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Szeptemberi nyár
STRAND Kedvezett az időjárás, sokan kipróbálhatták az új fürdőt
A használatbavételi en-
gedély birtokában, hosz-
szú évek után végre meg-
nyitotta kapuit a városi 
strand a fürdőzők előtt.

Az első nap esős, borongós 
időjárásának megfelelően 
tömegek ugyan nem jelentek 
meg, de folyamatosan érkez-
tek vendégek, és a rendszer 
is az elvárásoknak megfele-
lően működött.
Erről Gáspár András tájé-
koztatta lapunkat. A léte-
sítményt üzemeltető VG 
Kft. ügyvezetője elmondta, 
hogy az első vendégek 
nyugdíjasok voltak, három 
néni és egy bácsi váltott 
jegyet először, viccelődtek 
is az egyébként rossz idő 
kapcsán. De tény, hogy na-
gyon élvezték a fürdőzést, 
jól érezték magukat. Termé-
szetesen szeptember lévén 
még várjuk a jó időt, hiszen 
elindult az úszásoktatás, és a 
fürdőzőkre is számítunk 
folyamatosan – tette hozzá.
A fürdőzőkre vonatkozó je-
lenleg érvényes tarifa, a he-
lyi lakosoknak kedvezmé-

nyesen biztosított árakkal, 
online újságunkban, a 
www.tapolcaiujsag.hu olda-
lon is megtalálható.
Kihasználva a jó idő és a lé-
tesítmény adta lehetőséget,  
úszásoktatást is tartanak 
több iskola diákjainak. A ta-
nulócsoportok folyamato-
san váltják egymást, a gye-

rekek igencsak élvezik a 
strandot, és talán az úszás 
alapjait is elsajátítják a mos-
tani, meghosszabbított nyár-
nak, illetve a városi strand  
szolgáltatásainak köszönhe-
tően. Azt már Lévai József 
alpolgármester mondta el la-
punknak, hogy kisebb javí-
tásokra szükség volt menet 

közben, a nyitás után, illetve 
adódtak olyan műszaki, gé-
pészeti problémák, amelyek 
a használat során jöttek elő. 
Ezek egyike sem jelentős 
hiba, de csak a leállás után 
lehet a javítási munkákat 
megkezdeni, hogy a jövő 
szezon zökkenőmentesen  
indulhasson.                  (szj)

Itt az ősz, elkezdődött a tanév

Megszépült az óvoda

Szeptember elsején megkez-
dődött a tanév az iskolákban.
Ekkor tartották a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola tanévnyitó ünnepségeit 
is. Reggel háromnegyed 
nyolckor a Kazinczy Ferenc 
Tagintézményben, negyed-
órával később a Batsányi Já-
nos Tagintézményben, há-
romnegyed kilenckor pedig 
a Bárdos Lajos Székhelyin-
tézmény diákjai, pedagógu-
sai sorakoztak fel intézmé-
nyük udvarán. A résztvevő-

ket a Kazinczyban és a Bár-
dosban Bajner Imre igaz-
gató, a Batsányiban Baksa 
Júlia igazgató-helyettes kö-
szöntötte. Természetesen 
mindegyik intézményben 
külön is szóltak az általános 
iskolai tanulmányaikat most 
kezdő legkisebbekhez. A 
Kazinczyban negyven, a 
Batsányiban harminckettő, a 
Bárdosban negyvenhat első 
osztályos tanuló van, ami 
összesen öt osztályt jelent a 
három intézményben.     (szj)

Megújult a nyáron a Szent 
Erzsébet Óvoda homlok-
zata és belső udvara. Er-
ről Szeretet Leányai Tár-
sulata fenntartásában 
működő intézmény veze-
tője, Zöldy Andrásné tájé-
koztatta lapunkat a hely-
színen.   

Amint az elhangzott, a fenn-
tartó már jó ideje fontolgatta 
a megújítás lehetőségét, ami 
a közelmúltban meg is való-
sult. A Szeretet Leányai Tár-
sulata 1991-ben tért vissza 
Tapolcára, s akkor kapta 
vissza az impozáns, 1872-
ben átadott épületet. Akkor 
egy jelentős felújításon esett 
át, majd annak befejeztével, 
1993-ban nyitotta meg ka-
puit a Szent Erzsébet Óvoda. 
1996-ban teljes körű belső 

felújításra nyílt lehetőség. A 
mostani alkalom azért kü-
lönleges, mert több mint 
húsz év után ismét megújul-
hatott a külső homlokzat, a 
csodálatos stukkókkal 
együtt. Ezek az elmúlt idő-
szakban sok helyen megron-

gálódtak, hiányossá váltak. 
Komoly szülői segítség, 
hozzájárulás támogatta a fej-
lesztést úgy az anyagi háttér, 
mint a komoly szakmai 
tudást igénylő kivitelezési 
munkálatok vonatkozásá-
ban.                                   (szj)

A bérek és 
a tények 
Az önkormányzati 
köztisztviselők béré-
nek 2016. október 1-
jei hatállyal, bruttó 
harminc százalékos 
emelését követeli a 
Magyar Köztisztvise-
lők, Közalkalmazot-
tak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszer-
vezete (MKKSZ), 
amely végső eszköz-
ként a sztrájk lehető-
ségét is kilátásba he-
lyezte. Újabb dolgo-
zói szféra elégedet-
len, akkor, amikor már 
így is túl sokan tá-
voztak külföldre. Egy-
re több helyen mun-
kaerőhiány lépett fel, 
vannak olyan ágaza-
tok, ahol egyszerűen 
nem találnak szakem-
bert. Ausztriában, Né-
metországban, Nagy 
Britanniában és még 
számos más fejlett or-
szágban dolgoznak 
százezer számra ma-
gyarok, itt szerzett tu-
dásukat pénzre vált-
va, máshol. Mert ná-
lunk nem fizetik meg .

          Szijártó János

A képen badacsonytomaji gyerekek tanulják a vízben való mozgás legfontosabb is-
mérveit Schneider Zsolt tanár úr irányítása, felügyelete mellett          Fotó: Szijártó J.

Zöldy Andrásné: Húsz év után megújulhatott a külső 
homlokzat, a csodálatos stukkókkal együtt      Fotó: szj.
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Kalló János hegedűművész

A finn kapcsolat
Körvonalazódó együttműködés  a testvérvárossal
Tapolcát bemutató fotóki-
állítás nyílt meg a finn 
testvérvárosban, Lem-
pääläben, a tapolcai kül-
döttség minapi látogatása 
alkalmából.

