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Adventi várakozás
SZERETET Kigyúlt az első gyertya a Fő téren, sokan megnézték

Advent első vasárnapján 
az első gyertya meggyúj-
tásával megkezdődött az 
immár hagyományos, víz-
keresztig tartó, Adventi 
várakozás néven ismert, 
színes tapolcai rendez-
vénysorozat.

Kigyúlt az első gyertya a  
Szentháromság szobornál, 
megnyílt a szabadtéri Betle-
hem a belvárosban, és ter-
mészetesen bekapcsolták a 
város új díszkivilágítását is. 
A Fő téren megjelent érdek-
lődők sokaságát Dobó Zol-
tán köszöntötte. A polgár-
mester a szeretet összetartó 
erejéről szólt beszédében, 
amely minden közösség lé-
tének alapja. Karácsony vá-
rása idején különösen.
Az est meghittségéhez vers-
sel, énekkel járultak hozzá a 
Batsányi János Tagintéz-
mény, valamint a Nagybol-
dogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskola tanulói, 
közreműködött a római ka-
tolikus egyház, majd a Gold 
Orleans Jazz Trió szolgál-
tatott kellemes muzsikát.

Mostantól január 6-ig folya-
matosan  programokkal vár-
ják az érdeklődőket.  Az Ad-
venti Várakozás kínálata  
péntekenként délutánra, es-
tébe nyúlóan gyerekeknek, 
családoknak ajánl alternatí-
vát, ami konkrétan kézmű-
ves játszóházat és családi já-
tékokat jelent. Szombaton-
ként inkább a baráti társa-

ságokat célozzák meg, 
ugyanis a forralt boros fa-
házak mellett élőzenét bizto-
sítanak a szervezők. Ezzel 
együtt a vasárnapi „szoká-
sos” programokat is meg-
tartják.  Szombaton 15 óra-
kor lesz a városi mikulásnap 
a rendezvénycsarnokban. 
Vasárnap 15 órától jég-
szobrász show kezdődik a 

Fő téren, majd 17 órától mi-
kulásváró gyermekműsort 
adnak a Bárdos Lajos Intéz-
ményegység tanulói. 18 óra-
kor evangélikus egyházi 
szolgálat kezdődik, közre-
működik a Tapolcai Protes-
táns Énekegyüttes. 18.30-tól 
a Rézangyalok fúvós együt-
tes zenél az adventi rendez-
vények helyszínén.         (szj) 

Halott az Alsó-tóban

Adományokat gyűjtenek

Holttestet találtak az Alsó-
tóban Tapolcán kedden este 
8 után. A tapolcai tűzoltók 
emelték ki, a mentők már 
nem tudtak segíteni a 60 év 
körüli férfin. Erről Sárközi 
Roland tűzoltó parancsnok 
tájékoztatta lapunkat kedden 
este. A rendőrség vizsgálja 

még az ügy körülményeit, ha 
új információink lesznek, 
közzétesszük. 
Azt már egy magát megne-
vezni nem kívánó olvasónk 
jelezte, elképzelhető az is, 
hogy az áldozat ittas álla-
potban esett a vízbe és be-
lefulladt.                          (szj)

A párt országos ado-
mánygyűjtő akciójához 
csatlakozva, az MSZP 
helyi szervezete is támo-
gatni kívánja a következő 
időszakban a rászoruló-
kat. Erről Árvai Gábor a 
párt tapolcai elnöke tartott 
sajtótájékoztatót kedden.   

Az adventi adományokat a 
Berzsenyi utcai pártirodá-
ban lehet majd leadni de-
cember 15-ig- tudtuk meg. 
Elsősorban tartós élelmisze-
reket, játékokat, tisztító sze-
reket, tisztálkodási szereket 
várnak felajánlásként. A párt 
nem először gyűjt a sze-
gényebb sorsú családoknak 
az adventi időszakban, a ha-
gyomány hosszú évekre 
visszanyúlik. Tavaly decem-
berben például a nagycsa-

Érdeklődő 
hölgyek

Kedden délután a Vá-
rosi Nőklub tagjaival 
találkozhattam. A cso-
port vezetőjét, Varga 
Károlyné Editet régó-
ta ismerem, aktív, 
közéleti ember, akit 
érdekel a város léte, 
foglalkozik a helyi kö-
zösséget érintő prob-
lémákkal, és szerve-
zőként is letett már 
valamit az asztalra. 
Vártam, hogy kérdez, 
érdeklődik a Tapolcai 
Újsággal kapcsolat-
ban, s a beszélgetés 
így is indult el. Arra 
azonban nem számí-
tottam, hogy a jelen-
lévő hölgyek is mé-
lyen érdeklődnek a 
közélet, s azon belül 
lapunk készítése, mű-
ködése iránt. Napja-
ink kiüresedő, kö-
zönybe süllyedő vilá-
gában öröm volt azt 
tapasztalni, hogy van-
nak még emberek, 
akiknek tényleg fon-
tos a valahova való 
tartozás, és a tapolcai 
élettér.

          Szijártó János

Kedden látták meg a holttestet a vízben Illusztráció: szj.

Az Adventi Várakozás jegyében sokan kilátogattak a Fő térre vasárnap     Fotó: szj.

