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Vívóink köszöntése
TAPOLCA  Megérkeztek az olimpikonok, a város ünnepelte őket

A XXXI. Nyári Olimpiáról 
bronzéremmel tért haza  
a Boczkó Gábor, Rédli 
András, Imre Géza, Som-
fai Péter alkotta férfi pár-
bajtőr válogatott. Andrást 
és Gábort, a két tapolcai 
párbajtőrözőt vasárnap 
köszöntötte a város.

A Deák Ferenc utcai dicső-
ségtábla avatásával kezdő-
dött a rendezvény. A tábla 
gravírozását Gelencsér Fe-
renc ajánlotta fel, amit a két 
sportoló büszkén rögzített a 
megjelent családtagok és 
városvezetés előtt. Ezalatt a 
Köztársaság téren már han-
gulatfokozó muzsikával és 
légvárral várták az ünneplő 
közönséget. Kassai Balázs 
(Dj) és a Rock-Inger együt-
tes megalapozták a hangula-
tot, amikor is színpadra lép-
tek a jövő reménységei, az 
SZ-L BAU Balaton fiatal 
párbajtőrözői, edzőjük Sza-
lay Gyöngyi kíséretében. Az 
újoncok bemutatóját tréne-
rük kommentálta, majd kö-
vetkezett az est fénypontja. 
Boczkó Gábor és Rédli And-

rás fogadta a tapolcai szur-
kolók önfeledt és őszinte 
tapsviharát és Dobó Zoltán 
polgármester elismerő sza-
vait. Szalay Gyöngyi virág-
csokrot vehetett át húsz év-
vel ezelőtti olimpiai egyéni 
bronzérméért, majd elmond-
ta, milyen körülmények kö-
zött nézte tanítványaival a 

jelen hőseinek mérkőzéseit. 
Borosné Eitner Kinga mind-
három olimpikon edzője 
volt. Szólt a kezdetekről és a 
sportolók kitartó munká-
járól. Ezt követően Boczek 
és András bepillantást enge-
dett riói élményeibe, kulisz-
szatitkaiba és jövőbeli el-
képzeléseibe. A szép számú 

közönség tapssal, ovációval 
köszönte meg a kimagasló 
sportteljesítményt.  A fiúkat 
autogramkérő és fotókészítő 
rajongók sora várta, akik 
eleget tettek minden kíván-
ságnak. 
(Folytatás a 7. oldalon 
„Százak várták őket itthon” 
címmel).                           (hg)

Zsóka Európa Bajnok Az első zeneis osztály

zavarában szépen használta 
ki Nadzamova állásának 
gyengeségét, és a 41. lépés-
ben mattolta a sötét királyt. 
A kilenc fordulós svájci 

rendszerű versenyen, veret-
lenül, hat győzelemmel, há-
rom döntetlennel, összesen 
7,5 ponttal végzett az élen, 
és lett Európa Bajnok.     (hg)

Ötven évvel ezelőtt vég-
zett az első ének-zenei ta-
gozatos, egyben első ko-
edukált osztály Tapolcán, 
az akkori I-es számú Álta-
lános Iskolában. Az egy-
kori osztálytársak a hét-
végén tartották találkozó-
jukat Tapolcán.   

Az iskolapadba 1958-ben 
ültek be, 1966-ban végeztek 
az első ének-zenei osztály 
tanulói. Az osztály képvise-
letében Koller László tájé-
koztatta lapunkat. 
- Harmincfős létszámmal in-
dultunk és a végén kisebb, 
nagyobb változások után 
ugyancsak ekkora létszám-
mal búcsúztunk az általános 
iskolától. Az első négy osz-
tályt az I-es számú Általános 
Iskolában jártuk, osztályfő-

nökünk Varga Ilona tanárnő 
volt. Az 5-8. évfolyamot vi-
szont már a Kossuth Lajos 
utcai iskolában fejeztük be. 
Ott Oltárczy Lajosné volt az 
osztályfőnökük, s végig 
Bánfai Magdolna az ének-
zene tanárnőnk - mondta 
Koller László. A találkozó 
természetesen izgalmas él-

ménybeszámolókat hozott 
és jó hangulatban ért véget. 
A résztvevők abban álla-
podtak meg, hogy két év 
múlva újra találkoznak. Azt 
is megtudtuk, hogy a 30 fős 
osztálylétszámból négyen 
meghaltak, tizenöten pedig 
nem tudtak részt venni a ju-
bileumi eseményen.       (szj)

A Tapolca VSE színeiben 
játszó ajkai kislány, Gaál 
Zsóka Európa-bajnoki cí-
met szerzett a Prágában 
rendezett korosztályos 
sakk kontinensviadalon. 

Az EB-n negyvenkilenc or-
szág, százhat versenyzője 
indult a kilencéves Zsóka 
korcsoportjában. Az utolsó 
fordulóban a fél ponttal ve-
zető szlovák Nadzamova el-
len küzdhetett. Zsóka kivá-
lóan játszva hozta partijait, 
amelyekben kitűnően gaz-
dálkodott az idejével is. A 
fordulatokban gazdag játsz-
mában Zsóka az ellenfél idő-

„Tragikus”
honlapok

„Gyászol az ország, a 
TV és a média! Bor-
zalmas, ami történt! 
Tragikus hirtelenség-
gel hagyott itt ben-
nünket, kollégáit is 
megrázta a hír. Töb-
ben rosszul lettek mi-
kor megtudták, hogy 
mi történt!” – ilyen és 
ehhez hasonló kamu-
szövegekkel igyekez-
nek magukhoz csalo-
gatni a felhasználókat 
a lájkvadász oldalak.  
Amikor aztán a kí-
váncsiskodó ráklikkel 
a szövegre, vagy kép-
re, csalódottan láthat-
ja, hogy visszérre, túl-
súlyra, körömgombá-
ra és egyéb nyava-
lyákra kínálnak „re-
mek” megoldásokat, 
míg a fent említett 
„tragédia” egy meg-
osztás ellenében is-
merhető meg. Lega-
lábbis azt hiheti a gya-
nútlan állampolgár, 
ugyanis a megosztá-
sért sem kap semmi-
lyen hírt, csak tovább 
hülyítik az embert.

          Szijártó János

Gaál Zsóka idősebbek kö-
zött lett a kontinens leg-
jobbja 
          Fotó: Helyszíni felvétel

A Deák Ferenc utcai dicsőségtáblánál Boczkó Gábor és Rédli András  Fotó: Sajcz G.

Az 1958-1966. közötti általános iskolai osztály

50 éves város



Az EFI Iroda 
szervezésében 

hetente 3 alkalommal 
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várjuk Önöket.
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Tarthatatlan bérek
MSZP Sürgősen csökkenteni kellene a terheket, amíg nem késő
A munkaerőhiány első 
számú oka az MSZP sze-
rint, hogy rendkívül ala-
csonyak a jövedelmek 
Magyarországon.