A tárlat előzményeként 35 
képet küldtek ki Finnország-
ba, amelyeket kivétel nélkül 
tapolcai szerzők fotóztak. A 
képek egy része a korábbi 
fotópályázat pályamunkái-
ból, más részük pedig a vá-
ros saját fotógyűjtemény-
éből származik. Két héttel 
ezelőtt elektronikus úton 
juttatták el a képeket Lem-
pääläbe, majd ott nyomtat-
ták ki mindet, ugyanúgy, 
mint ahogy a Tapolcán nyílt 
finnországi fotókiállítás ese-
tében történt.
A tapolcaiak részt vettek az 
ottani gimnázium alapkövé-
nek letételén, iskolát, óvo-
dát, szociális intézményt lá-
togattak meg. Érdekes és a 
hazai tendencia ismeretében 

Emléktáblát avattak Kitüntetett 
muzsikus

A Lempääläben szerzett tapasztalatokról is tájékoz-
tatta a sajtót Dobó Zoltán polgármester és Lévai Jó-
zsef alpolgármester kedden               Fotó: Szijártó János

irigylésre méltó, hogy a fin-
neknél a népesség növeke-
dése miatt folyamatosan épí-
tik, bővítik, fejlesztik az in-
tézményeket.
Az öttagú küldöttség hazaér-
kezése után Dobó Zoltán 
polgármester arról tájékoz-
tatta a sajtó képviselőit, 
hogy a mostani látogatás egy 
konkrét együttműködést is 
elindított. Egy finn fejlesz-
tésű óvodai elektronikai 
rendszer telepítéséről, tesz-

teléséről van szó, amelynek 
első lépései két héten belül 
meg is történnek Tapolcán.
Lévai József alpolgármester 
arról is beszámolt, hogy a 
napokban írásban értesítet-
ték a város vezetését, hogy a 
gyógyhelypályázat az első 
körben megfelelt a jogosult-
sági kritériumoknak. Így 
egészen komolyak az esé-
lyek a közel hatszázmilliós 
projekt támogatottságának 
elnyerésére.                     (szj)

Kalló János hegedűmű-
vészt, prímást – több évtize-
des tevékenysége elismeré-
seként – az államalapítás ün-
nepe, augusztus 20-a alkal-
mából Áder János, a Magyar 
Köztársaság Elnöke Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitünte-
tésben részesítette. A rangos 
elismerést 2016. augusztus 
18-án vehette át a zenész a 
Pesti Vigadóban. “Kalló Já-
nos Tapolcán született és 
mintegy harminc évig volt a 
város lakója” – jelezte la-
punknak a  hegedűművészt 
jól ismerő olvasónk. A kitün-
tetett muzsikus, műfajának 
kifejezetten elismert zené-
sze, jelenleg egy nívós héví-
zi szálloda zenekarának ve-
zetője.                                 (tl)

Immár kőtábla őrzi Kani-
zsai Józsefnek a Bakonyi  
Bauxitbánya Vállalat volt 
igazgatójának emlékét a 
tóparti pantheonfalnál. 

A Nyári József tapolcai mes-
ter által készített, vésett em-
lékművet ünnepélyes kere-
tek között leplezték le a 
helyszínen. Benács Lajos az 
emléktábla létrejöttét szor-
galmazó Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület elnöke mél-
tatta a 2002-ben elhunyt Ka-
nizsai József munkásságát 
és a város fellendülésében 
betöltött vitathatatlan szere-
pét. - Kanizsai Józsefnek 
kulcsszerepe volt a bánya-
vállalat központjának Tapol-
cára telepítésében és így 
közvetve Tapolca 1966-os 
várossá válásában is. Nagy-
számú bányászcsalád Tapol-

cára vonzásával hozzájárult 
a város lakásépítéseinek fel-
gyorsításához, a városi inf-
rastruktúra megteremtésé-
hez. Elévülhetetlen érdemei 
voltak a régi strand, a sport-
pálya, a mai TÁMK és más 
közhasznú létesítmények 
felépítésében - hangsúlyoz-
ta. Utána Orbán Tibor a Ta-
polca és Vidéke Bányászati 
Hagyományőrző Egyesület 
elnöke idézte fel Kanizsai 
József életútját, majd Kani-
zsai József fia, Kanizsai 
László és Benács Lajos 
leplezték le az emléktáblát. 
A táblánál koszorút helye-
zett el a Kanizsai család, a 
város részéről Dobó Zoltán 
polgármester és Rig Lajos a 
térség országgyűlési képvi-
selője,  a Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület nevében Süle 
Zoltán és Varga Károlyné. (t) 

Kanizsai József neve felkerült a pantheonfalra   Fotó:tl.

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Szeptember 19. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Szeptember 26. 14.00-16.00

Kampány 
idejére
Az október 2-án tartandó 
népszavazás kapcsán juttatta 
el lapunkhoz az aktuális idő-
szakra vonatkozó ügyveze-
tői rendelkezést Rédli Ká-
roly, a Tapolca Kft. ügyve-
zető igazgatója. A dokumen-
tum a kampányidőszak kam-
pányrendezvényeinek kere-
teit szabályozza egységesen. 
Lényeges információ, hogy 
a céghez tartozó intézmé-
nyek (Csermák József Ren-
dezvénycsarnok, Csobánc 
Művelődési Ház, Tamási 
Áron Művelődési Központ, 
Városi Mozi) vonatkozásá-
ban a rendezvénynek iga-
zodnia kell a működési rend-
hez, a bérleti szerződést pe-
dig legalább 15 nappal a ter-
vezett időpont előtt alá kell 
írni a feleknek. További in-
formációkat a felsorolt in-
tézmények vezetőitől kér-
hetnek az érdeklődők.    (szj)
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Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu

Polgármester: 
Dobó Zoltán 

Alpolgármesterek: 
Lévai József  

Kozma Henrik Alajos

Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164

Ügyfélfogadási rend: 

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

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

Szüreti 
felvonulás
Szombaton délután rendezik 
meg az idei diszeli szüreti 
felvonulást és a hozzá kap-
csolódó hagyományőrző, 
szórakoztató programokat. 
Ezúttal a vállalkozókedvű 
bringásokat is várják a fel-
vonulók közé a szervezők.
A Tapolca-diszeli szüreti 
mulatság hosszú évek óta az 
egyik legnépszerűbb ren-
dezvénye a településrész-
nek. A felvonulók a megelő-
ző években már megszokott 
módon a templomnál gyü-
lekeznek, hogy helyi ha-
gyományok szerint veterán 
motorosokkal, cigányzené-
szeket szállító szekérrel, fú-
vószenekarral és borlovag-
rendekkel is kiegészülve 
körbejárják a települést dé-
lután fél háromtól. A fel-
vonulást természetesen kul-
turális programok követik és 
az esti bál sem marad el.    (tl)

http://www.tapolca.hu


Az objektív két oldala
KIÁLLÍTÁS Tapolca és környéke neves fotóművészek szemével

Egy kiállításnyi nagysze-
rű fotót készített Tapolcán 
és környékén elismert, 
rangos fotóművészek és 
sajtófotósok csapata. Az 
alkotók a Hotel Pelion 
vendégei voltak május-
ban mintegy két héten 
keresztül, az így létrejött 
alkotótáborért, szállodai 
ellátásért cserébe, elké-
szített alkotásaik egy ré-
szét a hotelláncnak aján-
dékozták.