Árvai Gábor: Adományok 
gyűjtésével támogatjuk a 
rászorulókat 
               Fotó: Töreky László

50 éves város

ládosok egyesületével mű-
ködtek együtt a cél érdeké-
ben. Idén azokat támogatják, 
akik személyes tapasztalata-
ik alapján erre kifejezetten 
rászorulnak és az ajándéko-
kat is személyesen adják 
majd át az érintetteknek. 
Árvai Gábor szerint, az ado-
mánygyűjtésre ma nagy 
szükség van, hiszen - amint 
fogalmazott- a kormány 
„megkergült Robin Hood-
ként” a gazdagoknak adja 
azt, amit a szegények adó-
ként befizetnek. - Ma Ma-
gyarországon a leggazda-
gabb 800 ezer ember va-
gyona 27 szer nagyobb, mint 
a legszegényebb 800 ezeré. 
A kormány sikerpropagan-
dája ellenére, három millió-
ról, négy millióra nőtt a sze-
gények száma, napjainkban 

másfél millió ember pedig 
kevesebb, mint havi 55 ezer 
forintból él – hangsúlyozta 
az MSZP helyi elnöke.      (tl)
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Tárgyaltak, döntöttek
SZAKKÉPZÉS   Állami, vagy egyházi fenntartás lenne a jobb?
Tapolca, Gyulakeszi és 
Raposka önkormányza-
tainak képviselő-testülete 
együttes nyilvános ülé-
sen döntött 2016. évi költ-
ségvetésének módosítá-
sáról, valamint a Tapolcai 
Szociális Alapszolgálta-
tási Intézményi Társulás 
társulási megállapodá-
sának módosításáról.

Az együttes ülés befejezése 
után a két társult község  
képviselői távoztak, a tapol-
cai testület pedig folytatta a 
várost érintő napirendek tár-
gyalását. Több, mint húsz té-
ma került terítékre a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban a pénteki nyilvános ülé-
sen.
Külön foglalkoztak a Bap-
tista egyház fenntartásában 
működő Széchenyi István 
Szakképző Iskolával, abban 
a megközelítésben, hogy az 
állami fenntartás esetleg 
előnyösebb lehetne. A fenn-
tartó egyház képviselője ez-
zel nem értett egyet, és kérte 
a testületet, hogy közösen 
keressenek megoldást a 
folytatásra. Az kiderült a 
hozzászólásokból, hogy a 
testület a stabilitás reményé-
ben az állami fenntartást 
jobban támogatná, de a Bap-
tista egyházzal sem szeretné 
megtörni az eddigi korrekt 

Tapolcán járt a norvég partner

Szennyainé Kovács Veronika polgármester (Gyulakeszi), Dobó Zoltán polgár-
mester (Tapolca), Ughy Jenőné jegyző és Bolla Albert polgármester (Raposka) 
az együttes ülésen                                                                                   Fotó: Szijártó János

kapcsolatot. Ezért úgy hatá-
roztak, hogy egymással is, 
és az illetékes minisztérium-
mal is tárgyalnak még annak 
érdekében, hogy a gyerekek 
oktatása megnyugtató kö-
rülmények között folytatód-
hasson az elkövetkező évek-
ben is. A téma felvetése az 
intézmény oktatását érintő 
bizonytalanság okán fogal-
mazódott meg, azonban úgy 
tűnt, hogy ezt nem a fenn-
tartó egyház, hanem jogsza-
bályi hiányosság idézte elő. 
Most adtak maguknak a fe-
lek közel két hónapot az ügy 
részletes vizsgálatára, és a 
lehető legjobb megoldás 
megtalálására. A tét nem ki-

csi, hiszen a tapolcai, illetve 
a környékbeli gyerekek ok-
tatásáról van szó, amely sta-
bil alapokat kíván.
A polgármester és az alpol-
gármesterek fontosabb tár-
gyalásairól, valamint a kép-
viselő-testület lejárt határi-
dejű határozatainak végre-
hajtásáról szóló beszámoló 
után a képviselők foglalkoz-
tak  az orvosi körzetek kia-
lakításáról szóló önkor-
mányzati rendelet, valamint 
a temetőkről és a temet-
kezésről szóló rendelet fe-
lülvizsgálatával, a közterü-
let használatáról szóló ön-
kormányzati rendelet módo-
sításával, és a Tapolcai 

terjúk után Mezőssy Tamás, 
a Diák - és Közétkeztető Kft. 
ügyvezetője vázolta a társa-
ság profilját, majd egy helyi 
termékekből összeállított 
ebéddel kínálta a résztvevő-
ket.
Egy gyors városnézést után, 
a sport és egészséges élet-
mód népszerűsítésének je-
gyében ellátogattak a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokba, a Magyar Speci-
ális Olimpiai Szövetség ál-
tal megrendezett Nemzetkö-
zi, Egyszerűsített Teremlab-
darúgó Torna megnyitójára.
Örömüket fejezték ki, hogy 
eljutottak Tapolcára, és re-
mélik, amikor legközelebb 
jönnek (jövő év februárban) 
még jobban megismerked-
hetnek a várossal, illetve an-
nak látnivalóival.            (me)

Először látogattak el Ta-
polcára a Norvég Alap ál-
tal finanszírozott „Egész-
séges Tapolca, Egészsé-
ges Gazdaság" projekt 
lillehammeri partnerszer-
vezetének képviselői.

A delegáció a múlt héten ér-
kezett a városba, és egy na-
pot töltöttek itt. A városhá-
zán a magyar partnerszer-
vezetek képviselőinek köré-
ben Dobó Zoltán polgár-
mester köszöntötte a ven-
dégeket, és reményét fejezte 
ki, hogy a projekt keretén 
belül megújuló - a legkö-
zelebbi látogatásukra várha-
tóan már kész állapotban lé-
vő - piacon találkozhatnak 
ismét. Ezek után emléklapot 
adott át a vendégek közül 
Irene Thorsplassnak, a Lil-

lehammer University Colle-
ge oktatójának, egyben a 
projekt menedzserének, va-
lamint Henning Holmbak-
kennek, aki a lillehammeri 
önkormányzatot képviselte.
A piac és vásárcsarnok láto-
gatása során betekintést 
nyerhettek a felújítási mun-
kálatokba, az ott kínált ter-
mékekbe, valamint a közös-
ségi életbe. Mindezek mel-
lett a helyi termelőkkel ké-
szített interjúk során szá-
mukra hasznos informáci-
ókkal gazdagodhattak. Dél-
előtt egy tanórát töltöttek a 
Batsányi János Gimnázium 
és Kollégiumban, ahol a vál-
lalkozóvá válásról folytattak 
kötetlen beszélgetést a diá-
kokkal.
Visszatérve a városházára a 
közös workshop, illetve in-

