdő-medencét is, 

továbbá működik három fel-
nőtt, vagy nagyobb gyere-
kek számára kialakított 
csúszda érkező medencével, 
illetve a legkisebbek örömé-
re pancsoló medence, egy 
biztonságos, széles, enyhe 
lejtésű csúszdával. Termé-
szetesen egy kisebb játszótér 
is várja az apróságokat.  (szj)

A Székely Nemzeti Ta-
nács és a Magyar Pán-
európai Unio Egyesület 
már évek óta szervez tá-
borokat a Balatonnál sze-
gény, vagy kifejezetten 
szerény anyagi körülmé-
nyek között élő családok-
ból érkezett romániai ma-
gyar diákoknak. 

Tapolca és több látványossá-
ga, különösképpen a tavas-
barlang,  kihagyhatatlan 
program volt a városba lá-
togató kézdivásárhelyi fiata-
lok számára augusztus első 
napjaiban. A Magyar Páneu-
rópai Unió Tapolcai Szer-
vezete által koordinált negy-
ven fős gyermekcsoport, Pé-
ter Jánosnak, a Székely 
Nemzeti Tanács alelnöké-
nek és segítőinek vezetésé-
vel érkezett Tapolcára. A 11-
12 éves lányokat, legénye-
ket és kísérőiket Dobó Zol-
tán köszöntötte a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban.   A tapolcai polgármes-
ter köszönetet mondott min-
denkinek, akinek része volt a 
tábor megszervezésében, hi-
szen amint fogalmazott, a 
gyermekek segítése, helyi 

jelenléte is erősíti a határon 
túli magyarság és az anyaor-
szág közötti kapcsolatot. 
Később, Dobó Zoltán Ta-
polca értékeit, csodálatos 
látnivalóit ajánlotta a fiata-
lok figyelmébe. Amint azt 
Molnár Erikától, a szervező 
MPUE helyi elnökétől meg-
tudtuk, a program létrejötte, 
megvalósulása sokak érde-
me, hiszen az otthont adó 
tábor helyileg Révfülöpön 
van, ugyanakkor a dabasi 
önkormányzat tulajdona, a 
gyáli önkormányzat az étke-
zéshez és a szállás költségei-
hez járult hozzá.  Az MPUE 
helyi szervezete pedig az or-
szágos elnökségen keresztül 
kapcsolódott be, vállalva a 

teljes szervezést, immár har-
madik éve. A minden bi-
zonnyal maradandó élményt 
jelentő programok azonban 
a tapolcai látnivalókkal nem 
értek véget a fiúk, lányok 
számára, hiszen buszuk ké-
sőbb Lesenceistvándra vitte 
őket. Ott már Tóth Csaba, a  
kistérségi társulás elnöke 
szervezett fogadást, de  kul-
turális műsort is rendeztek 
tiszteletükre a közösségi 
házban, majd egy kellemes 
kirándulás következett a 
környéken. A napba még egy 
balatonedericsi program is 
belefért, ott az Afrika Múze-
um állatait csodálhatták meg 
a határon kívüli magyar fia-
talok.                               (tl)

Tapolcát háromszor any-
nyian tartják kedvenc kis-
városuknak, mint Kősze-
get és Balatonfüredet. 

Legalábbis ezt mutatja egy 
belföldi turisztikai kínálatot 
népszerűsítő internetes oldal 
most lezárult felmérése. A 
„mertutaznijó cafeblog” lis-
táján Tapolca 1513 szava-
zattal nyert,  Kőszegre mint-
egy 570-en szavaztak, a 
mindössze harmadannyi 
voks a második helyezésre 
volt elég.  A történelmi han-
gulatú Kőszeget a listán Ba-
latonfüred követi, amely 
529 szavazatot kapott.  A 
nagy múltú balatoni 
gyöngyszem tehát csak a 
harmadik lett a szavazáson, 
ahol a 16000 állandó lakos-
ságszám alatti hazai tele-