A kormányzatnak sürgősen 
csökkentenie kell a munkára 
rakódó terheket, különben 
kiürül az ország- fogalma-
zott Gőgös Zoltán, az MSZP 
országos elnökhelyettese, és  
megyei elnöke keddi, tapol-
cai sajtótájékoztatóján, ahol 
a nyár politikai történéseit 
értékelte a szocialisták helyi 
szervezete. A baloldali poli-
tikus szerint az ősz nagy ki-
hívása lesz, hogy a munka-
erő kiáramlást sikerül-e 
megfékezni, azaz sikerül-e 
béreket emelni és a munka-
ügyi szabályokat pozitív 
irányba módosítani. Gőgös 
Zoltán a közelmúlt MSZP- 
hez köthető népszavazási 
kezdeményezéseiről azt 
mondta, hogy sikerült a va-
sárnapi zárvatartást megvál-
toztatni, hiszen visszakozott 
az ügyben a kormányzat, de 
a földeladások ügyének kri-
tikája is hasznos volt, hiszen 
a föld egy része, a szőlők és 
az erdők megmaradtak ál-
lami tulajdonban. A sikerte-
lenül végződött szavazat-
gyűjtés is világossá tette az 
érintettek számára a megyei 

Belvárosi épületek, homlokzatok

Tarthatatlan hazai bérekről, jogkövetkezmények nélküli szavazásról beszélt az 
MSZP politikusa tapolcán. A képen Gőgös Zoltán,  Árvai Gábor és Takács Péter 

szocialista elnök szerint,  
hogy az emberek nem érte-
nek egyet az állami földek 
haveri alapon történő kiosz-
tásával. Az MSZP elnöke a 
közelgő októberi népszava-
zásról is beszélt, azt mondta, 
a szocialisták álláspontja az, 
hogy nem szabad szavazásra 
bocsátani olyan kérdést, 
amelynek nincs semmilyen 
jogi következménye, senkit 
nem kötelez semmire, tehát 
kizárólag Orbán Viktor ha-
talmának megszilárdítását 
szolgálja. Az MSZP megyei 
elnöke, pártja nevében arra 
biztatja az embereket, hogy 

„aki nincs fenyegetve lis-
tázás okán, az ne menjen el 
szavazni, aki viszont vala-
miért fenyegetve van, az 
menjen el és adjon érvény-
telen szavazatot”. Árvai Gá-
bor az MSZP helyi vezetője 
azt hangsúlyozta, hogy a 
nyár nem volt politikai ubor-
kaszezon, hiszen lezárultak 
a vitatott a földárverések, 
bebizonyosodott, hogy Ro-
gán Antal sérthetetlen, él és 
virul, Mészáros Lőrinc pe-
dig egyre több dologban bi-
zonyul tehetségesnek, újab-
ban szállodaláncot vásárol 
és kétmilliárdért sorompó-

A belvárosi épülethom-
lokzatok felújításáról szá-
mos alkalommal szó esett 
az elmúlt időszakban.

Több helyen megújult, meg-
szépült a külső, illetve tarta-
lommal telt meg a belső a 
korábban, évekig üresen álló 
önkormányzati tulajdonban 
lévő üzlethelységek eseté-
ben. Azonban van még olyan 
épület, amely azon túl, hogy 
nem éppen szép látványt 
nyújt, bizonyos fokig bale-
setveszélyt is jelent. Az om-
ladozó homlokzatok problé-
májára igyekezett megoldást 
találni az önkormányzat, s itt 
vannak részsikerek, de meg-
oldásra váró feladat is bő-
ven. Tavaly ősszel megújult 
a Fő tér 12. szám alatti épület 
homlokzata, előtte a korábbi 
ékszerbolt szépült meg. Ma-

gánerős beruházásban kí-
vánják megújítani a Kossuth 
utca 5. szám alatti belvárosi 
épület homlokzatát, amely 
felállványozva várja a befe-
jezést. Dobó Zoltán polgár-
mester kérdésünkre elmond-
ta, hogy a tervek adottak a 
felújításra váró felületeknél, 
hiszen közös érdek, hogy 

azok is megszépülhessenek. 
- Az idén még egy homlok-
zatot szeretnék helyreállí-
tani, konkrétan a Kossuth ut-
ca 1. szám alatti épület. Jö-
vőre, a régi Keravill épüle-
tet, de ahhoz jelentős anyagi 
ráfordítás is szükségeltetik – 
tudtuk meg a tapolcai pol-
gármestertől.                 (szj)

A Kossuth utca 5. szám alatti belvárosi épület magán-
erős beruházással újul meg                                   Fotó: 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
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 5. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Szeptember 12. 14.00-16.00
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kat újít fel. A nyár történése 
volt az is, hogy a kormány 
befagyasztott 300 milliárd-
nyi fejlesztési pénzt, a hát-
térben az újrafelosztás sejlik 
fel. Ez azért is veszélyes, 
mert a településeknek már 
konkrét projektjei voltak, 
köztük Tapolcának is - fog-
lalta össze mondanivalóját 
Árvai Gábor, aki ezúttal be-
mutatta a sajtó munkatársa-
inak a gimnazista Takács Pé-
tert is, akit a közelmúltban 
választottak meg Balaton-
szárszón a Societas baloldali 
ifjúsági csoport tapolcai 
szervezete vezetőjének.    (tl)

Fotó: Töreky László

Hirdetés

http://www.tapolca.hu


Ha nyár, akkor tábor!
ÉLMÉNY Programok sora a katolikus iskolások nyári szünetében
A Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általá-
nos Iskola egész évben 
aktív életet él, így nyáron 
sem maradtak a diákok 
élmények nélkül. Alsó-
sok és felsősök egyaránt 
választhattak a különbö-
ző színes programokat kí-
náló táborokból.

Erről az iskola pedagógusa, 
Bányai Barbara tájékoztatta 
lapunkat. Mint megtudtuk, 
az alsó tagozatosok napkö-
zis táborában strandolhat-
tak, számháborúzhattak, 
mozit látogathattak, a Bala-
tonon sétahajózhattak a gye-
rekek. A kézműves-foglal-
kozás batikoló műhelyében 
gyönyörű színes pólók szü-
lettek. Az egyik legnagyobb 
élményt a Veszprémi Állat-
kert lakói jelentették. 
Régi hagyomány a bada-
csonytomaji képzőművésze-
ti tábor, ahol az alkotni vá-
gyó gyerekek különböző 
technikával örökíthették 
meg a Tapolcai-medence 
természeti szépségeit. A gra-

fit és színes ceruza mellett 
olajfestékkel, pasztellel, pa-
pírtechnikával készültek al-
kotások a szigligeti várról, a 
Badacsonyról, s a révfülöpi 
hajókikötőről.
A felsősök idei szabadidő- 
és kalandtábora Balatonbe-

rényben kínált 5 napos ki-
kapcsolódást. A programok 
között balatonboglári vitor-
láshajózás és élményfürdő-
zés, a gyenesdiási kaland-
park kötélpályája, a kegyes 
időjárásnak köszönhetően 
mindennapi strandolás, vízi-

biciklizés szerepelt. A nyári 
táborok idén is felejthetetlen 
élményt nyújtottak a katoli-
kus iskola több mint 90 di-
ákjának, amiért köszönet jár 
a pedagógusoknak és az 
anyagi támogatást nyújtó 
szervezeteknek.

n NŐI FOCI - A El-
kezdte a felkészülést a 
tapolcai női labdarúgó 
csapat. Heti egy edzés-
sel és felkészülési mér-
kőzésekkel. Új játéko-
sok is érkeztek, fiata-
lok, kezdők akiket be 
kell építeni a csapatba, 
azonban voltak távozók 
is akik más csapatba 
igazoltak vagy abba-
hagyták a focit. Első 
bajnoki mérkőzésüket 
szeptember 11-én játsz-
szák a lányok, Pápán. 
Felkészülési mérkőzé-
sen: Csabrendek SE-
Tapolca: 2-1 – tájékoz-
tatta lapunkat Fellen-
beck Mihály edző.   (hg)

n  FOCI - Vereséggel 
kezdte a megyei har-
madosztályú bajnoksá-
got a Tapolcai Öregfiú 
SE. Hazai pályán kapott 
ki a Káptalanfa SE-től, 
a végeredmény 3:4 lett. 
A tapolcai gólokat Nagy 
Béla, Kasza Tamás és 
Viski László szerezte.