Ezekből a fotókból állt össze 
a Hunguest Hotels Fotográ-
fia Gyűjtemény második, 
ezúttal tapolca- környéki té-
májú része,  illetve a mostani  
tárlat, amely szeptember el-
sejétől megtekinthető a szál-
loda aulájában. „A fotómű-
vészetnek nem az a feladata, 
hogy elandalítson, vagy 
hogy csalóka álvilágba re-
pítse a befogadót”-hangzott 
el Fáber András esztétikai 
elemzésében a kiállítás meg-
nyitóján és ez a gondolat hű-
en tükrözte is a látottakat. 
Szebeni András az alkotótá-

bor vezetője a kiállítást meg-
nyitva, köszönetet mondott 
Hunguest Hotel szálloda-
láncnak a „mecenatúráért”, 
annak az eseményen is je-
lenlévő vezérigazgatójának, 
Hülvely Istvánnak és Dobó 
Zoltán polgármesternek is, 
akinek segítőkészségét, tá-
mogatását emelte ki az alko-
tótábor ötletgazdája, a jeles 

fotóművész. Tapolca polgár-
mestere az alkotótábor lét-
rejöttét és ma már  látható 
eredményeit méltatta, to-
vábbá azt az elkészült képek 
többségét jellemző, sok 
esetben újszerű, gyakran 
meglepő látásmódot amely-
lyel a régió értékeihez vi-
szonyultak a fotósok, kultu-
rális értelemben gazdagítva 

azt. Az igazán tehetséges 
művésznek az a dolga, hogy 
ne hazudjon a világ szemé-
be, hanem legyen annak hi-
teles krónikása! – fogalma-
zott Fáber András, aki az al-
kotók mindegyikét személy 
szerint megemlítve, alkotá-
saikat is kritikai górcső alá 
vette méltatta azok művészi 
kifejezőerejét.                (tl)

n KÓRUS - Meg-
kezdte az új évadot a 
Tapolcai Kamarakórus, 
ám ezúttal új tagokat is 
vár soraiba - tájékoztat-
ta lapunkat Török Atti-
láné karnagy. Főként a 
szoprán és mezzoszop-
rán szólamba keresnek 
kórusmuzsikát kedvelő 
énekeseket. Az alapfo-
kú kottaismeret, a kó-
rusmúlt előny, de nem 
feltétel. Fontos infor-
máció az érdeklődők-
nek, hogy a következő 
két kedden (szeptember 
20-án és 27-én) 17.30-
tól tartanak nyílt kórus-
próbát a Bárdos Lajos 
Általános Iskola ének-
zene termében.        (szj)

n  KÖNYVTÁR - A 
Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum várja az ér-
deklődőket "Találko-
zások a könyvtárban" 
című programjára csü-
törtökön 17 órától. A 
vendég Győrffy-Villám 
András okleveles agrár-
mérnök, lovasedző, 
egyetemi előadó, akivel 
dr. Décsey Sándor 
könyvtárigazgató be-
szélget a könyvtár I. 
emeleti nagytermében.

Rövid hírek
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Szebeni András, Hülvely István, Dobó Zoltán, Fáber András a megnyitón    Fotó: tl.

Öröm volt olvasni Tóth 
Vera megható facebook 
bejegyzését, amely arról 
árulkodott, hogy az éne-
kesnő nem érzéketlen az 
állatok szenvedése iránt 
és, egy kellemetlen, szo-
morú ügy zökkenőmente-
sen is „el tud intéződni”.
Vera szabadnapjait töl-
tötte itthon, amikor felfi-
gyelt egy környékbeli ház-
ra, ahol két nagytestű ku-
tyát tartottak egy olyan 
ketrecben, amelyben fele-
gyenesedni sem tudtak. 
Az állatok a kicsi helyen 
saját ürülékükben fetreng-
tek, mellettük soknapos 
poshadt víz, egyszóval 
szívszorító volt amit lát-
tak. Az írás szerint, az 
énekesnő és unokatestvére 
Tóth Tamás először vizet 
adott a kutyáknak, ameny-
nyire tudták ellátták őket, 
majd fotókat, videót ké-
szítettek és az illetékes ta-

polcai önkormányzathoz 
fordultak segítségért. A hi-
vatal mindössze egy be-
számolót kért e-mailben a 
tapasztaltakról és már 
másnap intézkedtek. – Ma 
már egy hatalmas, fák ár-
nyékában épített kennel-
ben élvezhetik a napjaikat 
a négylábúak, folyamatos 
ellenőrzés mellett. Az or-
vosi ellátást, chipet meg-
kapták, a gazdáik (állító-
lag nem szándékosan bán-
tak rosszul állataikkal, in-
kább nem mérték fel, hogy 
milyen szenvedést okoz-
nak), nagyon együttműkö-
dőek voltak. – Köszönöm 
a gyors, lelkiismeretes 
munkát az önkormányzat-
nak! Mindenki tette, amit 
tennie kell, szó nélkül, 
szeretettel!”- fogalmazott  
bejegyzésében az énekes-
nő, aki arról is meggyőző-
dött, hogy a két kutyának 
ma jó sora van.     (töreky)

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaTóth Vera 

és a kutyák

 A kilencedik tanévben
Idén szeptemberben a kilen-
cedik  tanévét kezdte a ta-
polcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola tagintézménye-
iben a miniszter által a mű-
vészetoktatással végzett te-
hetséggondozási munkájá-
ért Bonis-Bona díjjal kitün-
tetett Szín-Vonal Alapfokú 
Művészeti Iskola.
Baranyai Zoltánné igazga-
tótól megtudtuk, hogy az in-
tézmény az első és második 
osztályos tanulóknak heti 
2x45 perces, a magasabb év-

folyamra járóknak 4x45 per-
ces foglalkozást biztosíta-
nak. A képző- és iparművé-
szeti órákon a rajzolás és fes-
tés kifejezési eszközeinek 
elsajátítása mellett a tanulók 
megismerkedhetnek a tárgy-
alkotó kézműves tevékeny-
ségek – a nemezelés, batiko-
lás, zománcozás, agyagozás 
– műhelytitkaival, használa-
ti tárgyakat, ékszereket, ru-
hákat tervezhetnek, illetve 
beavatást nyernek az animá-
ciós filmkészítés technikái-

A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak 
egy korábbi tapolcai kiállítása                  Fotó: Szijártó J.

ba is. A gyermekeknek a 
képző- és iparművészeti ok-
tatás részben biztosítja a sza-
badidő hasznos eltöltését, a 
délelőtti órák utáni kikap-
csolódást, a jobb agyféltekét 
mozgatja meg, az értelmi és 
érzelmi intelligenciát fej-
leszti, s ezáltal eredménye-
sen hat a tanulók teljesítmé-
nyére. Továbbá segíti a diák 
szépre, jóra való nyitottsá-
gának kialakulását, és olyan 
képességek fejlesztését (íz-
lés, térlátás, kézügyesség, 
problémamegoldó képes-
ség, kreativitás) amelyre a 
későbbi életük során alap-
vetően szükségük lesz. 
Megtanít tervezni, alkotni, 
teremteni, és sikerélményt, 
örömet okoz.
Beiratkozni, illetve a tanulói 
jogviszonyt megújítani az 
intézmény által összeállított 
szülői nyilatkozattal lehet, 
mely kérhető a tanulók osz-
tályfőnökétől is.  További 
információt az intézmény 
igazgatójától kérhetnek az 
érdeklődők.                   (szj)

KULTÚRSAROK



Kicsiben is működik 
ALMA Saját, rostos, tartósítószer-mentes ivólé, ami nagyon finom
Ha szőlőnk, kertünk van, 
könnyen lehet, hogy al-
mafáink is vannak. Ha 
meg már van almánk, mi-
ért ne legyen százszáza-
lékos, egészséges, tartó-
sítószer-mentes ivóle-
vünk is belőle.