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
December 5. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
December 12. 14.00-16.00

Képviselői fogadóóra 

Buzás Gyula önk. képviselő
2016. december 8-án 16.00-tól 
17.00-ig fogadóórát tart.
Helyszín: Tapolca, Berzsenyi 
u. 13. MSZP Iroda

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu 
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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

Szennyvíz-tisztító Telep 
technológiai fejlesztésével. 
Tájékoztató hangzott el a 
nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó köte-
lező helyi közszolgáltatás 
tapasztalatairól, döntettek a 
2017-es közszolgáltatási 
díjról, valamint a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek 
jövő évi bérleti díjáról. 
Módosították az önkor-
mányzat által létrehozott 
egészségügyi alapítványok 
alapító okiratát és testület 
meghallgatta a Tourinform 
Iroda tájékoztatóját a 2016-
os működésről és a 2017-es 
esztendő terveiről.          (szj)

http://www.tapolca.hu


Megkóstolták, értékelték
BORMUSTRA  András nap Diszelben finom borokkal, gasztronómiai élménnyel
Mind ez idáig nyolc alka-
lommal rendezett Diszel 
településrész András-na-
pi bormustrát, legutóbb, 
november 26-án, szom-
baton, az Artemis Panzió 
éttermében tartották meg 
a népszerű eseményt.

Ezúttal a helyi borok mellett, 
bemutatkoztak a NAIK- 
Szőlészeti és Borászati Ku-
tatóintézet borai is, amelye-
ket  Renner Sándor plébános 
áldott meg, majd dr. Májer 
János igazgató ajánlott a je-
lenlévők figyelmébe. A jó 
bor és a finom ételek egymás 
kiegészítői. Az egyiknek, a 
másik ízével harmonizálnia 
kell, de legjobb, ha ad hozzá, 
sőt kiemeli azt. Többek kö-
zött ezért is öröm, olyan ese-
ményekre járni, amely a 
gasztronómia és a bor kap-
csolatáról szól, megspékel-
ve a felszolgált borokról szó-
ló szakszerű, mégis szóra-
koztató előadásokkal. Az 
András napi bormustra idei 
előadója dr. Májer János 
volt, aki a badacsonyi kuta-

tóintézet vezetőjeként mu-
tatta be intézetük kitűnő bo-
rait. Az igazgató szerint 
Márton napkor kóstolják 
meg először a borokat, 
ilyenkor már egy kicsit elő-
rébb vannak a fejlődésben, 
ezért megfelelő technikával 
akár kész bort is lehet vará-

zsolni a tételekből. Az inté-
zet szőlőit szerencsére elke-
rülte a fagykár és a jégkár, 
így jobb helyzetben voltak, 
mint számos környékbeli 
termelő.  Dobó Zoltán pol-
gármester azt hangsúlyozta, 
hogy egy borvidék közepén 
élünk, ezért érdemes  ráte-

kinteni arra, hogy miként 
alakult az elmúlt év borá-
szati szempontból.  Ugyan-
akkor fontos, hogy a tele-
pülésrész megőrizze egyedi-
ségét. - Azt tudjuk, hogy sok 
termelő számára nehéz év 
volt az idei, ennek ellenére 
bízom benne, hogy remek 
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Renner Sándor plébános áldotta meg a borokat, Bakos György köszöntött   Fotó: tl.

  Kulcs a szívekhez
„Kamatos kamataim” cím-
mel jelentette meg legújabb 
könyvét dr. Görcsös Mihály-
né, dr. Takáts Gizella. Az író 
szerint, minden gyermek 
szívéhez van egy kulcs, ami 
azt nyitja. A most megjelent 
könyv színe pedig sárga, ami 
az alkotó szerint, tudatos, 
jelképes választás volt.
A nyugdíjas tanárnő, Tapol-
ca  kulturális életének jól is-
mert alakja, új könyve ap-
ropójából  osztotta meg ve-
lünk gondolatait, életfilozó-

fiáját. Mondataiból a mű 
megszületésének előzmé-
nyei, az évtizedeken át sze-
retettel végzett pedagógusi 
hivatás iránti elkötelezettség 
és a tanítványaihoz fűződő, 
máig ható elszakíthatatlan 
kapcsolata rajzolódott ki.
– A könyv színe sárga, mint 
az érett gabona. Nem vélet-
lenül. Azt szimbolizálja, 
hogy a gyerekek, tanítvá-
nyaim megértek, ahogy a mű 
is beérett a megjelenésre. A 
cím, „Kamatos kamataim”, 

Dr.  Görcsös Mi-
hályné: Nem tu-
dom, talán ez 
születési szeren-
cse, de nagyon 
kell szeretni azt 
amit csinálunk.

Fotó: Wass Albert 
Könyvtár

a hangzás ellenére, nem va-
lamiféle számvitelei tan-
könyvet takar, hanem arra 
utal, hogy életem során ad-
tam valamit, amit aztán di-
ákjaim is továbbadtak. Ők az 
én kamatos kamataim - adott 
magyarázatot a könyv borí-
tójának szín- és címválasztá-
sának  gondolati hátterére az 
alkotó, aki, mint azt elmond-
ta, mindennél szívesebben 
emlékszik vissza a moson-
magyaróvári Kossuth gim-
náziumban töltött éveire.
- Eredetileg szigetközi va-
gyok, majorokban kezdtem 
az életet, működésemet, ami 
nekem olyan volt mint egy 
családi fészek. Később a 
mosonmagyaróvári Kossuth 
gimnáziumba kerültem, 
ahol nagyszerű diáksággal 
találkoztam.
- Minden gyerekhez van egy 
kulcs, ami azt nyitja, nekem 
pedig van hozzájuk egy 
kulcsgyűjteményem - tárta 
fel lelki hozzáállását az örök 
pedagógus, a friss kötettel 
jelentkező író.                    (tl)