pülésekre adhatták le vok-
saikat az internetezők . Ez a  
szavazás persze semmikép-
pen sem tekinthető repre-
zentatív felmérésnek, nem is 
lépett fel ilyen igénnyel. Azt 
sem tudhatjuk, hogy vajon 
országosan, vagy helyben a 
Tapolcán élők adták-e le a 
városra a másfél ezernyi 
szavazat többségét. Azon-
ban akár egyik, akár a másik 
volt a siker kulcsa, minden-
képpen jó képet fest Tapol-
cáról. Előbbi esetben a város 
országos népszerűségét tük-
rözi, a másikban a helyiek 
lokálpatriotizmusát dicséri.
Érdekesség, hogy ugyane-
zen a listán Hévíz mindössze 
20, Fertőd, 28 szavazatot ka-
pott, tíznél kevesebb voks 
jutott Pannonhalmának, Sá-
rospataknak, Siklósnak.   (tl)
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FELHÍVÁS
Magántulajdonú ingatla-
nok előtt található közte-
rületi rész ápolási munká-
inak elvégzésére

Tisztelt ingatlan tulajdonos / 
bérlő!

Törvényi előírásoknak, vala-
mint az önkormányzati rende-
letnek megfelelően Tapolca 
Város közigazgatási területén 
folyamatosan végeztetjük a 
zöldfelületek és zöldterületek 
kezelését, tisztántartását. (Ka-
szálás, parlagfű mentesítés, 
gyomtalanítás, stb.)
Az elmúlt időszakban számos 
bejelentés érkezett hivatalunk-
hoz arra vonatkozóan, hogy sok 
gondozatlan ingatlan van, az 
ingatlanok előtti zöldterületek 
nincsenek lekaszálva, valamint 
az ingatlanokról kinyúló növé-
nyek ágai, kihelyezett kövek 
vagy egyéb tárgyak (pl. vi-
rágtartó) akadályozzák az arra 
haladó gyalogosok, gépjármű-
vek közlekedését.
Több közút esetében tapasztal-
tuk, hogy a benyúló ágak vagy a 
kihelyezett akadályok miatt 
annyira leszűkült a közutak 
(belterület és külterület, illetve 
a hegyi utak) közlekedési terü-
lete, hogy nagyobb gépjármű-
vek pl. újabb gyártású tűzol-
tóautók, mentőautók, útkarban-
tartást végző gépjárművek, már 
nem férnek el. A külterületi he-
gyi utak szabványos útszéles-
sége 4 méter (± 10 %), melyet 
az út melletti ingatlantulaj-
donosoknak tisztán kell tarta-
nia, tilos a közlekedést 

bármilyen módon akadályoz-
nia. Ezzel kapcsolatban tájé-
koztatjuk önöket, hogy:
- A fás szárú növény tulajdo-
nosának a kötelessége a nö-
vényzet ápolása, gondozása, 
valamint a szomszéd telekre át-
nyúló, közterületre kinyúló 
ágak levágása.
Jogszabályi előírások alapján 
az ingatlan területén található 
fás szárú növényeknek az in-
gatlanról a közterületre kihajló 
ágai tekintetében a
- út űrszelvény a forgalmi sáv, 
az útpadka, oldalárok, 
rézsű/partoldal, és az ezek 
szélétől függőleges irányban a 
légtér 4,5 méteres magasságig. 
- a járda, illetve gyalogos tér, és 
a gyalogos járda melletti biz-
tonsági tér szélétől függőleges 
irányban 2,5 méter magas-
ságig.
közlekedésbiztonsági gallya-
zás az ingatlan tulajdonosának / 
bérlőjének kötelessége.

- A köztisztasággal és a telepü-
lési szilárd hulladékkal össze-
függő tevékenységekről szóló 
1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet 6.§ pontjai 
alapján:
„Ha a jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, a tulajdonos köte-
les gondoskodni
 a) az ingatlan előtti 
járdaszakasz (járda hiányában 
egy méter széles területsáv, il-

letőleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedő 
teljes terület);
 b) a járdaszakasz mel-
letti nyílt árok és ennek műtár-
gyai, továbbá
 c) tömbtelken a külön 
tulajdonban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és 
körül járására szolgáló terület
 tisztán tartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolítá-
sáról."