Rövid hírek
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Fedélzeten a teljes legénység - nyári táborozás, élményekkel                      Fotó: Archív

Gyermekkoromban ren-
geteget játszottunk a sza-
badban. Rúgtuk a bőrt a 
focipályán, jártuk a réte-
ket, erdőket és megmász-
tuk a Tapolcai-medence 
tanúhegyeit. Szinte elke-
rülhetetlen volt egy-egy 
darázscsípés, bőrkiütés, 
néha allergiás tünetek je-
lentkeztek rajtunk. Ilyen-
kor azonban nem estünk 
kétségbe. Szüleink elővet-
ték a házi patikából a jól 
bevált kalcium pezsgő-
tablettát, melyet vízzel fel-
oldottunk, gyorsan behör-
pintettük és folytattuk a já-
tékot. Mivel láttuk, hogy a 
kalciumot miért használ-
ták, felnőttként mi is bát-
ran alkalmazzuk „vész-
helyzet” esetén. Azonban 
a minap azt hallottam az 
egyik kereskedelmi rádi-
óban, hogy az univerzális 
csodaszerként számon tar-
tott kalcium gyógyhatását 

ilyen esetekben egyetlen 
komoly kutatás, szakmai 
lap sem támasztotta alá. 
Azt mondták, hogy a kal-
ciumnak nincs érdemi ha-
tása és, hogy a kalcium ru-
tinszerű alkalmazása az 
allergiában teljesen indo-
kolatlan, szakmailag nem 
alátámasztott, és legin-
kább egy régi szokás 
eredménye. Azt is hallot-
tam, hogy hamis bizton-
ságérzetet nyújthat az, 
hogy az ember „bevett va-
lamit”, orvosi szempont-
ból azonban az allergiás 
betegségekben a kalcium 
sem az elsőnek, sem a má-
sodsorban választandó 
szerek listáján sincs fenn. 
A hétvégén strandon vol-
tunk. Balszerencsémre 
megcsípett egy darázs. 
Ösztönszerűen kerestem a 
pezsgőtablettát a táskám-
ban. Mert nekem valahogy 
mégiscsak használ.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaHavasi Gábor

       újságíró

A néptánc öröm legyen!
 Bán László vezetésé- Avel működő, nagy múl-

tú tapolcai Batsányi 
Táncegyüttes jövője szem-
pontjából az egyik legfon-
tosabb kérdés, hogy képes 
lesz-e az elkövetkező idő-
szakban, években minőségi 
utánpótlást kinevelni. Kis 
Betti és Buzás Balázs az 
együttes két, biztos szakmai 
lábakon álló, tapasztalt és el-
hivatott tagja ezen dolgozik. 
- A néptáncot meg kell sze-
rettetni, a táncnak szívből 

kell jönnie, pozitív energiá-
kat kell megmozgatnia. Ma 
tanítják annak elméletét, 
osztályozzák, dolgozatot 
iratnak belőle, ahelyett, 
hogy érvényesülhetne a nép-
tánc igazi természete, az, 
hogy a tánc öröm annak is 
aki táncol és annak is aki né-
zőként gyönyörködik benne. 
Nem csoda, hogy azok a 
gyerekek, akik egyébként 
fogékonyak lennének rá, 
azok is kellemetlen élmény-
ként élik meg a kötelező ter-

Buzás Balázs, Bán László és Kis Bernadett        Fotó: tl.

het, sok esetben el is fordul-
nak a műfajtól  - mondja Bu-
zás Balázs. - Gyermekekből, 
a jövő felnőtt táncosaiból 
sajnos, talán részben emiatt 
is,  nem bővelkedünk - vilá-
gosít fel Kis Bernadett. - Je-
lenleg tíz lány és hat fiú dol-
gozik velünk az utánpótlás 
csoportban, ők általános is-
kolás diákok a 10-13 éves 
korosztályból. Két lány és 
két fiú már a felnőtt cso-
portban is táncol, életkoruk 
és magasságuk is megvan 
hozzá. A  kisebbekből hiány 
van, leginkább  a másodiko-
soktól, az ötödikesekig be-
zárólag. Az ovis csoport mű-
ködik, a közvetlen felnőtt 
utánpótlás is biztosítva van, 
a 8-12 éves korosztály aki 
nagyon hiányzik nekünk - 
tette hozzá.
A Batsányi Táncegyüttes a 
“Tímár Sándor féle” irányt 
képviseli, szemben több 
más, Tapolcán és környékén 
ismert együttes által gyako-
rolt, jobbára hagyományőr-
ző vonallal.                        (tl)

KULTÚRSAROK

www.tapolcaiujsag.hu 
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Kedvelt mozdonyok
NOHAB  Különvonat közlekedett a főváros és a Balaton között
„Toronykerülő” különvo-
nat indításával emlékez-
tek a vasút-, illetve No-
hab-barátok a nemrég le-
bontott székesfehérvári II. 
számú irányítótoronyra. A 
Tapolcát is érintő járat 
utasai a torony helyén, az 
állomáson áthaladó vo-
natból kiszórt virágesővel 
emlékeztek.

Augusztus 27-én az idén má-
sodszor indított különvona-
tot a Nohab Alapítvány, 
ezúttal a Budapest-Tapolca-
Keszthely-Tapolca-Buda-
pest útvonalon. Szombaton 
kora délután a tapolcai va-
sútállomáson is többen vár-
ták a különvonatot, illetve 
lelkes utasait.  
A szerelvény a Balaton észa-
ki partján több helyen meg-
állt, így egy nyárbúcsúztató 
fürdőzésre is alkalma nyílt 
azoknak, akik a vonatozást 
egy kis strandolással sze-
rették volna kiegészíteni. 
Badacsonytördemicné l 
ugyan akadt egy kis gond a 
váltóval, de így sem késett 
sokat az M61-010-es. A kü-
lönleges alkalomból meg-
nyitották a Tapolca” névre 
keresztelt M61-004-es moz-
donyt is (amely kiállítási 
tárgyként funkcionál ma) az 
érdeklődők számára. Amint 
arról korábban lapunkban 
beszámoltunk, a Budapesti 
Műszaki- és Közlekedési 
Múzeum átalakítása adta 
meg a lehetőséget, hogy 
visszakerüljön Tapolcára az 
1999-ben súlyos balesetet 
szenvedett és emiatt a for-
galomból végleg kivont, haj-
danán „Tapolca” névre ke-
resztelt M61-004-es moz-
dony torzója. Sokan voltak 
kíváncsiak az M61-004-es 
visszatérésére tavaly kará-
csony előtt. Akkor az ország 
összes, még működőképes 
Nohab mozdonya Tapolcára 
érkezett. 
Ezúttal a 004-es és a 010-es 
találkozott, a Nohab-rajon-
gók nagy örömére. A mára 
valóságos kultusszá nőtt ér-
deklődés alapja minden bi-

zonnyal a mozdonyvezetők-
től, vasutasoktól ered, akik 
rendkívül megbízhatónak, 
jó minőségűnek tartották a 
svéd dízelmozdonyt, nekik a 
mindennapi élet nehézsé-
geit, szépségét, a munka tár-
gyát, eszközét és a jó barátot 
is jelentette a Nohab. Külső 
szemlélőnek talán furcsa ez 
a kötődés, az érzelmi töltet 
egy gép iránt, de akik életük 
egy jelentős szakaszában 
dolgoztak vele családtag-
ként gondolnak rá a mai na-
pig.
Az előzményekről a Nohab 
Alapítvány ír saját honlap-
ján. Ebből kiderül, hogy az 
ötvenes évek végére a gőz-
vontatás Magyarországon is 
hanyatlani kezdett és a világ 
számos vasútjához hason-
lóan a MÁV is tervbe vette a 
dízelesítést és a villamosí-