Egy közeli zalai faluban élő 
testvérpár mobil gyümölcs-
feldolgozó üzeme jó megol-
dás lehet azoknak a tapolcai, 
vagy környékbeli magán-
személyeknek is, akik meg-
termelt almájukat, vagy 
egyéb gyümölcseiket nem 
tudják, vagy nem akarják el-
tartani, de a lehető legopti-
málisabban szeretnék hasz-
nosítani azt.
Az egész üzem gyakorlati-
lag egy termetes utánfutón 
elfér, arra is építették. 
Gyökeres Roland és testvé-
re, évekkel ezelőtt egy auszt-
riai gyömölcsfeldolgozó 
üzemben ismerkedett meg 
az ivólékészítéssel, annak 
elméleti és gyakorlati olda-
lával, technológiájával. 
Onnan jött az ötlet, hogy mi 

Gyökeres Roland felügyeli és kézzel segíti a folyamat 
utolsó fázisát, a betöltést                      Fotó: Töreky László

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

Otthonunk  védelméért

Az özönvízszerű esőzések 
okozta károk egy része el-
kerülhető, csökkenthető lett 
volna, állítják a katasztró-
favédelmi szakemberek. 
Éppen ezért a lakosság ön-
mentő és védekező képes-
ségének növelése is egyre 
fontosabbá válik. Ennek 
egyfajta megnyilvánulása a 
szeptember 22-re megirde-
tett polgári védelmi, ka-
tasztrófavédelmi felkészí-
tés, ahol az érdeklődők a 
gyorsan kialakítható, de ha-
tékony védelmet nyújtó 
nyúlgát építésével ismer-
kedhetnek meg. 
A bemutató a Halápi úti ga-
rázssor előtti homokdepó-
nál lesz 16 órától. 
Egy nappal korábban (szer-
dán) a szokásos szirénapró-
bát is elvégzik a szakembe-
rek Tapolcán 9 és 12 óra kö-
zött.                              (szj)

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

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

www.profipadlo.hu

Fokhagymás metéltleves
Borsos tokány
Tarhonyaköret
Savanyúság

Brokkoli krémleves
Szezámos rántott hal
Petrezselymes burgonya 
Savanyúság

Zöldborsó leves
Gödöllői töltött csirke
Párolt rizs
Savanyúság 

Eperlevél leves
Gombócos káposzta

2016. szeptember 18-23.

Karalábé leves
Sárgaborsófőzelék
Vagdalt

lenne, ha a nagyüzemi mód-
szert adaptálnák kicsiben, 
azzal a céllal, hogy a helyi 
kisbirtokok, vagy éppen a  
lakosság egy-kétszáz literes 
igényeit  is ki tudják elégí-
teni.
A LEADER programhoz 
csatlakozva pályáztak, ötle-
tük elnyerte a döntéshozók 
tetszését, a több, mint 22 
millió forintos támogatást az 
önrészük mellé elnyerték. 
Az elképzelés pedig már a 
gyakorlatban is bizonyította 

életképességét. Egy arra al-
kalmas gépjármű után kötve, 
szabadon, gyakorlatilag bár-
hova eljuttatható a mobil 
gyümölcsfeldolgozó üzem, 
így, ha a környező telepü-
léseken nem teremne elég al-
ma a kistermelőknél, azt egy 
másik helyre is át tudják 
vontatni. A technológia az 
alma kézi erővel történő ga-
ratba öntésével, majd a gyü-
mölcs automatikus vizes 
mosásával kezdődik. A gép 
ezután darál, majd tökélete-

sen szárazra préseli a leda-
rált gyümölcsöt. A nagy nyo-
máson  nyert rostos levet 
egy szivattyúrendszer a hő-
kezelő tartályba juttatja.
Az így elkészült rostos ital a 
sav és cukortartalmától füg-
gően, de általában egy évig, 
hűtés nélkül is eltartható, így 
alkalmas arra, hogy a csa-
ládnak téli-, tavaszi-, nyári 
hónapokban is frissítő, 
egészséges, rostgazdag itala 
legyen. Nem mellékesen az 
apró, vagy éppen hibás, fol-
tos, kukacos almáink így op-
timálisan hasznosulhatnak, 
ahelyett, hogy ősszel és télen 
a zömük a komposztba, vagy 
a kukákba landolna. Akinek 
két-három jól termő fája 
van, máris van százötven-
kétszáz kiló almája.  Ennyi 
almából minimálisan 105-
140 liternyi, kiváló minősé-
gű rostos lé várható. Termé-
szetesen a műveletnek ára 
van, de összességében így is 
a bolti árhoz képest harmad-
negyedáron jutunk saját ter-
melésű, egészséges 100 szá-
zalékos gyümölcsitalhoz. (tl)
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

Iskolakezdés 
és toborzás

Ingyenes lesz a diákoknak a tavasbarlang látogatása
Jó hír a tapolcai gyerekek-
nek, hogy a tavasz első hó-
napjának végéig, tehát öt hó-
napon át ingyenes lesz a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti 
Park gondozásában lévő Ta-
polcai- tavasbarlang Látoga-
tóközpontba szervezett ki-
rándulás a tankerület min-
den intézménye számára. A 
látogatóközpont  ez év no-
vember elsejétől indítja az 

akciót - hozta nyilvánosság-
ra  honlapján az intézmény,  
amely a tájékozatatás sze-
rint, 2017. március 31-ig 
biztosítja a térítésmentes, 
csoportos látogatás lehető-
ségét a kedvezményezettek-
nek. 
Az iskoláknak csak annyit 
kell tenniük, hogy szervezett 
csoportjaikat és várható ér-
kezésük időpontját az 

info@tavasbarlang.hu inter-
netes elérhetőségen bejelen-
tik. 
Az elektronikus  tájékozta-
tás kitér arra is, hogy  az 
egyéni online jegyvásárlás 
lehetőségét szeptember 30-
ig továbbra is felkínálja az 
intézmény. A kérésük csak 
annyi, hogy azt a látogatás 
előtt legalább 24 órával te-
gyék meg a vendégek.      (tl)

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Ismét várják a diákcsoport-
okat a tavasbarlangban        
                    Illusztráció: szj.

Az iskolakezdési kam-
pánnyal párhuzamosan a 
határvadász-toborzás 
részleteit is ismertetik a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság munkatársai                     
                    Fotó: Rendőrség

Az iskolakezdési kam-
pánnyal összekötve to-
boroz a Tapolcai Rendőr-
kapitányság - tájékoztatta 
lapunkat Nagy Judit meg-
előzési főelőadó.