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 
fentiek betartását a Hivatal 
fokozottan ellenőrizni fogja és 
rendelkezésekben foglaltakat 
megszegő személyekkel szem-
ben a teljesítés végrehajtása ér-
dekében hatósági eljárást kez-
deményez.

Kérjük önöket, hogy a vonat-
kozó jogszabályoknak megfe-
lelően ingatlanuk, illetve az in-
gatlanuk előtti szakasz tisztán-
tartását, kaszálását, gallyazását 
és sövénynyírtást szükség sze-
rint, a növényzet állapotának 
megfelelően folyamatosan vé-
gezzék el!

Dobó Zoltán       Ughy Jenőné
polgármester             jegyző

VADGESZTENYEFÁK
PERMETEZÉSÉRŐL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Tapolca város köz-
igazgatási területén a vadgesz-
tenyefák aknázómoly harma-
dik generációja elleni permete-
zése várhatóan 2016. augusztus 
13. és augusztus 31. között ke-
rül elvégzésre.
Ideális időjárási viszonyok 
mellett a munkálatok elvégzése 
kettő napot vesz igénybe. A per-
metezésre az esti, éjszakai 
órákban kerül sor. A perme-
tezés ideje alatt az ablakokat be 
kell csukni.
A permetezés során felhasznált 
hatóanyagok sem az emberi, 
sem az állati szervezetre nem 

TÁJÉKOZTATÁS

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Augusztus 11 - 17. 
csütörtök – Szerda

11. csütörtök, 15  – 17. hétfő  
– szerda  14:00 és 18:00 

1000,-Ft
12 - 13. péntek - szombat 

17:00                  
14. vasárnap 18:00

Micsoda spanyol éjszaka!  
Színes, feliratos spanyol 

filmvígjáték
Hossz: 100 perc

...
11. csütörtök, 14  – 17. 
vasárnap – szerda 16:00 

1200,-Ft
12. péntek 12:30                   

13. szombat 13:30
Kis kedvencek titkos élete 

3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 90 perc 

...
11. csütörtök, 14  – 17. 
vasárnap – szerda 20:00 

1200,-Ft
12 - 13. péntek - szombat 

19:00                  
Öngyilkos osztag 3D  
Színes, szinkronizált 
amerikai akció krimi

Hossz: 130 perc.   

jelentenek veszélyt, a gépjár-
műveket nem károsítják. A per-
metszerrel való közvetlen 
érintkezés a konyhakerti növé-
nyek letakarásával elkerülhető. 
A permetezett fa 10 méteres 
körzetében a permetszerrel 
közvetlenül érintkező élelmi-
szernövényeket legalább 30 
nap elteltével javasolt elfo-
gyasztani.
A vadgesztenyefák permetezé-
sével kapcsolatban további in-
formációt a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda Városüze-
meltetési Csoportjánál lehet 
kérni ügyfélfogadási időben 
személyesen, vagy a (87) 511-
150 telefonszámon.

      Dobó Zoltán  polgármester

tapolcaiplebania@gmail.com

06/87/412-289

Mennyei Atyánk! Hálát adunk 
Neked ezért az idei olimpiáért, 
s hogy magyar sportolóink ott 
lehetnek Rióban!
Add Urunk, hogy az a hatalmas 
munka, amit a felkészülés során 
végeztek, sok gyümölcsöt 
teremjen, hogy ki tudják hozni 
magukból a maximumot! Szol-
gáljon teljesítményük a Te di-
csőségedre, mutassa meg, hogy 
milyen fantasztikus képessé-
gekkel ajándékoztad meg az 
embert. Legyen a sport testet-
lelket nemesítő eszköz, és a né-
pek közötti egészséges verseny, 
a barátság és az egymással va-
ló sportszerű találkozás helye.
Add, hogy megtanuljuk bajno-
kainktól, hogy csak kemény 
munka árán lehet eredményt el-

Ima a magyar olimpikonokért
érni! Add, hogy tisztességesen 
készüljünk a küzdelemre és be-
csületesen álljunk helyt benne! 
Add, hogy elismerjük mások 
eredményeit, és őszintén tud-
junk gratulálni nekik! Add, 
hogy élvezzük a közös játék 
örömét, hogy bízzunk a győ-
zelemben, és emelt fővel visel-
jük a kudarcot!
Lépjen sok fiatal nagyjaink 
nyomába! Kovácsolja össze a 
szurkolás nemzetünket! Szol-
gáljanak a sportsikerek sokat 
szenvedett népünk önbecsülé-
sének megerősítésére!
Áldj meg minden sportolót, 
felkészítőt és szurkolót, Isten 
áldd meg a magyart! Ámen.