tást. Mivel ebben az időben a 
vonalak elenyésző hányada 
volt csak villamosítva, a 
vontatás korszerűsítése el-
sősorban dízel-vontatójár-
művek beszerzését jelentet-
te. 1960-ban, miután a MÁV 
egy fővonali dízelmozdony-
ra írt ki tendert, ami aztán 
végül a Nohabok érkezését, 
hazai használatba vételét 
eredményezte. A MÁV húsz 
mozdonyt rendelt meg, 
amelyet a gyár 1963-64-ben 
szállított le. Később felaján-
lottak nagyobb teljesítmé-
nyű gépeket is, melyekbe 
már turbófeltöltős 645-ös 
motor került volna, de az 
„osztályellenséggel” anya-
gi, politikai és személyes 
okokból már nem jöhetett 
létre megállapodás. A díze-
lesítés ehelyett inkább a 
szovjet ipar termékével, a ki-

fejezetten európai vasutak-
nak tervezett M62 sorozattal 
folytatódott. Az M62 jófor-
mán prototípusként került 
hazánkba, így a MÁV sokat 
vesződött a kiforratlan és tö-
kéletlen konstrukció gye-
rekbetegségeivel, így az el-
fogadhatatlanul erős zaj-
szennyezéssel és a példátla-
nul nagy üzemanyag-fo-
gyasztás máig megoldatlan 
problémájával. Eközben a 
Nohabok jelentősebb meg-
hibásodások nélkül, kitűnő-
en ellátták feladatukat 2000. 
december 21-éig. Ekkor 
közlekedett az utolsó me-
netrend szerinti járat. Né-
hány megmaradt példányu-
kat óvják, védik a Nohab-ba-
rátok, és időnként - nosz-
talgia jelleggel - még a sí-
neket is megremegteti a  
kedvelt mozdony.           (szj)

Fent az M61-010-es érke-
zése Tapolcára a szombati 
nyárbúcsúztató program 
részeként. Jobbra a „Ta-
polca” névre keresztelt 
M61-004-es mozdony, 
végső pihenőhelyén, a 
tapolcai vasútállomáson. 
Nohabok találkoztak, és a 
rajongók is

             Fotók: Szijártó János 
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Gyerekek és közlekedés

A tapolcai Gyermekjóléti 
Szolgálat táboros gyerekeit 
látták vendégül a rendőrsé-
gen a napokban. A Tapolcai 
Rendőrkapitányság részéről 
Molnár András rendőr őr-
nagy köszöntötte a vakáci-
ózó gyerekeket. A program 
interaktív volt, amelynek 
keretén belül a kicsik meg-
tekinthették a fogdát és az 
előállító helyiségeket. Az 
udvaron felpróbálhatták a 
csapatszolgálati védőeszkö-
zöket, szemügyre vehették a 
rendőri kényszerítő eszkö-
zöket, valamint belülről is 
kipróbálhatták a rendőrau-
tókat, továbbá felülhettek a 
rendőrmotorra is. Nem utol-
só sorban a tanulók egy ér-
dekes és hasznos ismerete-
ket közvetítő előadást hall-
gathattak meg a biztonságos 
közlekedés szabályairól 
egy, a Tapolcai Rendőrka-
pitányság udvarán felállított 
mini KRESZ-pályán - tájé-
koztatta a Tapolcai Újságot 
Nagy Judit megelőzési fő-
előadó.                         (szj)

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

.
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06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

Tapolca Városi Televízió

Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.

18.00 Adáskezdés

18.02 Krónika

18.13 Sportmagazin

18.58 Minket Érdekel 
közéleti magazin
Vendégek: 
Árvai Gábor az MSZP Ta-
polcai Szervezetének el-
nöke, Böröndy Tamás, 
irodavezető Tourinform 
Tapolca

19.34 Zsófi főzőbiro-
dalma: tonhalragu

19.47 Tapolcai Ünnepi 
napok összefoglaló 1. 
rész

21.23 Műsorzárás
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Élménydús táborozás

A Bárdos „kisgólyái” többek között Salföldre kirán-
dultak, ahol a programba ezúttal is belefért egy kis 
lovas kocsikázás

A Batsányi Tagintézmény-
ben a 2016/2017 – es tanév 
kezdete előtt az idén is szer-

veztek gólyatábort  a leendő 
első osztályosok  számára. A 
két napos  táborban  megis-

Ismerkedés játékosan

Óvodából az iskolába - városi körkép

 online újságunk:  ------------------------- Üzenet: tapolcai7nap@gmail.com www.tapolcaiujsag.hu

Együtt, remek hangulatban

Manók jártak az iskolában, ovi helyett

A kazinczys gyerekek hamar megbarátkoztak az isko-
lával, a gólyatábor vidáman telt számukra  

A batsányis gyerekek - több más mellett -játékos angol 
foglalkozáson is részt vehettek

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 
Iskola „manói” kirándultak, játszottak, énekeltek, 
felfedezték az iskolát, ma pedig már büszkén viselik az 
iskolaköpenyt

A város iskoláiban rendezett gólyatáborokról kér-
tünk képet, információt az intézményektől, ebből 

készítettünk összeállítást olvasóink számára.
Köszönet a pedagógusoknak az együttműködésrt!

gattak az iskola kis manói. 
Második nap már bátrabban 
indultak az iskola felfede-
zésére. Viki nénivel és Detti 
nénivel papírsárkány osz-
tálytablót készítettek, sokat 
énekeltek és játszottak, igaz-
gató bácsitól pedig soha el 
nem törő varázsvonalzót 
kaptak ajándékba. Hazafele 
úton pedig már büszkén vi-
selték az iskolaköpenyt.
A kis manók igazi elsősként 
vettek részt szeptember 1-
jén a Veni Sancte tanévnyitó 
szentmisén, kiálltak verset 
szavalni, majd a nyolcadik 
osztályosok feltűzték ruhá-
jukra az iskola jelvényét.

Húsos húsgaluska 
leves
Ízes bukta

Tavaszi leves
Csirkepaprikás
Párolt rizs

Zellerkrémleves
Rántott hal
Petrezselymes burgonya
Savanyúság 

Csontleves
Paradicsomos káposzta
főzelék
Köményes sertéssült

2016. szeptember 5-9.

Rizsleves
Babfőzelék
Sertéspörkölt

A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézménye, az 
iskola hagyományához hí-
ven idén is 2 napos gólya-
tábort szervezett az elsős 
kisdiákok számára, augusz-
tus 29-30-án. 
A táborozás lehetőséget 
adott arra, hogy megismer-
kedjenek az osztálytársaik-
kal és a tanító nénikkel. Be-
járták az iskola épületét. A 
délelőtti foglalkozásokon 
énekeket tanultak, lelkesen 
dolgoztak a játékos feladat-
lapon, önarcképet készítet-
tek, melyek kikerültek  az is-
kola faliújságjára. A szülők 
büszkén nézegették gyerme-
keik munkáját. 
A második napon kézműves 

foglalkozáson vettek részt, 
majd az iskola tornatermét is 
birtokba vették. Az ebédlő-
ben megismerték az iskolai 
étkezés rendjét, az ebédlői  
viselkedés szabályait. A tá-

borból sok élménnyel 
gazdagodva térhettek haza a 
kis „gólyák". A csütörtöki 
évnyitóra már igazi iskolás-
ként, 1.a és 1.b osztályos-
ként érkezhettek.

merhették egymást, az isko-
lát, annak  szabályait és 
rendjét.  
A tanító nénik lényegesnek 
tartották, hogy a gyerekek 
felszabadultan érezzék ma-
gukat az iskolában. Sok ér-
dekes, vidám mozgásos fe-
ladattal kötötték le a gyere-
kek figyelmét, a játékos an-
gol foglalkozással, kézmű-
ves és sportprogrammal a jó 
hangulat megteremtése volt 
a cél.
Az együtt töltött idő nagyon 
jó hangulatban telt el mind a 
diákok, mind a pedagógusok 
számára.