Amint azt megtudtuk, a  Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
megelőzési előadói  szep-
tember 8-án reggel 7 óra 30 
perctől a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Székhelyintéz-
ménye előtti gyalogátkelő-
helynél várták az iskolába 
igyekvő gyermekeket és az 
őket kísérő szülőket. A kis 
diákok egy-egy, a biztonsá-
gos közlekedéssel kapcsola-
tos kérdésre adott jó válasz 
esetén láthatóságot elősegítő 
(baleset-megelőzési) aján-
dékokat kaptak. Amíg a gye-
rekek izgatottan bontogatták 
fényvisszaverő karkötőiket 
és a kerékpárjaikra szerelhe-
tő prizmákat, addig szüleik 
tájékoztatást kaptak a ren-
dőrség „Határvadász” néven 
ismert toborzó akciójáról.
A Tapolcai Rendőrkapitány 
több rendezvényen is lehető-
séget biztosít az elkövetkező 
hetekben és hónapokban ar-
ra, hogy az érdeklődők sze-
mélyesen is feltehessék kér-
déseiket, és első kézből tá-
jékozódhassanak a határva-
dász-képzésről, továbbá a 
szolgálatellátás fontosabb 
részleteiről.
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„Mons magnus Hygmogos” – 
Hegymagas nagy hegy. Ma már 
furcsán hangzik, de 800 eszten-
dővel ezelőtt így címezték a ko-
rabeli latin nyelvű oklevelek-
ben a Szent György-hegyet. 
A hegytető északnyugatra néző 
peremén egy XI–XIII. századi 
kolostor falmaradványai rej-
tőznek a gyalogbodzás-tüske-
bokros vad bozótban. Nem ír-
nak róla a fennmaradt közép-
kori oklevelekben, azt sem tud-
juk mely szerzetbeli barátok 
lakták, de patrónusa talán-talán 
a korban népszerű harcos szent: 
sárkányölő György lovag lehe-
tett. A szerzetesi templom ke-
letkezésének korára régészeti 
leletek adnak némi időbeni ka-
paszkodót. A romok között még 
régebben megtalált Szent Lász-
ló királyunk-féle ezüstpénz 
árulkodik arról, hogy államala-
pításunk évszázadában, bizony 
itt már állt a templom. Így ha 
tényleg szerzetesek éltek, dol-
goztak és imádkoztak a hegyen, 
akkor azok csak a bencés rend 
tagjai lehettek, lévén orszá-
gunkban akkoriban ők az 
egyetlen bentlévő szerzet. Per-
sze csak ha azt a kevés Szent 
Vazul-rendi barlanglakó keleti 
keresztény remetét nem szá-
mítjuk ide, akiknek legközeleb-
bi sziklatanyája épp Tihanyban 
működik ezidőben. A rejtélyes 
múltú Szent György-hegyi ko-
lostor, ha nem is szerepel az 
írott forrásokban, szerepel a 
hegykörüli népemlékezetben 
és mondavilágban. Még a XIX. 
század második felében is 

klastromnak emlegették a ro-
mokat, ahol hajdan zsivány vö-
rösbarátok lakoztak. No, meg 
egy kolostorrom legendáriuma 
éppúgy elképzelhetetlen az el-
ásott kincsmotívum nélkül, 
mint ahogy nincs olyan vidék-
beli várunk, amelynek a népi 
mesék ne emlegetnék szilárd 
meggyőződéssel a hajdani ala-
gútjait. Így is regélték tehát a 
régi öregek, hogy a Szent 
György-hegyen kincs lapul va-
lahol a romok körül, mint 
ahogy például elásott kincsek-
ről rebesgettek a Monostorapá-
ti melletti XII. századi eredetű 
almádi bencés apátság kapcsán, 
de a pálos rend közeli rendház-
romjai; a Sáska feletti Bakony-
szentjakab és Salföld középko-
ri kolostorai esetén szintúgy.  
Aztán e mesék nyomán sokan 
és sokszor szerencsét próbál-
tak. Már az 1700-as évek köze-
pétől vannak írásos feljegyzé-
sek a környékünkön kísérletező 
– de rendre pórul járt –, kincsá-
sók tevékenységéről. Nem volt 
ez alól kivétel a Szent György-
hegy titokzatos múltú építmé-
nye sem. Később aztán szeren-
csére idetaláltak a régészek is. 
Az első hivatalos ásatója 1932 
nyarán a keszthelyi dr. Dornyay 
Béla tanár, múzeumigazgató és 
tapolcai segítője dr. Frisch Jó-
zsef ügyvéd, egyben műked-
velő régész volt. Művészi szín-
vonalú kőfaragványok alkották 
a leletanyag zömét. 
Az épületegyüttes második 
régészeti kutatása 1985 nyarán 
zajlott ezúttal dr. Uzsoki And-

rás a Veszprém megyei Múzeu-
mi Igazgatóság régészének 
szakmai irányítása mellett, 
Kenderesi István tapolcai gim-
náziumi történelemtanár és ta-
nítványai – köztük jelen sorok 
lejegyzője – részvételével. Az 
előzetes bozótirtás majd az ása-
tás során tisztázódtak a kolos-
tortemplom méretei, egyhajós, 
egyenes szentélyzáródású alap-
rajzi elrendezése és falazási 
technikája. A templomfalakon 
belül nagyszámú töredékes em-
bercsont fehérlett a valamikori 
kincsásóktól feldúlt talajfelszí-
nen. A feltárási leletanyagban 
edénytöredékek, tetőfedő cse-
répdarabok és vastárgyak sze-
repeltek. A legfigyelemremél-
tóbb épületszobrászati lelet 
Kenderesi tanár úr találásaként 
egy faloszlop töredék volt, 
amely valamikor a kolostor-
templom belső díszítménye-
ként szolgált. A „vezérlelet” pe-
dig egy ragyogó fényű kis 
ezüstpénz lett, amit még IV. 
László királyunk 1272–1290 
közötti uralkodása idején ver-
tek. A feltárások később sajnos 
nem folytatódtak, így a nö-
vényzet visszahódította időle-
gesen elvesztett felségterületét. 
A tapolcai múzeum idén nyári 
„Várról-várra” című bejárós 
történelmi túratábora idején 
azonban megint csak egy jelen-
tős felfedezés történt az amúgy 
csak nehezen meglelhető ko-
lostorrom falai között. Az 
érdem egy tapolcai kisdiáké. 
De erről majd legközelebb…

           Hangodi László 
           történész-főmuzeológus

A néptánc valóban legyen 
öröm! Mi is így gondoljuk ezt a 
Tapolcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskolában táncot tanító pe-
dagógusok. Ez az ügy közös!
Elhivatottságban, szakmaiság-
ban semmiféleképpen sem ér-
zem magunkat kevesebbnek, 
mint a Batsányi táncegyüttes 
vezetőjét, vagy  annak oszlo-
pos tagjait. A cél eléréséhez 
sokféle út vezet. Bántónak ta-
lálom, találjuk, hogy a szep-
tember 2-án megjelent cikkben 
negatív felhanggal nyilatkoz-
nak az iskolai táncoktatásról. 
A kötelező teherként megélésé-
ről annyit, hogy ez valóban 
tanórai keretek között történik .
Ennek ellenére  személyes ta-
pasztalatom, hogy a gyermekek 
ezt üdítő változatosságként élik 
meg a sok tanóra között. A 
tudatosságot személy szerint is 
nagyon fontosnak tartom, hi-
szen nem csak a lépések elsa-
játítása a  feladat, hanem, hogy 
tudja a gyermek mely tájegy-
ségen, milyen viseletben tán-
coltak. Persze szólunk az ün-
nepkörökhöz köthető népszo-
kásokról, amit el is játszunk, s 
más osztályoknak be is muta-
tunk. Alsó tagozatban pedig fo-
kozottan hangsúlyos a népi 
gyermekjátékok, mondókák, 
kiszámolók megismerése. 
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Valóban legyen öröm!