                  Szakács Péter atya

NYÁRVÉGI AKCIÓ
a Tapolcai Újságban!

Minden hirdetés fél áron
az augusztus 19-én és 26-án

megjelenő számainkban!

50%



Bajnok sárkányhajós
EB   Rómában három versenyszámban is aranyérmet szereztek
Három aranyéremmel tért 
haza Rómából Orbán 
Patrik és csapata, akik a 
kevésbé ismert, ám 
ugyanakkor komoly össz-
hangot és odafigyelést 
igénylő, sárkányhajózást 
választották sportként.

Patrik 2013 szeptemberében 
kezdte meg gimnáziumi ta-
nulmányaimat a balatonfü-
redi Lóczy Lajos Gimnázi-
umban,és az ott megismert 
osztálytársai, barátai, a ma-
gyar válogatott társai, Tislér 
Botond és Csonka Mátyás 
invitálására ment el a Bala-
toni Kajak-Kenu Evezős és 
Vitorlás Sportegyesület ed-
zésére. Nagyon tetszett neki 
amit ott tapasztalt. Egy rend-
kívül jó közösség, családias 
hangulat, szakmailag tökéle-
tesen felkészült, szigorú ed-
ző, Házi Zsuzsanna, és a Ba-
laton végtelen szeretete mi-
att nem volt kérdés számára, 
hogy ezt a sportot válassza. 
Általános iskolás korában 
nyolc éven keresztül vívott 
Szalay Gyöngyi tanítványa-
ként, amit szintén nagyon 
szeretett, azonban a vízi 

sportok iránt mindig is von-
zódott, ezért szívesen pró-
bálta ki a sárkányhajózást a 
balatonfüredi klub tagja-
ként. A sárkányhajó egy 
olyan speciális, hagyomá-
nyos terv alapján megépített 
12,5m hosszú hajó, melyet 
elől sárkányfej, hátul pedig 
sárkányfarok díszít. A verse-
nyeken 18-20 lapátos, egy 

dobos adta ütemre, egy kor-
mányos irányítása alatt hajt-
ja a hajót. Olyan közösségte-
remtő és fejlesztő sport, 
amelyben egyszerre, egy cé-
lért több mint huszan küz-
denek. Edzőjének, Házi 
Zsuzsannának köszönheti 
azt, hogy számos versenyen 
elindulhatott, így hajóba ült 
többek közt Szolnokon, Sze-

geden, Fadd-domborin és 
Sukorón is. Ezeken a verse-
nyeken mindig szép eredmé-
nyeket értek el, ezért 2016 
tavaszán részt vehetett a 
Magyar Bajnokságon, Fadd-
domborin, amely egyúttal 
egy válogató verseny is volt. 
Itt sikerült bekerülnie a Ma-
gyar Válogatottba, és ezzel 
kvalifikálta magát a római 

Kikapcsolódás, biztonságban
A nyár beköszöntével sok 
szülő esik kétségbe, va-
jon hová tegye gyerme-
két, mely alternatíva lesz 
számára a legmegfele-
lőbb a nyári szünet el-
töltésére?

Erre kínál hosszú évek óta 
megoldást a Tapolca Kft., hi-
szen sport- és szabadidős tá-
boraiban szakképzett felü-
gyelet mellett, hasznos el-
foglaltságokkal szerezhet-
nek új ismereteket a gyere-
kek. Idén kettő, kéthetes tá-
bort szerveztek. A sport- és 
szabadidős szünidei tábor-
ban huszonhét 7-12 éves lur-
kó vett részt. Ők különféle 
közösségfejlesztő-, csapaté-
pítő játékokat próbálhattak 
ki, felügyelet mellett mókáz-
hattak a játszótereken. Szer-
veztek nekik játékos edzést a 
Move Mozgás Stúdióval kö-
zösen, kreatívoskodhattak, 
strandoltak Ajkán és Szigli-
geten. Bowlingoztak a 
Sportházban, filmet néztek a 