KULTÚRSAROK

borokat fogyaszthatunk idén 
is. Diszelnek vannak saját 
hagyományai, önálló ren-
dezvényei, saját közösségi 
élete, ilyen az András napi 
bormustra is, melynek az 
életben tartását fontosnak 
tartja a város - adott hangot 
véleményének Tapolca pol-
gármestere. 
Bakos György, Diszel tele-
pülésrész önkormányzati 
képviselőjeként köszöntötte 
a rendezvény résztvevői, 
köztük az esemény díszven-
dégét, Rédli András olimpiai 
válogatott vívót. A telepü-
lésrész képviselője a bor 
méltatásával indította útjára 
az eseményt. - A bor varázs-
szer, van benne igazság, van 
benne bánat, feledés, nosz-
talgia, romantika és nem 
utolsó sorban, fontos gaszt-
ronómiai kellék. A finom 
bor egyfajta szimbóluma a 
közösségi összefogásnak. A 
kulturált borfogyasztás ba-
rátságossá tesz bennünket, 
ahogy igaz barátságok is 
születnek körülötte - fogal-
mazott a képviselő.          (tl)

A Szegedi Tudományegye-
tem Általános Orvostudo-
mányi és Gyógyszerész Ka-
rai Öregdiák Szövetsége 
2016. évi pályázatának kü-
löndíját dr. Sáry Gyula ve-
hette át a napokban.
Erről a nyugalmazott tapol-
cai orvos értesítette lapun-
kat. A pályázat a sportoló or-
vosok, gyógyszerészek té-

mát határozta meg, amelyre 
dr. Sáry Gyula Bakonyi va-
dászataim címmel nyújtott 
be anyagot. Mint kiderült si-
kerrel, a bírálók értékelték a 
vadászat terén is otthonosan 
mozgó - arról könyvet is író - 
tapolcai orvos pályázatát. 
Lapunkban később még fog-
lalkozunk bővebben is ezzel 
témával.                           (szj)

Dr. Sáry Gyula nyolcvannyolc évesen ma is aktív, sok 
minden érdekli, számos dologról van véleménye. La-
punkban is gyakran megjelennek írásai Fotó: Szijártó

Különdíjat vehetett át 
dr. Sáry Gyula orvos



Egészségmegőrzés
Nagy népszerűségnek ör-
vendtek a változatos 
egészségmegőrzést szol-
gáló programok a leg-
utóbbi egészségnapon.  A 
rendezvénynek, melynek 
hagyományos résztvevői, 
szervezői a helyi  egész-
ségfejlesztési iroda mun-
katársai is,  a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nok adott otthont.

Délelőtt teltházat produkált 
Tóth Orsolya, akinek jóga 
programja a testre és a szel-
lemre egyaránt jótékonyan 
hatott, de  sokan kipróbálták 
dr. Maha Jakoob légzés-
funkció vizsgálatát is, amely 
a betegségek korai felisme-
rését, a köhögések mögötti 
elváltozások feltérképezé-
sét, a dohányzásról való le-
szoktatás segítését tűzte ki 
célul. Kora délután Jámbor 
Szilvia „egészséges turmix 
kóstolója” a diétázóknak 
adott tanácsokat, ötleteket. 
Olyan, az egészségre jóté-
kony hatással bíró italokat 

A táplálkozás és szűrővizsgálatok mellett, az egészség 
megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mozgás
                             Fotó: Csermák József Rendezvénycsarnok
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Klubfoglalkozást tartott az 
Egészségfejlesztési Iroda, a 
szív és érrendszeri betegsé-
gek megelőzése érdekében. 
Az előadást dr. Májerné 
Tobak Edit kertészmérnök, 
tanár tartotta. A szakember 
olyan gyógynövényeket 
mutatott be a résztvevők, 
amelyek csökkentik a vér-
nyomást, nyugtató hatásúak 
és támogatják a keringési 
rendszer egészségét, vagy 
betegség esetén segítik a 
felépülést. Sok információ 
hangzott el a bárki számára 
könnyen beszerezhető csa-
lánról is. A csalán tinktúra, 
főzelék, saláta formában is 
fogyasztható, kitűnő im-
munrendszer erősítő, de 
többek között a reumás ba-
jokra is gyógyírt jelenthet. A 
csalánból készült teát nem-
csak belsőleg fogyaszthat-
juk, hanem használható bo-
rogatásként is. A népi gyó-
gyászatban már régóta al-
kalmazzák az ízületi gyulla-
dásokkal járó, lüktető fájda-
lom enyhítésére. Különösen 
hatásos lehet, ha a problé-
mát köszvény okozza. Ha-
sonlóan közismert és jóté-
kony hatású a fahéj. Segít-
heti az emésztést, a fogyó-
kúrát, vírus és baktériumölő 
tulajdonságú, segít a cukor-
betegség megelőzésében.

Nem árt tudni...
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kóstolhattak meg az arra vál-
lalkozók, mint a „répás-kle-
mentin smoothie”, amely 
gyomor nyugtató, emésztést 
segítő hatású és a „zöldellő 
limonádé smoothie”, amely 
tisztító, méregtelenítő hatá-
sával járul hozzá a szervezet 
hosszú távú, jó működésé-
hez, a későbbi betegségek 

megelőzéséhez. Ha egész-
ségnap, akkor Tapolcán nem 
maradhatott el a Maurer Ta-
másné védőnő által végzet 
szűrővizsgálat sem, amely a 
vércukor és az összkolesz-
terin szintjéről adott tájékoz-
tatást a vizsgálatra vállalko-
zóknak, de vérből történő 
prosztata vizsgálat (PSA) és 

cukorbetegség kockázatát 
felmérő kérdőív kitöltés is 
szerepelt a szűrések sorában. 
Az ingyenes és hasznos szű-
rővizsgálaton összességé-
ben 175-en vettek részt- 
tudtuk meg Fábián Katától a 
Tapolcai Egészségfejleszté-
si Iroda munkatársától. A 
táplálkozás és szűrővizsgá-
latok mellett, az egészség 
megőrzésének egyik legfon-
tosabb eszköze a mozgás. 
Ennek népszerűsítésére vál-
lalkozott délután Gerencsér 
Henrietta pilates programja, 
Szennyainé Kovács Veronika 
teltházas M.A.X Training 
foglalkozása és Szi-Andor 
Judit gyógytornász előadá-
sai, amelyek az ülőmunka és 
a fizikai munka hatásával és 
a rossz hatások elkerülési 
módjával, gyógyításával 
foglalkoztak. 
Az idős korosztály célozta 
Jámbor Szilvia dietetikus 
előadása, aki a helyes, diétás 
táplálkozásról osztotta meg 
gondolatait a legutóbbi 
egészségnapon.