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Szeptember 15 - 21. 
csütörtök – Szerda

15. csütörtök 17:00 Kiemelt 
helyár: 1500,-Ft

ANDRÉ RIEU – 
a 2016-os Maastrichti 

koncert  
Színes, angol koncertfilm

Hossz: 160 perc
...

16. péntek, 18 – 21. vasárnap 
- szerda  16:00 1000,-Ft

17. szombat  14:00                     
A barátságos óriás 3D                                                                                

Színes, szinkronizált 
amerikai családi kalandfilm

Hossz: 115 perc 
...

15. csütörtök  14:45 és 20:00 
1000,-Ft

16. péntek, 17 – 21. szombat 
- szerda  18:00 és 20:15

Bridget Jones babát vár  
Színes, szinkronizált angol-

francia vígjáték
Hossz: 123 perc

Nincs annál nagyobb öröm, mi-
kor a délutáni szabadidős fog-
lalkozásokon viszontlátjuk, 
hogy a gyermekek a tanult játé-
kokat játsszák, vagy amikor 
mesélik, hogy egy-egy táncmu-
latság alkalmával ők bizony 
járták a csárdást, a cifrát, a len-
getőt. (Tudják a lépések nevét!)
A mi feladatunk nem az, hogy 
bármely néptáncegyüttes után-
pótlás „anyagát „ biztosítsuk. 
Ha a gyermek úgy dönt szü-
leivel egyetemben, hogy a játék 
és pihenő idejében is ezzel sze-
retne foglalkozni, az a mi mun-
kánkat dicséri, hiszen megsze-
rették.
Ha kevesen is vannak az emlí-
tett 8-11 éves korosztályban, az 
véleményem szerint annak tud-
ható be, hogy még csak most 
nyílik ki a világ, sokféle kihívás 
van… Nehéz a döntés.
Talán sikerült e néhány kere-
setlen gondolattal rávilágíta-
nom arra, hogy mások munká-
jának  megismerése nélkül nem   
szabad elhamarkodottan nyilat-
kozni.

Tisztelettel: Varjas Gabriella 
hosszú évek óta  táncot (is) 
tanító pedagógus, és Szabó 
Csaba több szakmai díjjal is 
elismert tácművészeti főiskolát 
végzett táncos.

Várostörténeti EXTRÁK  - Tapolca és környéke

Középkori kolostorrom a Szent György-hegyen?

Ingyenes 
ARTERIOGRÁF 

vizsgálat 
az Egészségfejlesztési 

Iroda (EFI) 
közreműködésével.
Időpont egyeztetés 

céljából keressék az EFI 
munkatársait a Városi 

Mozi épületében vagy a 
20/945-0102 

telefonszámon!

Felhívás!
Felhívjuk a társasházi közös képviselők, illetve közületi szerződéses 

partnereink figyelmét, hogy 2016. szeptember 22-én és 23-án 
mosatásra és fertőtlenítésre kerülnek az 1100 literes hulladéktárolók. 
A bérelt hulladéktárolók megtisztításával kapcsolatosan a bérlőknek 

teendője nincs, a mosatás automatikusan megtörténik.
A saját tulajdonú társasházi és közületi 1100 literes hulladéktárolók 
esetében a megtisztításra csak külön megrendelés esetén kerül sor.

A mosatási igényeket 2016. szeptember 16-ig kérjük írásban 
Társaságunkhoz eljuttatni az alábbi elérhetőségek egyikén:
- levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 3.
- e-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
1 db 1100 literes hulladéktároló mosása és fertőtlenítése 4500 Ft/db + 
27% ÁFA. 2016. szeptember 16-át követően a műszaki és adminiszt-
rációs előkészületek miatt megrendelést nem áll módunkban 
elfogadni. 
Köszönjük, hogy az Ön együttműködésével közösen óvhatjuk 
környezetünket!
                                                            NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Apróhirdetés

Keres

Tanár diplomás gyűjtő megvé-
telre keres régi könyveket, 
képeslapokat, antik tárgyakat, 
porcelánokat. 
Tel: 06-30/99-45-943

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

        Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet: 

I. A Tapolca, Kossuth L. u.17. szám alatt lévő 51 m² 
alapterületű szociális lakás bérleti jogának megszerzésére.

II. A Tapolca, Ipar u.2. fsz.2. szám alatt lévő 33,2 m² 
alapterületű garzonlakás („fecskeház”) bérleti jogának 
megszerzésére.
A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodája Krámli Attiláné vezető-főtanácsos (87/511-150, 
06/30/601-4447), ahol a fenti lakás pályázata 2016. szeptember 
26-ig, 16 óráig benyújtható.

                                                         Dobó Zoltán polgármester

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


A kilenc éves bajnok
A kis Gaál Zsóka még most sem hiszi el, hogy Európa legjobbja lett
Gaál Zsókát, Árvai Esz-
tert, Juhász Juditot, Ács 
Mártont és Buzás Ber-
talant a Prágában rende-
zett sakk Európa- bajnok-
ság  tapolcai versenyzőit 
köszöntötték és jutalmaz-
ták ünnepélyes keretek 
között a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban 
a napokban a 45. Const-
rukt Balaton Kupa Nem-
zetközi Egyéni Rapid 
sakkverseny partijait 
megelőzően.

A nap sztárja kétségkívül a 
Tapolcai Városi Sportegye-
sület Sakk Szakosztályának 
ifjú versenyzője, a kilenc 
éves, ajkai Gaál Zsóka volt, 
aki a napokban Európa- 
bajnoki győzelmet aratott az 
U10-es korcsoportban, azaz 
a nálánál egy évvel idősebb, 
10 éves sakkozó lányok kö-
zött. Zsóka saját kategóriájá-
ban 49 ország, 106 verseny-
zőjét utasította maga mögé, 
veretlenül szerezte meg az 
idei Európa-bajnoki címet. A 
kislány kérdésünkre el-
mondta, hogy nagyon bol-
dog, de még most sem hiszi 

el, hogy nyert. Prágában is 
mindvégig a játékra kon-
centrált, azt sem tudta meg-
mondani, hogy kivel ját-
szott, de arra emlékszik, 
hogy a világ legjobbjait, 
több erősnek számító orosz 
versenyzőt is sikerült „izgal-
mas mérkőzéseken” legyőz-
nie. Zsóka korábbi és  leg-
utóbbi eredményei, a közel-
múltban a világbajnoki 
ezüst, most pedig az Európa-

bajnokság megnyerése sem-
miképpen sem tekinthető 
véletlennek, még akkor sem, 
ha egy-egy ilyen világver-
senyen a szerencsének is ko-
moly szerepe van. Rendsze-
res, napi hat óra edzésmunka 
a szakosztályban, Istvándi 
Lajossal, Kosztolánczi Gyu-
lával, Varga Zoltánnal, vagy 
éppen a szintén sakkozó 
édesapával, meghozta az 
eredményt. Gaál Sándor 

egyébként nem tartja kis-
lányát zseninek, de amint azt 
lapunknak elmondta, Zsóka 
tehetséges, nagy küzdő a 
reménytelennek tűnő hely-
zetekben is igazi „harcos, 
fiús” versenyző alkat, remek 
sportolói erényekkel, 
stressztűrő képességgel. 
Szinte mindegy, hogy kivel 
játszik a kislány, lehet az 
erősebbnek tartott ellenfél, 
fiú, vagy felnőtt, bárki, ő a 

Átadták a tornatermet
Megújult a Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc tagintézményé-
nek tornaterme. Új, mo-
dern parketta borítást és 
kosárlabda palánkokat 
kapott az iskola.