Városi Moziban, megtekin-
tették a Tapolcai Mentőállo-
máson és az Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltóságon a 
felszerelés- és járműbemu-
tatót, majd Tóth Péter meg-
ismertette őket az ütőhang-
szerekkel a Járdányi Pál Ze-
neiskolában. Látogatást tet-
tek a Kölcsey Nyomdában, 
illetve az ÉNYKK Zrt. Ta-
polcai Autóbusz Telepén. A 

Olimpiai bajnokra emlékeztek
Több mint száz verseny-
ző indult a hagyományos 
Dr. Papp Pál – Csermák 
József kalapácsvető em-
lékversenyen, melyet a 
Városi Sport és Szabad-
idő Centrumban rendez-
tek.

Tapolca évről-évre kala-
pácsvető versennyel is em-
lékezik a város atlétika éle-
tének két kiemelkedő alak-
jára, a kiváló edzőre és szak-
emberre, dr. Papp Pálra, és a 
kalapácsvetés 1952-es hel-
sinki olimpiai bajnokára 
Csermák Józsefre. A rendez-
vény, mint minden évben, 
idén is a Tóparton vette kez-
detét, ahol Dobó Zoltán pol-

gármester emlékező szavait 
követően, a hozzátartozók és 
megjelentek koszorút he-
lyeztek el a sportnagyságok 
emléktábláinál. Eközben a 
pályán már elkezdődött a 
megmérettetés, ahol gyer-
mek, újonc, serdülő, ifjúsá-
gi, junior, felnőtt és senior 
kategóriákban versenyeztek 
a kalapácsvetők. A felnőttek 
viadala izgalmas eredmé-
nyeket hozott, első lett Pars 
Krisztián 73.78 méterrel, 
második Halász Bence 
72.27 méterrel, míg a dobo-
gó harmadik fokára Rába 
Dániel állhatott 66.13 mé-
terrel. Mindhárman a Dobó 
SE versenyzői, Pars Kriszti-
án edzője, Németh Zsolt. (hg)

Európa Bajnokságra. Nagy 
örömmel töltötte el, hogy 
Balatonfüredről öt klubtár-
sával együtt Magyarorszá-
got képviselhette. Rómában, 
az U18-as korosztályban, 
három versenyszámban, 
2000 m-en, 500 m-en, és 200 
m-en indultak, és sikerült 
mind a háromban aranyér-
met szerezni. Családja pozi-
tívan áll ahhoz a tényhez, 
hogy Patrik a sárkányhajó-
zást választotta, igyekeznek 
mindenben maximálisan tá-
mogatni. A heti négy-öt ed-
zés, a szinte minden hétvé-
gét lefoglaló versenyek mi-
att sok kompromisszumra és 
sokszor komoly logisztikára 
van szükség ahhoz, hogy az 
egyensúlyt megteremtsék a 
család és a sport, valamint a 
tanulás és a sport között. A 
fiatal sportember jövőre 
érettségizik, ezért fontos 
számára, hogy a tanulásra is 
jusson ideje. Tervei közt  
szerepet játszik a sport, az 
evezés és az egészséges 
életmód szeretete, szívesen 
képezné tovább magát eb-
ben az irányban. Olyan isko-
lába szeretne továbbtanulni, 
ahol mindhárom terület je-
len van, ebben kikéri szülei 
és edzője véleményét, hogy 
ezután is szép sikereket ér-
hessen el, tapolcaiként.  (hg)

7-10 éves labdarúgóknak, 
focitábort szerveztek, ahol 
Hanzmann László hétfőn, 
szerdán és pénteken délelőtt, 
illetve délután másfél órás 
edzést tartott a huszonegy 
sportolónak. A köztes idő-
ben labdázhattak a Csermák 
József Rendezvénycsarnok-
ban, és természetesen náluk 
sem maradt el a strandolás és 
mozizás.                         (hg)
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Tartalmas programokon vettek részt a gyerekek a Ta-
polca Kft. sport- és szabadidős táborában 

Ígéretes az utánpótlás a  sportágban        Fotó: Havasi G. 
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Rekonstrukció előtt
FEJLESZTÉS   Hamarosan megújulhat a tapolcai vasútállomás
Mintegy 376 millió forint-
ból megvalósulhat a ta-
polcai vasútállomás mű-
emléki jellegű felújítása.