Néhány ok, hogy MIÉRT érdemes hirdetni nálunk:
1. MERT a TV, az újság, a képújság és az online 
felületek segítségével szinte 100 százalékos lefedést 
biztosítunk, gyakorlatilag minden háztartásba, minden 
Tapolcán élő emberhez eljutunk.
2. MERT árainkat alacsonyan tartjuk
3. MERT önálló, kedvező tarifákat biztosítunk a 
Tapolcai Újságban a családi (névnap, szülinap, 
évforduló, születés, stb.) hirdetésekre, továbbá 
gyászjelentésre, köszönetnyilvánításra!
4. MERT ÜZLETI APRÓT IS FELVESZÜNK!
5. MERT TV-s és újsághirdetés együttes feladása 
esetén a képújságot ingyen adjuk!

Hívja 
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289
www.tapolcaiujsag.hu 
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Kulturális és közösségi 
igények mentén léteznek

A VOKE Batsányi János Művelődési És Oktatási Köz-
pont új igazgatója Havasi Gábor. Terveiről, elképzelé-
seiről kérdeztük                                                          Fotó: tl.

A VOKE Batsányi János 
Művelődési És Oktatási 
Központ a szó szoros értel-
mében nem a városé,  létjo-
gosultsága azonban vitatha-
tatlan, hiszen megszűnése 
sok tapolcai klub, szakkör, 
közösség, kulturális csoport 
létét veszélyeztetné.  Az új 
igazgató, Havasi Gábor er-
ről is beszélt lapunknak.
A vasutas művelődési köz-
pont nemrégiben kinevezett 
igazgatója szerint, az intéz-
ményen belül ma is számos 
olyan nagy múltú szakkör, 
kulturális csoport, nyugdíjas 
klub működik, amelyeket a 
város által fenntartott Ta-
mási művelődési központ 
méreténél és lehetőségeinél 
fogva aligha tudna már fo-
gadni. Vannak olyan sajátos-
ságai a Batsányinak, amely 
nem, vagy csak nagy nehéz-
ségek árán lenne kiválható a 
testvér intézmény által. Kü-
löntermeikben rendszeresen 
zenekarok próbálnak, tanfo-
lyamoknak, rendezvények-
nek, klub ünnepségeknek 
biztosítanak helyszínt. De 
elég csak a kiváló Batsányi 
Táncegyüttesre gondolni, 
amelynek létezése, működé-
se, próbái, műsorai szerve-
sen kötődnek a VOKE tapol-
cai intézménye által nyújtott 
lehetőségekhez. 
Havasi Gábor lapunknak el-
mondta, az idei év és a jövő 
év első negyedéve finanszí-
rozási szempontból biztosí-
tott, ám 2017-ben már pá-
lyázni kell a fenntartáshoz 
szükséges összegekre, tá-
mogatásokra, de saját gaz-

dálkodásukból is keletkezik 
pénz a működéshez. Ugyan-
akkor mintegy másfél millió 
forintra a várostól is számít-
hatnak. 
- Az intézmény hiányt is ter-
melt a megelőző időszak-
ban, ám az adósságot a fenn-
tartó országos vasutas egye-
sület rendezte.  A  kapcsola-
tos jogi ügyletek tudomá-
som szerint folyamatban 
vannak,   de kifizetetlen 
számlák jelenleg nem terhe-
lik a tapolcai intézmény 
költségvetését- tájékoztatta 
lapunkat az új igazgató.  Az 
intézményvezető a funkcio-
nálisan és pénzügyileg is 
kiegyensúlyozott működé-
sen kívül, azt tartja a leg-
fontosabbnak, hogy az épü-
letet a kor követelményei-
nek megfelelően esztétika-
ilag és az energiahatékony-
ságot tekintve is javíthassák. 
Ennek érdekében, kulturális 
célú épületek, helyiségek 
felújítására kiírt EU-s for-
rásokra pályáznak majd. 
Amit pedig tudnak, „házon 
belül”, társadalmi munká-
ban is elvégeznek, ahogy er-
re jó példák eddig is voltak. 
Jelenleg pedig készül a 
Batsányi művelődési köz-
pont a decemberi progra-
mokra. 
December 7-én, a város óvo-
dásainak szerveznek Miku-
lás ünnepséget, két koncer-
tet is ad ebben az időszakban  
a Zajongó együttes, decem-
ber 14-én pedig a hagyomá-
nyos Adventi Kórustalálko-
zónak biztosítanak hely-
színt.              (Töreky László)

Emberek, sorsok a kötetben
Horváth József nyugal-
mazott rendőr alezredes 
– aki 2011-ben úgy ter-
vezte, több könyvet már 
nem ír – immár a tizen-
negyedik kötetével jelent-
kezett, amely az „Embe-
rek, sorsok, életek” címet 
viseli. 