Az iskolakezdés izgalmai-
nak feloldása volt a célja a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Székhely Intéz-
ményében szervezett gólya-
tábornak. 
A leendő első osztályosok 
megismerkedhettek a tanító 
nénikkel, egymással és az is-
kolai környezettel. Látoga-
tást tettek Gál Attila igaz-
gató-helyettes irodájába, 
ahol ajándékba egy olyan 
varázsceruzát kaptak, 
amelynek hegye csak piro-
san fog annál a gyereknél, 
aki helyesen használja. A 

kisdiákok kézműves foglal-
kozáson készítették el te-
nyerük lenyomatát, énekel-
hettek, táncolhattak és 
sportolhattak az iskola mű-
füves focipályáján. A közös-
séggé formálás jegyében, a 
második nap kirándulni 
mentek Salföldre. A prog-
ram alkalmával a gyerekek 
őshonos állatokkal ismer-
kedhettek meg. A legnagy-
szerűbb élményt a lovas ko-
csikázás jelentette. Kissé fá-
radtan, de élményekkel gaz-
dagon, vidáman érkeztek 
vissza az iskolába.

Gólyák helyett manók, 
avagy legkisebbként első-
ként elsősként.
A 2016/2017-es tanév kez-
dete előtt hétfőn és kedden 
az első osztályosok birtokba 
vehették  a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Ál-
talános Iskolát. 
Első nap nagy izgalommal 
érkeztek a gyerekek és szü-
leik. A Salföldi Természet-
védelmi Majorba kirándult 
az osztály, ahol az őshonos 
állatokkal, gyógynövények-
kel ismerkedtek meg, majd a 
Lezser és Laza lovak húzta 
kocsin zötyögve a pálos ko-
lostor romjaihoz is elláto-

http://www.tapolcaiujsag.hu
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Cáfol az özvegy
Kedves születésnapi rendez-
vénnyel emlékezett meg  Ta-
polca, a szülőváros Marton 
László nyolcvanadik születés-
napján 2005. november 5-én.  
A művész munkásságát dr. Sáry 
Gyula az önkormányzat részé-
ről röviden ismertette, és sajá-
tosan dilettáns módon  művé-
szettörténeti tudását fitogtatta.   
Ács János akkori polgármester 
megszégyenítően befejezésre 
szólította fel. Marton László 
nem lépett oda Sáry úrhoz meg-
köszönni és gratulálni neki, 
hisz Marton László önmagát is 
ugyanarra a szintre aposztro-
fálta volna. Marton László fe-
lém jelezte kellemetlen érzését 
Sáry úr művészettörténeti esz-
mefuttatása közben. Marton 
Lászlónak megvolt a szerény-
sége és alázata a művészet 
iránt, még akkor is, ha tehetsé-
ge, munkássága az egyetemes 
művészet részévé helyezte. 
A Sáry házaspár sértődötten, 
ellenkező irányba távozott mint 
mi. Mivel Sáry Gyula, a Gabri-
ella szállodában  a művész tisz-
teletére rendezett ünnepi va-
csorán nem vett részt, nem ült 
Marton László mellett, mert ott 

sem volt. Számomra érthetet-
len, hogy Varga Károlyné hon-
nan vette a valóságtól elrugasz-
kodott állításait a Tapolcai újág 
augusztus 26-án megjelent 
„Válasz Martonné levelére" cí-
mű cikkében.
Marton László 13 évesen, mint 
felfedezett tehetséges félszeg 
fiú elkerült Budapestre. Két fő-
iskolát végzett, utána sodorta a 
művészélet Budapesten, Pá-
rizsban. Sáry Gyulát gyermek-
kori barátként sem említi, az 
Életutam című könyvében. 
Marton László a művészetében 
magányosan, termékenyen élt.  
2015. óta vagyok a Marton Mű-
vészeti Alapítvány képviselője. 
Az életmű egységét, sorsát 
Marton László szándéka sze-
rint kezelem. Remélem sikerül 
a művészhez és alkotásaihoz 
méltóan a még fel  nem állított 
szobrokat mielőbb a rendelte-
tési helyükre juttatni és az 
egész életműt, az egyetemes és 
magyar művészet értékét a 
nagyközönség elé tárni. 
 
                     Marton Lászlóné
          Marton László szobrász
          özvegye, szerzői jogutód

Marton Lászlóval /ezután Laci / 
együtt voltunk vonattal gimná-
ziumba járó diákok. Együttes 
korai élményünk volt, amikor 
már hazatérőben, a motorvonat 
lépcsőjén utaztában, leesett a 
mozgó vonatról. Ketten kísér-
tük be a tapolcai kórházba, 
agyonzúzott arcával, ami soha-
sem gyógyult meg teljesen. 
Szerencsére tehetsége már a 
középiskolából elszólította a 
művészképzésbe. Kapcsola-
tunk ezután megszakadt az is-
kolaidőkben, csak nyaranta jött 
haza a zsenialitását felismerő, 
képzőművészeti oktatásból. 
Pátzay Pál volt professzora, 
technikai dolgokra Koren Ist-
ván oktatta. Utánajárva művei-
nek, több zsengéjét találtam 
meg itthon és ismertettem. És 
még tudtommal több is rejtezik
Egyidőben építkeztünk nyara-
lót, ő Szigligeten, én Bada-
csonylábdiban. Mivel keve-
sebb téglát vett, a szükségesnél, 
nekem meg több megmarat, 
amikor sürgősen kérte, neki-
adtam. A szigligeti nyaralójá-
ban, vagy Pogányéknál Becén, 
mikor elkészült, sokszor együtt 
beszélgettünk szépasszony első 
neje, Pogány Ö. Gábor mű-
vészettörténész és neje, és mi 
orvosok, nejemmel. A második 
nejjel egyszer találkoztam, 
amikor Laci kérte, hogy a „Szo-
morú történelmünk” avatóbe-
szédem emlékére kapott, szép-
séges kisplasztikáját adjam 
kölcsön, hogy kiöntethesse. 
Utána vagy az eredetit, vagy ha 
jobban tetszik, egy bronz má-
solatot ad. Ez után nem sokkal 
meghalt. A szobrot, a Vágy pár-
darabját, hiába kértem vissza az 
özvegytől, levélben is, amikre 
nem válaszolt, telefonon, amire 
azt hazudta, nem adhatja, mert 
államosítottak a Marton hagya-
tékot. Az már a népé.? Ügyvé-
dem szerint, akit most megbíz-
tam visszaperlésére, ez hazug-
ság, gátlástalan eltulajdonítás.
A nyolcvanéves születésnapi 
beszédre felkértek, meghatá-
rozva az időt, tizenöt percben. 
Ács polgármester feltűnően 
dúlva érkezet, nem tudtam mi-
ért. Csak tizenegy perc után az 
udvariasság legelemibb szabá-
lyát felrúgva, félbeszakított. 
Természetes, azért is befejez-
tem a méltatást. Az ünnepi va-
csorán ezután a nagy nyilvá-
nosság előtt viselkedéséért bo-
csánatot kért tőlem. Most tud-
tam csak meg, ellenezte, a sze-
rinte nagy kiadással járó ün-
neplést. Felbosszantották.
Tudálékos, dilettáns beszédem-
ről: A Foxi-Maxi időkben az 
osztályvezető főorvosnak el 
kellett végeznie stallumához 
egyetemi szintű ideológiai 
képzést. Ez alól úgy bújtam ki, 

Marton László, tapolcai születésű szobrászművész 2008-ban 
hunyt el, de művein keresztül ma is él. A mellékelt fotó - 
amelyen talán legismertebb alkotása, a Kiskirálylány is lát-
szik - életművét bemutató kötetben szerepel

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Ismét megszólal dr. Sáry Gyula

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Szeptember 1 - 7. 

csütörtök – szerda

1 - 2. csütörtök – Péntek, 
5 - 7. hétfő - Szerda  

14:00 és 15:30                     
1000,-Ft  

3 – 4. szombat – vasárnap  
14:30 

BOSCH – A gyönyörök 
kertje   

Színes, feliratos spanyol 
dokumentumfilm

Hossz: 85 perc
Rendező: José Luis López 

Linares
...