Mint arról korábbi számunk-
ban is beszámoltunk, egy si-
keres összefogásnak kö-
szönhetően kitűnő körül-
mények között sportolhat-
nak a jövőben a Kazinczy is-
kola diákjai és a TVSE Ko-
sárlabda Szakosztály kosa-
rasai. A közel nyolcmilliós 
beruházás zárására, és a te-
rem ünnepélyes átadására 
szeptember 2-án került sor. 
Bodor Tamás a tagintéz-
mény vezetője örömét és kö-
szönetét fejezte ki a támo-
gatóknak és kivitelezőknek. 
Elmondta, hogy a példaérté-
kű együttműködés, a pályá-
zat, az önkormányzat és a 
helyi vállalkozók támogatá-
sa egy modern, minden 
igényt kielégítő, egészsé-

gesebb teret biztosít a spor-
tolni vágyó gyerekeknek. 
Emlékeztetett, hogy intéz-
ménye már akkor is szívesen 
befogadta a kosárlabdázó-
kat, amikor a felújításról 
még szó sem volt. Dobó Zol-
tán polgármester szerint, 
egy nemes cél érdekében 
fogtak össze. A gyerekek 
ügye, és a jövő bajnokainak 
kinevelése, támogatásra 
méltó, ezért ennek érdeké-
ben megtesznek mindent. 
Terveik közt szerepel több 
hasonló projekt beindítása, 
kivitelezése. A városvezető 
méltatta Molnár Lajos, a 
TVSE Kosárlabda Szakosz-
tály vezetőjének és munka-

Megyei másodosztályú foci
A TIAC megyei másod-
osztályban szereplő lab-
darúgó csapat az elmúlt 
két hétben három mérkő-
zést játszott, a mérleg két 
győzelem és egy vereség.

Először a Megyei Kupa so-
rozat soron következő for-
dulójára került sor, ahol a ta-
polcaiak, Badacsonytomaj 
gárdáját győzték le 5:2-re.
Ezután bajnoki meccs kö-
vetkezett, amikor  Tótvá-
zsony ellen léptek pályára 
idegenben, ahol 3:0 arányú 

vereséget szenvedtek. Az el-
múlt hétvégén kiegyenlített 
játékkal indult a TIAC – Ta-
liándörögd bajnoki össze-
csapás, azonban negyed óra 
után a tapolcai csapat átvette 
a játék irányítását, egyre- 
másra vezette a támadásait. 
Végül sportszerű mérkőzé-
sen, jó játékvezetés mellett 
nyert a Tapolca 4:2-re. 
Az ifisták lendülete 
továbbra is töretlen. 
Tótvázsonyban 1:0-ra, míg 
Taliándörögd ellen 2:0-ra 
győzedelmeskedtek.      (hg)

maximumot hozza ki ma-
gából, nem adja fel. Zsóka 
jelenleg már a világbajnok-
ságra koncentrál, így lazí-
tásra most sem marad ideje. 
A szülők és a kilenc éves 
kislány a mintegy 30 ki-
lométeres távolság ellenére, 
továbbra is a tapolcai sakk 
szakosztály keretein belül 
képzelik el a további mun-
kát, hiszen a „sportág nagy 
megbecsülést élvez a város-
ban, jó és motiváló a közeg, 
eredményes a helyi sakkok-
tatás.” Persze mellette a 
tanulást sem hanyagolja el, a 
kislány jó tanuló, szerinte 
aki jól sakkozik, az a ma-
tematikában is jó. Zsókának 
és a TVSE többi ifjú sak-
kozójának kijárt az ün-
neplés, a csarnokban Rig La-
jos országgyűlési képviselő, 
Dobó Zoltán polgármester, 
Czingler Sándor a megyei 
sakkszövetség főtitkára, 
Rédli Károly a TVSE el-
nöke, Puskás Ákos alelnök, 
Ács Lajos a helyi sakk 
szakosztály elnöke és  Paréj 
József a szakosztály veze-
tője  egyaránt gratulált a fia-
taloknak. 
Dobó Zoltán beszédében  a 
sakkozó fiataloknak járó 
ajándék és dicsérő szavak 
mellett, a TVSE  sakk szak-
osztály munkáját is méltatta, 
vezetőinek, edzőinek gra-
tulált.                               (tl)

A versenyen a  következő ered-
mények születtek: 1. Nagy Gá-
bor, 2. Ress Tamás, 3. Egresi 
Máté, 4. Jurácsik József, 5. Bu-
zás Bertalan, 6. Gyarmati Já-
nos, 7. Csala Imre, 8. Tomasic 
Roland. A 2008 után születettek 
kategóriájában: 1. Coler Ivor, 2. 
Horváth Barnabás, 3. Tóth Bar-
nabás. A 2006 után születettek-
nél: 1. Tóth Csongor, 2. Bodó 
Boglárka, 3. Major Martin. 
2004 után született sakkozók-
nál: 1. Nagy Ádám, 2. Enyingi 
Bence, 3. Somogyi Barbara. A 
2002 után születettek eredmé-
nyei: 1. Horváth Csongor End-
re, 2. Mátyás Donát, 3. Honfi 
Viktória. A legeredményesebb 
gyermekversenyző, Horváth 
Csongor Endre lett.            (hg)

társainak munkáját, akik há-
rom év alatt látványos ered-
ményeket értek el a fiata-
lokkal. Molnár Lajos el-
mondta, hogy hat iskolában, 
összesen száznyolcvan gye-
reket mozgatnak meg az ed-
zéseken. Az ünnepélyes át-
adásra elfogadta a meghí-
vást Gémes Levente, négy-
szeres magyar bajnok, há-
romszoros Magyar Kupa 
győztes kosárlabdázó is, aki 
a TVSE fiatal tehetségével 
Papp Botonddal közösen 
zsákolta be az első kosarat. 
Az ünnepség végén a szak-
osztály ifjú kosarasai adtak 
ízelítőt technikai tudásuk-
ból.                                 (hg)
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Gaál Zsóka és szülei                           Fotó: Töreky László 

Modern, egész-
ségesebb kö-
rülmények kö-
zött folytatód-
hat a minőségi 
munka az ün-
nepélyes áta-
dás után
                                
  Fotó: Havasi G.

Az U-19-es csapat öt forduló után, veretlenül vezeti a 
bajnokságot                                             Fotó: Havasi Gábor



Korszerűbb konyha
FEJLESZTÉS  A legmagasabb minőséget képviselő technológia 
Legutóbb nyolc évvel 
ezelőtt volt lehetőségem 
arra, hogy itt állhattam és 
beszámolhattam arról, 
hogy egy 15 millió forintos 
beruházás valósulhatott 
meg a konyhán. Ma újra 
itt állok és elmondhatom, 
újra sikerült egy, a legma-
gasabb minőséget képvi-
selő konyhatechnológiai 
fejlesztést megvalósítani.