A Tapolcai Közművelődé-
sért díjjal kitüntetett szerző 
már több műfajban kipró-
bálta magát. Jelen műve kor-
történeti szociográfia, amely 
az elmúlt 50 évről tanúsko-

dik tucatnyi beszélgetés for-
májában, egyéni életutakat 
bemutatva. A könyvbemuta-
tón a szerző beszélgetőpart-
nere Hangodi László volt. 
Az általa feltett kérdésekre 
válaszolva Horváth József 
elmondta, hogy a kiadást 
megelőzően több éven át 
dolgozott a könyv anyagán, 
amely a következő témákat 
tárgyalja, tárja fel: hogyan 
élték meg az elmúlt 50 évet a 
város lakói, hogyan látják 
ennek az időszaknak a tör-
ténéseit, mi fejlődött, milyen 

téren történt visszalépés. 
Horváth Józsefet már jó ide-
je foglalkoztatja, hogy az 
égitestek milyen hatással 
vannak az egyén sorsára. 
Kötetének borítóján is egy 
asztrológiai motívumot (az 
unokája horoszkópja) jele-
nített meg, amellyel mintegy 
a belső tartalomra is utal. 
Könyvében a személyes sor-
sokon – bányász, óvónő, ta-
nítónő, varrónő, vasutas, ka-
tona – keresztül jelennek 
meg helytörténeti adalékok. 
Hangodi László szerint a 

Horváth József nyugalmazott rendőr alezredes és 
Hangodi László a könyvbemutatón          Fotó: Töreky L.

Új vezető, új tervekkel nagy lendülettel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy megkeresésünkre 
az NHSZ Tapolca Nonprofit 
Kft. azt a tájékoztatást adta, 
hogy az NHSZ Tapolca Non-
profit Kft. 2016. szeptember 
hónapban együttműködési 
megállapodást kötött, mely 
szerint a 2016. április 1. és 
2016. december 31. közötti el-
számolási időszakra vonatko-
zóan az NHSZ Tapolca Non-
profit Kft. állítja ki a hulla-
dékgazdálkodási díjakról szóló 
számlákat a Koordináló szerv 

nevében. Ezen együttműködési 
megállapodás alapján – a szük-
séges fejlesztések elvégzését 
követően – kerül sor a Köz-
szolgáltató részéről a fent meg-
jelölt időszak számláinak kibo-
csátására.
Az NHSZ Tapolca Nonprofit 
Kft. a II. és III. negyedévre vo-
natkozó hulladékszállítási köz-
szolgáltatási díjakat két külön 
számlában, eltérő fizetési ha-
táridővel számlázza ki. A ki-
postázás a lakosság részére no-
vember végén, de legkésőbb 

december elején várható. Az 
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft 
ügyfélszolgálatán továbbra is a 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatással kapcsolatos vala-
mennyi ügykörrel állnak a 
Tisztelt Lakosság rendelkezé-
sére. A számlázással kapcsola-
tos, folyamatosan frissülő in-
formációkat az NHSZ Tapolca 
Nonprofit Kft a honlapján 
(  is köz-www.nhsztapolca.hu)
zéteszi.
     Dobó Zoltán polgármester
         Tapolca, 2016. november 

Tájékoztatás: Közszolgáltatási díj számlázásáról

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 06/87/412-289

szerző könyvei hiánypótló 
kiadványok, mert a bennük 
közölt tények, adatok nem 
jelennek meg a kortárs sajtó-
ban, így a jövőben értékes 
kortörténeti dokumentum-
ként válhatnak a helytörté-
neti kutatások forrásaivá. 
Horváth József nem titkolt 
célja az volt, hogy Tapolca 
újbóli várossá nyilvánításá-
nak 50. évfordulójára jelen-
tesse meg a könyvet. A szer-
ző művei hozzáférhetők a 
könyvtárban.                    

http://www.nhsztapolca.hu
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Mikulás túra

Többet tudni Batsányiról

Ötödik alkalommal adott 
otthont kedden a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok a Szöcske Gála 
Terematlétika Verseny-
nek.

A Tapolca Kft. szervezői 
mellett a lebonyolításában 
közreműködött a Tapolcai 
Diáksport Egyesület, vala-
mint a verseny ötletgazdája 
Bakler Zoltán vezetésével a 
Tapolcai Sportakadémia SE. 
A kora délutáni órákban 
megtelt a küzdőtér és a lelátó 
a helyi, illetve környékbeli 
általános iskolás tanulókkal; 
közel százan vettek részt a 
sporteseményen, akadt, aki 
több versenyszámban is in-
dult. Nemenként, két kor-
csoportban, III. (2004-2005-
ben születettek), IV. (2002-
2003-ben születettek), öt 
versenyszámban (30 méter 
síkfutás, helyből távolugrás, 
medicinlabda dobás, magas-
ugrás, váltófutás) mérhették 
össze tudásukat az általános 
iskolás diákok. 
Eredmények: III. korcsoport 
fiú magasugrás 1. Kiss János 
2. Pruska Dániel 3. Horváth 
Barnabás. III. korcsoport 
lány magasugrás 1. Vadászi 
Bíborka 2. Varga Lizandara 
3. Fekete Júlia. IV. korcso-
port fiú magasugrás 1. Réti 
Boldizsár 2. Nagy Imre 3. 
Bodor Mihály. IV. korcso-
port lány magasugrás 1. Né-
meth Anna 2. Novák Jázmin 
3. Kiss Ágnes. III. korcso-
port fiú medicinlabda dobás 
1. Kenyeres Soma 2. Kiss 
János 3. Józsa Gergely. III. 
korcsoport lány medicinlab-
da dobás 1. Fekete Réka 2. 