3 - 4. szombat - vasárnap   
16:00   1200,-Ft 

hogy vállaltam az esti egyetem 
nappali tagozatán esztétika, 
művészettudomány tanári kur-
zust. Amit diplomával be is fe-
jeztem, Hermann István osztá-
lyában. Ezzel teljesítettem az 
ideológiai képzésemet, de meg-
nyílt a lehetősége művészeti 
írások közlésének is, amivel 
bőven éltem, és élek ma is. Laci 
szigligeti nyaralójában, többek 
között Pogány Ö. Gáborral, a 
Művészet főszerkesztőjével 
megegyeztünk, hogy római 
utunk eredményeiről, a Sixtus-
kápolna freskóinak elemzését 
orvosi szemmel, megírom. Ez 
meg is történt, sőt ettől fogva 
több elemző írásom megjelent. 
Ami elég sok klasszikus prob-
lémát felvetett, de közben be-
mutattam több művészt is, mint 
Mikus Gyula barátomat is, aki 
keszthelyi festőművész volt.
Laci jóbarát maradt, válása 
után is, de nem kötötte új neje 
orrára. Több aquareljét kaptam, 
amikor a bauxitos irodaházhoz 
szobrászati művet rendelt Ka-
nizsai József igazgató. Lebo-
nyolításra megkért. A nem oda-
való rongyos bányász helyett, a 
bányamunkákat bemutató figu-
rális kőkorlátot beszéltük meg, 
és ezt ki is vitelezte. A Szomorú 
történelmünk avatóbeszéde 
után kaptam tőle, a Vágy c. akt-
ja párdarabját. Amit Merengés-
nek kereszteltem el és amit a 
gyűjtögető özvegy eltulajdoní-
tott. Akkor kerestem összefüg-
géseket a tőlem legszebbnek 
tartott aktok között, amihez 
fotó kellett volna a Vágyról, de 
a fotózást letiltotta. Ezért kar-
tonlapra nagy betűkkel felír-
tam, és helyére tettem „Fotó-
zásra kölcsönvéve”. Zárás előtt 
lementem, pénztárhoz, levit-
tem a kis aktot, de szegény 
pénztáros kisasszony erre majd 
szörnyet halt az ijedtségtől. 
Mutattam a kiírást és nyugtat-

tam, reggelre lefotózzuk a 
szobrot és nyitásra behozom. 
Előtte még, hogy fedezzem a  
kisasszonyt, levélben is közöl-
tem Martonnéval tervemet. 
Úgy látszik azt sem bontotta 
fel, mert ajánlott levelemet, 
melyben értesítettem, eljárni 
fogok ellene, sem vette át. Vi-
szont telefonon előtte már  le  
gazemberezett.
Az sem igaz, Lacival nem ta-
lálkoztam születésnapja után. 
Egyszer utcánkban autó állt 
meg mellettem, Laci vezette és 
a díszes albumát nyújtotta át, 
hogy már régen akarta átadni, 
mert nekem dedikálta. Benne 
az áll.” Sáry Gyula barátom-
nak.” Ilyen a „rossz” barát.
Koren szobrászművésszel Laci 
azon dolgozott, hogy tökélete-
sen zárt, mégis a női akt minden 
szépségét bemutatni képes fi-
gurát alkossanak. Ez sikerült is 
nekik, mert Koren István el-
küldte remekművüket, amit 
márványból is ki lehet faragni. 
Nincs szabadon álló, letörés ve-
szélyét hordozó kéz és láb. Ami 
baleset a klasszikus aktokat, 
idővel, gyönyörű   torzókká 
változtatta. Akt tanulmányaim-
hoz segítségül még elhozta a 
pedánsan összegyűjtött mo-
delljeinek fotóalbumát. Amit 
őrzök, az sok tucat szépséges, 
beállított szobrok aktfotói. Vi-
szont Laci könyvalbumában,  
exhibicionizmusát tükröző, 
groteszk akt gravidaként több 
oldalon is megtaláltam az új 
asszonyt. Ez a kis karakterhiba 
viselkedésének sok oldalát 
megvilágítja. 
Ugyanis bőven kikaptunk cik-
kében mi tapolcaiak, de elfe-
lejtette, szobromat mikor ka-
pom vissza?
Most fogtam fel, jó ismerői 
miért nevezték gátlástalannak.
                                                                                 
                        Dr. Sáry Gyula

FELHÍVÁS
        Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a            
31/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete alapján támogatást 
nyújt a felsőoktatási intézményben tanuló, jó tanulmányi 
eredménnyel rendelkező (minimum 4.00 tanulmányi átlag), 
szociálisan hátrányos helyzetű, tapolcai állandó lakóhellyel 
rendelkező hallgatók számára.
A támogatás iránti igény benyújtási határideje: 2016. szep-
tember 30.
A benyújtás helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Álta-
lános Igazgatási Csoport (8300 Tapolca, Hősök tere 15., A 
épület, földszint).
A támogatás igénylésével kapcsolatos részletes tájékoztatást 
az Általános Igazgatási Csoport (telefon: 87/511-153) nyújt, ahol 
az igényléshez szükséges nyomtatványok rendelkezésre 
állnak. 
                                                         Dobó Zoltán polgármester

JÉGKORSZAK: A nagy 
bumm 3D                                                           

Színes, szinkronizált amerikai 
animációs  kalandfilm

Hossz: 95 perc 
Rendező: Mike Thurmeier, 

Galen T. Chu
...

1 - 7. csütörtök - szerda  18:00 
1000,-Ft 

A mestergyilkos: Feltámadás  
Színes, szinkronizált amerikai-

francia akció-thriller
Hossz: 98 perc 

Rendező: Dennis Gansel
Szereplők: Jason Statham, 

Jessica Alba, 
 Tommy Lee Jones

...
1 - 7. csütörtök - szerda 20:00 

1000,-Ft 
A szerelem gyerekkel jön  

Színes, szinkronizált francia  
filmvígjáték

Hossz: 91 perc



Százak várták őket itthon
VÍVÁS   A tapolcai bronzérmes fiúk elégedettek az olimpián elért eredménnyel
Boczkó Gábort és Rédli 
Andrást, a riói olimpia 
bronzérmes magyar pár-
bajtőr csapat meghatá-
rozó tagjait kérdeztük 
múltról, jelenről, jövőről.