Mindezt Mezőssy Tamás, a 
Tapolcai Diák és Közétkez-
tető Kft. ügyvezető igazga-
tója mondta ünnepi köszön-
tőjében a Batsányi Tagintéz-
mény épületében működő 
konyhán. Mint elhangzott, a 
13 millió forintos eszközbe-
szerzést önerőből valósította 
meg a cég. Az egyik gép egy 
Rational kombi sütő-pároló 
berendezés, a másik pedig 
ugyanattól a gyártótól szár-
mazó billenő serpenyő, amit 
frituzásra, főzésre és rost-
lapként is használhatnak. - 
Teljesítményük extrém, 
ugyanakkor a hagyományos 
gépekhez képest energiata-

karékosak, hatékonyak, és 
az általuk biztosított minő-
ség is korlátlanul reprodu-
kálható – fűzte hozzá az 
ügyvezető. Majd a résztve-
vőknek nagy vonalakban be-
mutatta céget is. - Fő profi-

lunk a gyermekétkeztetés, 
de tevékenységünket kibő-
vítettük rendezvények lebo-
nyolításával, betegélelme-
zéssel és ételfutár szolgálta-
tással. A Kft. egyedi szolgál-
tatásai közé tartozik a spe-

ciális étrendet igénylők el-
látása. Napi 2100 adag étel 
készül a konyhán, amely 
negyven fős csapat össze-
hangolt munkájának ered-
ménye - emelte ki Mezőssy 
Tamás.                           (szj)  

Miniállatkert nyílt Tapolcán

Miniállatkert nyílt Tapolcán, Pócsi Béla, több világbaj-
noki címet is birtokló díszmadártenyésztő otthonában. 
Hörcsögök, tengerimalacok, a négy méteres, hatalmas, 
de szelíd óriáskígyó fogadta a látogatókat, majd a több, 
mint háromszáz madarat számláló állomány tagjai. Illet-
ve Pócsi Béla, a tulajdonos, több világbajnokság győztes 
tenyésztője. Az elsőként érkező zalahalápi óvodásokat 
Istvándy Gergely borász invitálta Tapolcára. Egyrészt 
azért, hogy megörvendeztesse őket, másrészt édesanyja 
korábban az intézményben dolgozott, és tervei között 
szerepelt egy ilyen izgalmas program megszervezése. 
Gergely elképzelése telitalálat volt, az apróságok szem-
mel láthatóan jól érezték magukat, ugyanakkor Pócsi 
Béla is lépett egyet előre, igaz csak egy aprót, de mégis 
elmozdult a nagy álom irányába. Mostantól ugyanis 
különleges, országos, de talán nemzetközi szinten is pél-
dátlanul gazdag madárállományát, állatkerti környeze-
tet idéző otthonában mutatja meg az érdeklődőknek 
szombat délutánonként. Aztán az idő, és látogatói 
aktivitás eldönti, hogy mekkora az igény erre az 
attrakcióra.                                                                     (szj)

2016. 08. 26. Gazdag Rita és 
Shweitzbacher István
2016.09.03. Bogdán Éva és 
Varga Dániel
2016.09.06. Ferenczi Alíz és 
Bertalan Ádám

n FEGYVERCSÖVET 
találtak a biciklivázban. Lő-
fegyverrel való visszaélés 
miatt folytatott nyomozást 
zártak le a tapolcai rendő-
rök. A nyomozás adatai 
alapján az egyenruhások 
2016. március 10-én 11 óra 
50 perckor igazoltattak egy 
kerékpárral közlekedő 30 
éves férfit Sümegen. Az in-
tézkedés során G. Gábor há-
tizsákjában egy szétszerelt 
lőfegyver alkatrészeit és kö-
zel 150 darab lőszert találtak 
a rendőrök. A fegyver csöve 
azonban nem volt a tárgyak 
között, a 30 éves férfi pedig 
tagadta, hogy nála lenne. A 
rendőrök ezután átvizsgál-
ták kerékpárját, melynek vá-
zában elrejtve megtalálták a 
hiányzó tartozékot. A G. Gá-
bor ellen lőfegyverrel, vagy 
lőszerrel visszaélés bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott nyo-
mozást a Tapolcai Rendőr-
kapitányság lezárta, és az 
ügyben  keletkezett  iratokat

vádemelési javaslattal adták 
át az illetékes ügyészségnek 
- tájékoztatta lapunkat Nagy 
Judit megelőzési főelőadó .      
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A 13 millió forintos fejlesztést önerőből valósította meg cégünk, hangsúlyozta Me-
zőssy Tamás, a Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. ügyvezető igazgatója     Fotó: szj.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 50/db
Burgonya: 130-150 Ft/kg
Sárgarépa: 180-250 Ft/kg
Zeller: 100-150 Ft/kg
V.hagyma: 150-250 Ft/kg
Újhagyma: 150 Ft/kg
Paprika: 140-400 Ft/kg
Paradicsom: 300-400 Ft/kg
Uborka: 250-350 Ft/kg
Alma: 250-300 Ft/kg
Szilva: 280-350 Ft/kg
Szőlő: 350-400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Dió: 2600 Ft/kg
Mandula: 4400-5000 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Citrom: 880 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg

Heti SÜTI

Diós-habos 
rácsos linzer

Hozzávalók:
Tészta: 50 dkg liszt, 1 csomag sü-
tőpor, 15 dkg porcukor, 25 dkg 
margarin, 3 tojássárgája, 1 citrom 
leve
Töltelék: sárgabaracklekvár 3-4 
evőkanál, 3 tojásfehérje, 1 csipet 
só, 15 dkg porcukor, 25 dkg darált 
dió, 1 citrom reszelt héja
Elkészítés: A tészta hozzávalóit 
összegyúrom, majd hűtőben pi-
hentetem, míg a tölteléket elké-
szítem. A tojásfehérjét keményre 
felverem a csipet sóval és a por-
cukorral, majd könnyedén hoz-
zákeverem a diót és a citrom reszelt 
héját. Kb. a fele tésztát sütőpapírral 
bélelt közepes méretű tepsibe te-
szem, megkenem lekvárral, rási-
mítom a habos diót, a pedig tetejét 
berácsozom a megmaradt tésztá-
val. 180°C-ra előmelegített sütő-
ben 30 perc alatt készre sütöm.

             Fehér Sándorné, Tapolca

Rendőrségi hírek

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: 
- Testvértelepülésünkön járt a 
tapolcai küldöttség
- Miniállatkert a városban
- Megújult a katolikus óvoda 
homlokzata
- Tapolcai tűzoltó sikere a 
veszprémi lépcsőfutó verse-
nyen
18.25 Sportmagazin
benne: Kazinczy Tagintéz-
mény tornatermi burkolatá-
nak felújítása, Gaál Zsóka 
Európa bajnok sakkozó 
köszöntése
18.40 Balasport -regionális 
magazin
19.10 Kávézó - beszélgetés 
Kenyeres Oszkárral, a 
Hazajáró című műsor szer-
kesztőjével
19.43 Szomszéd vár - turisz-
tikai magazin
20.14 Műsorzárás

VÁROSI TV
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