Orbán Liliána 3. Gervald Vi-
rág. IV. korcsoport fiú medi-
cinlabda dobás 1. László Zé-
tény 2. Városi Soma 3. Ihász 
Nándor. IV. korcsoport lány 
medicinlabda dobás 1. Far-
kas Anna 2. Szigetvári Csen-
ge 3. Molnár Viktória. III. 
korcsoport fiú helyből távol-
ugrás 1. Konkoly Alex 2. Jó-
zsa Gergely 3. Pruska Ben-
ce. III. korcsoport lány hely-
ből távolugrás 1. Szécsi 
Boglárka 2. Fellegi Lili 3. 
Ihász Vanda. IV. korcsoport 
fiú helyből távolugrás 1.Ha-
mosi Ferenc 2. Réti Boldi-
zsár 3.Városi Soma. IV. kor-
csoport lány helyből távol-
ugrás 1. Novák Jázmin 2. 
Tóth Petra 3. Orbán Orsolya. 
III. korcsoport fiú 30 méter 
síkfutás 1. Sebők Róbert 2. 
Muzsi Balázs Ferenc 3. 
Lendvai Márk. III. korcso-
port lány 30 méter síkfutás 1. 
Vadászi Bíborka 2. Varga Li-
zandara 3. Fekete Júlia. IV. 
korcsoport fiú 30 méter sík-
futás 1. Meiszterics Regő 2. 
Luczi Botond 3. Bojtos Ist-
ván. IV. korcsoport lány 30 
méter síkfutás 1. Németh 
Anna 2. Földvári Melani 3. 
Kreiczinger Fanni. Váltófu-
tás: fiú kategória 1. Tatay 
Sándor Általános Iskola 2. 
Művészetek Völgye Általá-
nos Iskola 3. Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
Kazinczy Ferenc Tagintéz-
ménye. Váltófutás lány ka-
tegória 1. Tatay Sándor Álta-
lános Iskola 2. Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
Székhelyintézménye 3. Ta-
polcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézménye.

Marton László Kossuth-dí-
jas szobrász- és festőmű-
vész, Budapest díszpolgára
egykori otthonának és érin-
tetlen műtermének épületét,
emléktáblával jelölte meg a 
mester családja és a főváros 
önkormányzata a közelmúlt-
ban.
Az eseményről a tapolcai 
születésű alkotó özvegye, 
Marton Lászlóné Marianna 
tájékoztatta lapunkat. Mint 
megtudtuk, Szalay-Bobrov-
niczky Alexandra főpolgár-
mester-helyettes asszony 
avatta fel az emléktáblát. Az 

Emléktábla a mesternek

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

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

csütörtök – Szerda

1 - 7. csütörtök - szerda  
13:30  1000,-Ft  

Legendás állatok és 
megfigyelésük    

Színes, szinkronizált 
amerikai családi kalandfilm

Hossz: 140 perc
...

1 - 7. csütörtök – szerda  
16:00 1200,-Ft 

Vaiana 3D                                                                        
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 103 perc 

...
1 - 4. csütörtök – vasárnap 

18:00 1000,-Ft  
Érkezés                                                                            

Színes, feliratos amerikai 
misztikus sci-fi
Hossz: 116 perc 

...
5 - 7. hétfő – szerda 18:00  

1000,-Ft  
… és megint dühbe jövünk                                                  
Színes, szinkronizált olasz 

akció-vígjáték
Hossz: 109 perc 

...
1 – 7. csütörtök - szerda 

20:00 1000,-Ft                                 
Nézd, ki van itt                                                                   

Színes, feliratos német 
filmszatíra

Hossz: 116 perc

ünnepi megemlékezésre és 
az azt követő beszélgetésre 
Marton László műtermébe 
hívta meg a család barátait és 
a mester tisztelőit az özvegy.

A művész budapesti ott-
honára emléktábla került

Magyar Mihály emléktorna
A névadó emléke előtti 
tisztelgés, és a labdarú-
gás szeretete vezérelte a 
hétvégén tizenegyedik al-
kalommal megrendezett 
Magyar Mihály Emléktor-
na meghívott résztvevőit.

a TVSE Sakk Szakosztály 
vezetője üdvözölte Magyar 
Mihály családját, és emléke-
zett meg szóban a torna név-
adójának munkásságáról. A 
megjelentek egy perces né-
ma csenddel, állva fejezték 
ki tiszteletüket.
A díjak átadásánál közremű-
ködött Magyar Mihályné, 
akit Paréj József, és a TVSE- 
Honvéd csapata is virágcso-
korral köszöntött. Az öregfi-
úk közül idén a Tapolcai 
Öregfiúk FC került fel a do-
bogó első fokára, őket kö-
vette a Diszel SE, a Tapolcai 
Honvéd Öregfiúk, majd a 
Tapolca Hivatal csapata. A 
legjobb kapus különdíját 
Németh László (TÖFC) ér-
demelte ki, míg a legjobb 
mezőnyjátékosnak Krana-
bet Krisztiánt (Diszel SE) 
választották. A gólkirály 
Nagy László lett (TÖFC) . A 
női torna győztese a Zala-
apáti SE lett, megelőzve a 
Női Labdarúgó Club Ajka 
csapatát. A harmadik helyen 
a TVSE Honvéd végzett.

A Batsányi Kör következő – 
ebben az évadban első – 
beszélgetését december 8-án 
16.30 órakor tartjuk a szo-
kott helyen a VOKE Bat-
sányi J. Művelődési és Ok-
tatási központban - tájékoz-
tatta lapunkat a szervezők 
nevében Csaba Dezső. 
- Az előző évadot júniusban 
az érdektelenség miatt fejez-
tük be. Kénytelen vagyok 
megállapítani, hogy Batsá-
nyi János kora és környezete 
keveseket érdekel Tapolcán. 
Ez egy érdekes tanulság, bár 
az én számomra kicsit lehan-
goló. Lehet az is, hogy keve-
sen jegyezték meg indulás-
kor a foglalkozások időpont-
jait és mivel nem hirdettük 
meg az alkalmakat, ez is egy 

szervezési tanulság lehet a 
következő időszakra vonat-
kozóan. Az előbbiek miatt 
azzal a céllal írom ezeket a 
sorokat, hogy az újraindu-
láskor új alapokra helyezzük 
a Batsányi Kör munkáját 
mind tartalmi, mind formai, 
szervezési és egyéb szem-
pontból. Ezeket a dolgokat 
fogjuk megbeszélni decem-
ber 8-án. Újraindulunk úgy, 
hogy igyekszünk a tagság 
érdeklődését kielégíteni. A 
város nagy szülöttjéről töb-
bet megtudni és gondolko-
dását mélyebben megismer-
ni – úgy gondolom - tapolca-
iként elemi kötelességünk. 
Remélem, hogy most többen 
leszünk a megbeszélésen -
fogalmazott Csaba Dezső.