- 1987-ben pár méterrel ar-
rébb kezdtem pályafutásom 
(utal a hajdani TIAC pá-
lyára), bár akkor én nehe-
zebb körülmények között 
edzhettem, ezért 1997-ben 
átigazoltam Budapestre. 
Ugyan a fővárosban foly-
tattam pályafutásom, de Ta-
polca mindvégig megmaradt 
otthonomnak, hétvégente 
ide jöttem haza családom-
hoz, barátaimhoz. Tanulmá-
nyaimat is Budapesten vé-
geztem, és a vívás termé-
szetesen mellette ment to-
vább. Mindig volt tapolcai 
aki becsatlakozott a váloga-
tottba, és úgy hozta a sors, 
hogy Andrással már 2009 
óta csapattársak vagyunk, 
akivel világbajnoki, Európa 
bajnoki címet, nagyon sok 
világkupa érmet szereztünk, 
és hál' Istennek, sikerült a 
legrangosabb sportesemé-
nyen is érmet szerezni csa-
patban, aminek tényleg na-
gyon örülök – foglalta össze 
közel harminc éves pályafu-
tását pár mondatban Boczkó 

Gábor. András is a TIAC 
pályán kezdte 1995-ben, 
majd a Bauxit pályán foly-
tatta, és végül a Batsányi 
Gimnáziumban található 
pástra került. Szívesen gon-
dol vissza azokra az évekre 
és eredményekre, amiket 
2009 óta Gáborral közösen 
megélt, de ugyanakkor leg-
nagyobb dicsőségnek a mos-
tani bronzérmet tekinti, hi-
szen mint mondta: „Ez a 
bronz számunkra aranyként 
fénylik.” Bár a férfi párbaj-
tőr csapat a londoni olimpia 
előtt vezette a világranglistát 
és abszolút éremesélyesként 

indulhattak volna a megmé-
rettetésen, azonban mivel 
azon az olimpián nem volt 
férfi párbajtőr csapatver-
seny a fiúk ki voltak éhezve 
a sikerre. Boczkó Gábor at-
héni csapat ezüstjét követő-
en, valószínűleg utolsó 
olimpiáján, szeretett volna 
még egy érmet szerezni, ez 
sikerült. Rédli András 
elégedett jelenlegi teljesít-
ményükkel, ugyanakkor 
négy év múlva Tokióban az 
aranyérmet célozza meg. A 
Rióban töltött két hétről azt 
mesélték, hogy minden ide-
jüket a felkészülésre, ráhan-

golódásra fordították, ezért 
nem volt idejük turistáskod-
ni. Az a két hét csak az olim-
piáról szólt, felkészültek az 
ellenfélből, edzettek, azon-
ban ezt cseppet sem bánták. 
A televíziónézők és a hely-
színen szurkolók is láthat-
ták, hogy András új szo-
kással, mozdulattal hango-
lódik a mérkőzésre. Elmon-
dása szerint ennek csupán 
annyi a magyarázata, hogy 
egyrészt így serkenti vérke-
ringését, másrészt lelkesítő 
és egyben nyugtató hatása is 
van, melyet tudatosan al-
kalmaz. A bronzmérkőzésen 

Strandröplabdázók versenye
Csabrendek együttesét 
látta vendégül a TIAC a 
megyei másodosztály 
harmadik fordulójában, 
és győzött 4:0 arányban.

A tapolcai csapat különböző 
okok miatt öt helyen változ-
tatott az előző heti össze-
állításon. Hazai rohamokkal 
indult a mérkőzés. A hazai 
támadások mindig veszélyt 
jelentettek a csabrendeki 
kapura. Egy jobboldali akció 
végén Zámbó Szilárd a ti-
zenhatoson belül jobbról a 
bal lábára tette át a labdát és 
védhetetlenül tekerte a jobb 
felső sarokba. Tovább táma-
dott a tapolcai csapat. A vé-
dők közül jó ütemben kilépő 
Berki Dominik a kapust el-
fektetve lőtt a hálóba. A má-
sodik félidőben egyoldalúvá 
vált a játék, majd minden 
támadás gólveszélyt jelen-

tett a vendégek kapujára. 
Egy hazai labdaszerzés után 
Vers Máté került gólhelyzet-
be, akit csak szabálytalanul 
tudtak szerelni, a jogos bün-
tetőt Cseh Tamás magabiz-
tosan értékesítette. A 4:0 ará-
nyú végeredményt Vers Má-
té kapáslövése állította be. 
Összességében a fiatal ta-
polcai csapat – ezen a mér-
kőzésen az átlagéletkor 20,4 
év volt – magabiztos győzel-
met aratott. Az eredmény a 
vendégekre nézve hízelgő. A 
tapolcai U19-es fiatalok az 
eddigi fordulók alatt még 
gólt sem kaptak, három for-
duló után kilenc ponttal, 
47:0-ás gólkülönbséggel ve-
zetik a tabellát. Csabrendek 
ellen 12:0-ra győztek. Gól-
lövők: Péter Bence 5, Deák 
Szabolcs 3, Szabó Nándor 2, 
Pölczmann Marcell és Ladá-
nyi Bendegúz.                  (hg)

Fiatalítottak
Múlt szombaton került sor a 
második amatőr strandröp-
labda versenyre a Városi 
Sport- és Szabadidő Cent-
rum homokos röplabdapá-
lyáján.
A szervezők nagy örömére 
szép számban jelentkeztek 
amatőr csapatok a megmé-
rettetésre. Három kategóri-
ában, összesen tizenkettő 
páros versengett. A verőfé-
nyes napsütésben a követ-

kező eredmények születtek: 
Női kategória: 1. GuBa 
(Gubián Judit - Barczáné 
Tóth Boglárka), 2. NYitÁSZ 
(Sekk Patrícia - Nagy Niko-
lett), 3. Let's BANG (Epres 
Anna - Fazekas Liliána). 
Férfi kategória: 1. Mangó 
Beach (Kocsis Bendegúz -
Kovács András), 2. 
MACKÓ (Darák Pál -
Lazaridisz Máté), 3. 
LecsapÁSZ (Sekk Róbert-

Boczeket Somfai Péter vál-
totta. Gábor elmondta, hogy 
közös és előre elhatározott 
döntés volt, hogy a tartalék 
játékosnak is lehetőséget ad-
nak, hiszen csak így lehet ő 
is olimpiai helyezett. A jövőt 
tekintve Gábor a jól megér-
demelt pihenés után meg-
kezdi a felkészülést a követ-
kező szezonra, bár nem tudja 
az mennyire lesz aktív, lehet, 
hogy inkább elkezd az ed-
zősködés felé tendálni. Rédli 
András tervei közt egyértel-
műen a következő olimpia, 
illetve annak megnyerése 
szerepel.                        (hg)

Hanczvikkel Csaba), 4. 
Jamaika a jamaikaiaké 
(Nagy Béla - Oláh Márton), 
5. Shooting Stars (Vincze 
Győző - Áldozó Bendegúz). 
Vegyes kategória: 1. PACSA 
(Sekk Patrícia-Hanczvikkel 
Csaba), 2. Gubián-Kovács 
(Gubián Judit-Kovács And-
rás), 3. Felkészültek (Nagy 
Nikoletta-Kovács Kristóf), 
4. Beachball (Ádám Rebeka 
- Statcsevics Bence).     (hg)
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Szurkolók, rajongók százai várták az olimpikonokat Ta-
polcán vasárnap a Köztársaság téren rendezett ünnepé-
lyes fogadáson                                         Fotó: Havasi Gábor

A forró homok sem vette el a résztvevők kedvét. A képen a győztes női duó 



Iskolakezdés, most!
BIZTONSÁG  A kapitányság folytatja hagyományos kampányát
A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság a 2016/2017-es 
tanévben is folytatja 
hosszú évek óta folyó ta-
névkezdeti kampányát, 
adta hírül lapunknak 
Nagy Judit megelőzési 
főelőadó.