Amint arról a magyarepi-
tok.hu internetes portál a na-
pokban beszámolt, hamaro-
san Tapolcán is elkezdődhet 
a MÁV több vasúti állomá-
sát érintő,  a Dunántúlon öt 
település (Keszthely, Tapol-
ca, Balatonszentgyörgy, Ka-
posvár, Pécs) vasútforgalmi 
épületeinek rekonstrukció-
ja. A közbeszerzési hatóság 
honlapja szerint, a VEMÉV-
SZER Kft nyerte meg nem-
régiben a közbeszerzést, így 
376 millió forintból újulhat 
meg az állomás utasforgalmi 
épülete, forgalmi épülete, 
raktárépülete, de lecserélik 
az útburkolatot, járdát, új 
parkolóhelyeket, akadály-
mentesített parkolót, új taxi-
megállót is kap az állomás. A 
beruházás egyébként annak 
a 36 milliárdos közlekedés-
biztonsági projektnek a ré-
sze, melyben a MÁV vasút-
vonalakat, állomásokat és 

jármű-diagnosztikai eszkö-
zöket fejleszt, egyes állo-
másokon kormányablakokat 
alakít ki  a KÖZOP forrása-
ira támaszkodva. Legköze-
lebb Keszthelyen érzékel-

hetjük a program a hatását, 
ott  jelenleg is zajlanak az ál-
lomásfejlesztési munkála-
tok, amely információink 
szerint a Tapolcán is ismert 
Sz-L Bau cég nevéhez fű-

ződik. A balatoni kisvá-
rosban  mintegy 308 millió 
forintért vállalta a munkát a 
kivitelező 2015 májusában.  
Ott a  befejezést az év őszére 
ígérték.                               (tl) 

Gyerekek a rendőrségen
A tapolcai Wass Albert Könyvtár nyári tábort szervezett 
kisiskolás gyermekek számára, melynek egyik prog-
ramja augusztus elsején délelőtt a Tapolcai Rendőr-
kapitányság volt. A gyerekeket Molnár András rendőr 
őrnagy köszöntötte, majd együtt felsétáltak a fogdára és 
egy rendkívül érdekfeszítő tájékoztatás keretében meg-
tekintették az előállító helyiségeket. 
Ezt követően a diákok a biztonságos közlekedés alap-
jairól hallgathattak meg egy előadást, majd testközelből 
is szemügyre vehették, sőt ki is próbálhatták a rendőrau-
tót és a rendőrmotort. A kollégák megmutatták a ren-
dőrség által használt szolgálati fegyvereket, s a kicsik 
nagy izgalommal próbálták fel a csapaterő felszerelése-
ket.  A program záró akkordjaként a tanulók egy kerék-
páros ügyességi pályán próbálhatták ki eddig meg-
szerzett közlekedési tudásukat a gyakorlatban - írta 
lapunknak Nagy Judit megelőzési főelőadó.

kefírt), a csipet sót, és gyors moz-
dulatokkal egy habverő segítsé-
gével simára keverjük. Egy sűrű, 
de folyós tésztát kell kapnunk.
Ha ez megvan, akkor bevajazott, 
lisztezett tepsibe öntjük, majd a 
megmentett, kihűlt, megdermedt 
pudingot egy kiskanál segítségével 
kiszaggatjuk, és a folyós tészta te-
tejére halmozzuk, úgy 1 cm távol-
ságra. Az időközben előmelegedett 
sütőbe betesszük, és 25-30 perc 
alatt kisütjük. Tűpróbával lehet el-
lenőrizni, hogy kész van-e.
Ha kész, ízlés és kedv szerint fel-
szeleteljük, és a vasárnapi ebéd 
után a család nagy örömére tá-
laljuk.
            Németh Tiborné, Tapolca

n KÉK KARAVÁN - A 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság és a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság kö-
zösen szervezték meg és bo-
nyolították le a Kék Karaván  
program rendezvényét au-
gusztus 3-án délután a rév-
fülöpi Napfény Kemping te-
rületén. A megelőzési prog-
ramon a diákjárőrök és a di-
áktolmácsok, valamint a Ta-
polcai Rendőrkapitánysá-
gon közösségi szolgálatot 
ellátó diákok is aktívan köz-
reműködtek, segítve a ren-
dőrök munkáját. Az érdek-
lődők hasznos információ-
kat kaptak az áldozattá válás 
elkerülésének lehetőségei-
ről, illetve a biztonságos 
közlekedés szabályairól 
hallhattak tájékoztatást. A 
gyerekek ügyességi pályán 
mérhették fel kerékpáros 
tudásukat és különböző köz-
lekedésbiztonsági feladatok 
megoldásával eleveníthet-
ték fel KRESZ-ismereteiket. 
Ezen kívül lehetőség nyílt az 
úgynevezett „részeg szem-
üveg" kipróbálására is, tájé-
koztatta   lapunkat Nagy Ju-
dit megelőzési főelőadó. (sz) 

n ITTAS VEZETÉS - A 
napokban vádemelés kezde-
ményezésével zártak a ta-
polcai rendőrök egy ittas ál-
lapotban elkövetett jármű-
vezetés vétség miatt indított 
nyomozást. A Tapolcai Ren-
dőrkapitányság munkatársai 
2016. június 25-én 18 óra 10 
perckor állították meg egy 
személygépkocsi vezetőjét a 
71-es számú főútvonalon, 
Badacsony külterületén. Az 
igazoltatás során az egyen-
ruhások a férfival szemben 
alkoholszondát alkalmaz-
tak, mely pozitív értéket mu-
tatott. T. I. ellen büntetőel-
járást kezdeményeztek ittas 
állapotban elkövetett jármű-
vezetés vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt. A Tapolcai Rendőrka-
pitányság az ügyben a nyo-
mozást befejezte, és a kelet-
kezett iratokat a napokban 
vádemelési javaslattal küld-
ték meg az illetékes ügyész-
ségnek, írja közleményben                                                                                           
Nagy Judit a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság megelőzési 
főelőadója.

Uborka: 200-350 Ft/kg
Körte: 300-450 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Szilva: 280 Ft/kg
Szőlő: 480-500 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Dió: 2400-2600 Ft/kg
Füge: 2000 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2000 Ft/kg
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Úgy tűnik, rövidesen megújulhat a tapolcai vasútállomás                              Fotó: MÁV

A gyerekeknek nagy élmény volt a látogatás

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25 - 40/db
Burgonya: 130-180 Ft/kg
Sárgarépa: 180-200 Ft/kg
Zeller: 150 Ft/kg
V.hagyma: 180-200 Ft/kg
Paprika: 190-500 Ft/kg
Paradicsom: 300-500 Ft/kg

Heti SÜTI

Bögrés mákos

Hozzávalók: 1 bögre liszt, 1 kk sü-
tőpor, 1/2 bögre cukor, 1/2 bögre 
mák, 4 db tojás, 1/2 bögre olaj, 1 
bögre tej vagy kefír, só, vaníliás 
cukor
A pudinghoz: 1 cs vaníliás pu-
dingpor, 3 dl tej, cukor a puding 
ízesítéséhez
Elkészítés: A pudingport és a cuk-
rot összekeverjük, és jó sűrű pudin-
got főzünk belőle. Hűlni hagyjuk, 
és megálljuk, hogy kóstolás címén 
ne nyalakodjuk el a felét.
A sütőt 160 fokra előmelegítjük. A 
lisztet elkeverjük a sütőporral, a 
mákkal, a cukorral és a vaníliás cu-
korral, továbbra is megálljuk a pu-
ding kóstolását, és még minőség- 
ellenőrzés címén sem eszünk bele.
A "száraz" anyagokba beleütjük a 
tojásokat, az olajat, a tejet (vagy 

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 
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