Amint azt megtudtuk, az 
Országos Rendőr-főkapi-
tányság, valamint az ORFK 
– Országos Balesetmegelő-
zési Bizottság (ORFK-
OBB) a gyermekek védel-
mét, a közlekedési nevelő 
munkában való aktív rész-
vételt évtizedek óta kiemelt 
feladatának tekinti. Az isko-
la rendőre program – ame-
lyet 2008. szeptember 1-jén 
kezdett meg a rendőrség -, a 
mostani tanévben is folyta-
tódik. Célja a kisiskolások 
biztonságos, balesetmentes 
közlekedésének, szabálykö-
vető magatartásának előse-
gítése, közlekedési ismere-
teik bővítése, a gyermekek 
biztonságát veszélyeztető 
egyéb tényezők felderítése, 
megszüntetése. A Tapolcai 

Rendőrkapitányság szep-
temberben – a napi oktatás 
kezdetének és befejezésé-
nek időszakában – kiemelt 
rendőri jelenlétet biztosít 
általános iskolák környékén, 
ahol ez közlekedésbiztonsá-
gi szempontból indokolt. A 
rendőrség a polgárőrséggel 

közösen kívánja elősegíteni 
a gyermekek biztonságos 
közlekedését, fokozott fi-
gyelmet fordítva a gépjár-
művezetők jogkövető ma-
gatartására, különösen a ki-
jelölt gyalogos-átkelőhely 
megközelítésére, továbbá a 
biztonsági öv és gyermek-

ülés kötelező használatára. 
Az iskolai programok összes 
területén fokozott, kiemelt 
hangsúlyt kap a prevenciós 
tevékenység.
(Többet, bővebbet erről a té-
máról online újságunkban, a 
www.tapolcaiujsag.hu  ol-
dalon olvashatnak)         (szj) 

SZEM - PONT
Alaptétel, hogy a jó munkához idő kell. A lassúhoz, meg 
még több. Erre számos példát lehetne hozni, de mivel na-
ponta látom, illetve kerülgetem a tapolcai Vajda János 
utcában lévő DRV-s útfelbontást, nem kell túl messze 
mennem ehhez. Az útfelületet bontották meg a szakembe-
rek, nyilván egy mélyben lévő vezeték, cső, közmű miatt. 
Ennek már több hónapja. Az egyébként nem túl nagy fe-
lületű, de az úttest szélességét jócskán leszűkítő kivágást 
szépen körbeszalagozták. Majd a szalagot egy másikra 
cserélték. Egy tábla is jelzi, hogy itt bizony munka folyik, 
bár ezt az utcában lakók nem igazán érzékelik. Az aka-
dályt annál inkább. A napokban egy biciklis kissrác haj-
tott neki a közlekedési táblának, az autók meg csak ke-
rülgetik az egyébként is szűk, a parkoló járművek és az 
úthibák miatt néha ügyességi-szlalompályát idéző utcá-
ban a mesterséges akadályt. Néha  feldönti a táblát a 
szél, a félig porban heverő, „megfáradt” DRV-s szalagot 
meg fújkálja jobbra-balra. Vajon meddig?                  (szj)

n RONGÁLÁS miatt in-
dított nyomozást egy 31 
éves férfi ellen a Tapolcai 
Rendőrkapitányság. A ren-
delkezésre álló adatok alap-
ján a 31 éves B. L. tapolcai 
lakos megalapozottan gya-
núsítható azzal, hogy 2016. 
augusztus 28-án 22 óra 15 
perckor a város egyik par-
kolójában álló személygép-
kocsit megrongálta. A férfi a 
jármű visszapillantó tükreit 
letördelte, szélvédőit,  lám-
páit betörte, valamint a mo-
torháztetőt megkarcolta.   A 
rendőrök másnap elfogták a 
gyanúsítottat és előállí-
tották a Tapolcai Rendőrka-
pitányságra.A nyomozóha-
tóság rongálás vétség elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított bün-
tetőeljárást - tájékoztatta la-
punkat Nagy Judit megelő-
zési főelőadó.                  (szj) 

n GARÁZDASÁG miatt 
indult nyomozást zárt le 
vádemelési javaslattal a na-
pokban a Tapolcai Rendőr-
kapitányság. A nyomozás 
adatai alapján egy 45 éves 
nemeshanyi férfi 2016. jú-
lius 10-én 22 óra körüli idő-
ben szomszédja családi há-
zának kapuját rángatta és 
rugdosta, trágár szavak kísé-
retében.  A férfi azt sérel-
mezte, hogy szomszédja már 
több alkalommal is kihívta a 
rendőröket hangos zenehall-
gatásuk miatt. A kiérkező 
Tóth Róbert rendőr törzs-
zászlós körzeti megbízott és 
kollégája elfogták a dühön-
gő férfit, majd előállították a 
Sümegi Rendőrőrsre. A 45 
éves férfi ellen garázdaság 
vétség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt indult 
nyomozást a tapolcai rendő-
rök a napokban fejezték be, 
és az ügyben keletkezett ira-
tokat vádemelési javaslattal 
adták át az illetékes ügyész-
ségnek.

n ITTAS VEZETŐKET 
fogtak meg az elmúlt hétvé-
gén a tapolcai rendőrök. 
Szám szerint három ittas ve-
zetőt.  Egy 34 éves zalaha-
lápi férfi, egy 41 esztendős  
lesenceistvándi férfi, és egy 
30 éves tapolcai nő bukott le 
az ellenőrzés során. Az ittas 
vezetés vétségével gyanú-
sított három személy a bün-
tetőeljárások ideje alatt sza-
badlábon védekezhet, tud-
tuk meg Nagy Judit mege-
lőzési főelőadótól.          (szj) 

kör alakúra, és kivajazott pite-
formába fektetjük úgy, hogy a pe-
remét elérje. Az aljára 1 cm ba-
nánkarikákat fektetve betakarjuk a 
tésztát vele. Ennek tetején egyen-
letesen eloszlatjuk a lecsepegtetett 
rebarbarát.
Kinyújtjuk kör alakúra a kisebb 
tésztát, és lefedjük vele a süte-
ményt. Érdemes több helyen be-
vágni, hogy a keletkező gőz eltá-
vozhasson. A tetejét megkenjük a 
megmaradt tojásfehérjével. 160 
fokra előmelegített sütőben, hő-
légkeverésen 50 perc alatt meg-
sütjük. A formából kihűlés után 
vesszük ki.

            Németh Tiborné, Tapolca
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Rendőri felvezetéssel (az élen Molnár András rendőr őrnagy) indultak  kerékpáros 
kirándulásra a gyerekek a tanév végén. A kapitányság továbbra is kiemelt figyel-
met fordít az általános iskolákra, iskolásokra                                    Fotó: Szijártó János

2016-os nyári kollekció a Vajda utcában, vajon ma-
rad az őszre is?                                  Fotó: Szijártó János

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 45 Ft/db
Burgonya: 130-200 Ft/kg
Sárgarépa: 250 Ft/kg
Zeller: 300 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Paprika: 240-500 Ft/kg
Paradicsom: 300-400 Ft/kg
Uborka: 150-350 Ft/kg
Tök: 150-200 Ft/kg
Körte: 400-500 Ft/kg

Heti SÜTI

Banános-rebarbarás pite

Hozzávalók: 30 dkg tönköly fe-
hérliszt, 20 dkg vaj, 5 dkg gyü-
mölcscukor, 1 tojássárgája, 1 ek 
tejföl, 1 ek citromlé
Töltelékhez: 3 nagyobb banán, 50 
dkg tisztított rebarbara, 10 dkg 
gyümölcscukor, 2 dl víz, 1 tk fahéj, 
1/2 rúd vanília kikapart magjai
A tészta összetevőit dagasztógép-
ben vagy kézzel pillanatok alatt 
összegyúrjuk, fóliába csomagolva 
fél órára a hűtőbe tesszük. A meg-
pucolt rebarbarát gyümölcscukor-
ral, fahéjjal, vaníliával, kevés víz-
zel kb. 5 percig főzzük, majd le-
szűrjük, lecsepegtetjük. A tésztát 
elosztjuk két részre kb. 3/5-2/5 
arányban. A nagyobbat kinyújtjuk 

Rendőrségi hírek

06/87/412-289

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2016. 
szeptember 16-án jele-
nik meg. Addig is keres-
senek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 

http://www.tapolcaiujsag.hu
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