Ifjú atléták nagy versenye

A Tapolca Városi Sporte-
gyesület Természetjáró 
Szakosztálya szombaton 
Mikulás túrát hirdet. 
December 3-án, szombaton 
találkozó a tapolcai vasútál-
lomáson  reggel 7.40-kor, a 
vonat 7.50-kor indul. Az 
utazási költség teljes ára 740 
Ft. A kb. tizennyolc km távú 
útvonal Badacsonytomajról 
indul a Csörge-hegyre, majd 
Salföldre, Ábrahányhegyre, 
onnan a Salföldi kolostor-
romhoz, majd Badacsonyör-
sön át érkezés Badacsony-
tomajra. Túravezetőg Illés 
Imréné. Bárki csatlakozhat a 
természetjárókhoz.        (me)

A Csermák József Rendez-
vénycsarnokban délelőtt az 
öregfiú-, délután a női csa-
patok húsz perces mérkő-
zéseket játszottak.
A hivatalos megnyitó a női 
mérkőzések előtt zajlott, 
ahol a szervező, Csermák 
József Rendezvénycsarnok 
munkatársai mellett Paréj 
József, egykori sportszerve-
ző, az emléktorna elindítója, 

Izgalmas mérkőzések zaj-
lottak a női tornán

Fotó: Májer E.

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!



Mozgalmas időszak 
KOSÁRLABDA  Aktív hónapot zártak, és a következő is az lesz
A Tapolca Városi Sport-
egyesület Kosárlabda 
Szakosztálya élménydús 
hónapot tudhat maga mö-
gött. Az Országos Kengu-
ru Bajnokság II. fordulója 
november 19-én zajlott a 
Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézményé-
ben.

A zalakarosi csapat nem ér-
kezett meg, így győzelem-
mel kezdték (20:0) meg a he-
lyiek az U11-es leány II. for-
dulót. A Körmendi Törpör-
dögök/B csapata technikai 
és taktikai főlényüket ki-
használva a második mér-
kőzésen győzedelmeskedtek 
a Tapolcai Gazellák felett. 
A Kenguru fiú csapat bravú-
ros győzelemet aratott. A Ta-
polcai Sárkányok  az  Eger-
szegi Zsebibabák csapatán 
kerekedtek felül hatalmas 
fölénnyel (102: 17), majd a 
Kanizsai Mókusokat is ma-
guk mögé szorították.
Másnap zajlott szintén haza 
pályán az Országos Lány Ti-
ni Bajnokság II. Fordulója, 
ahol az U13-as csapat Tata-

bánya és Kaposvár játéko-
sait látta vendégül. A kezdő 
mérkőzésen az első három 
negyedet megnyerve az 
utolsót pedig közel egálra 
hozva a helyi lányok sze-
rezték meg a győzemet. 
Tatabányai KC - Tapolcai 
Oroszlánok (39:50). A lá-
nyok csapata a Kaposvári 
Mágusok Egyesület ellen 
nagyot küzdött, de végül ők 
maradtak alul (44:46). 
A Balatonkenesei Rády Jó-
zsef Sportcsarnokban duplá-

zott a tapolcai fiú csapat. A 
hét végén zajlott a Megyei 
U14-es Bajnokság I. fordu-
lója, ahol először sikerült a 
tapolcaiaknak a házigazdá-
kat hazai pályán legyőzni és 
az első forduló győzelmet is 
itt elérni. A Tapolcai Sziklák  
84:10-re verte a Fűzfői 
AK/B csapatát. A második 
mérkőzésen a hazai, erősebb 
csapattal mérték össze tudá-
sukat, de így is sikerült győ-
zedelmeskedni felettük - 
Fűzfői AK/A - Tapolcai 

Sziklák 24:57. A kosaras 
szakosztály decemberi 
versenynaptára is esemény-
dúsnak bizonyul, több alka-
lommal mutathatják meg 
tudásukat. Addig is kitartóan 
edzenek, és folyamatosan 
vezetik be a kicsiket a „ko-
saras" életbe. A Bárdos La-
jos Általános Iskola tagin-
tézményeiből, a badacsony-
tomaji és a révfülöpi isko-
lákból összeállított három 
csapatnak felkészülési mér-
kőzéseket tartottak.      (me)

Tollaslabda az 5. forduló után
Az I. Tapolcai Tollaslabda 
Klub egyéni körmérkőzéses 
bajnokságának múlt heti, 5. 
fordulójának eredményei a 
következő képen alakultak: 
Csizmadia László – Szabó 
Bence 3:11, 5:11, Galambos 
István – Tőkés András 4:11, 
11:3, 11:8, Szabó László – 
Pálosi János 11:7, 11:8, 
Gyarmati Gabriella – Kas-
sai Balázs 7:11, 1:11, Pacsai 

n KÉZILABDA - 
Hazai pályán játszott a 
Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban va-
sárnap a Tapolca VSE- 
RESOLUTE a  Celldö-
mölki VSE csapatával. 
Az NB II női felnőtt 
mérkőzésen a tapolcai-
ak maradtak alul 20:25 
végeredménnyel, míg a 
junior korosztályban a 
helyiek verték a cell-
dölökieket 31:14-re. (m)

n SZLALOM - Vé-
get ért az autós szlalom 
versenyszezon, amelyet 
a tapolcai Szollár Nor-
bert is szép eredmé-
nyekkel zárt. Tizen-
három versenyen in-
dult, ebből tizenegyszer 
dobogós helyezést ért 
el. A Bakony kupa 2016 
versenyen T2 kategóri-
ában a harmadik helyet 
szerezte meg, a Dunán-
túli Szlalom Kupa A2 
kategóriájában második 
helyezett lett, a DSZK  
idei évi abszolút érté-
kelésében pedig az ötö-
dik helyet sikerült meg-
szereznie.                (me)

Tamás – Gyarmati Zoltán 
11:5, 11:8, Szennyai Sza-
bolcs – Balta Csaba 8:11, 
4:11, Ángyán Zoltán – 
Alexander Rehberg 11:5, 
11:5, Truemper Gerald - 
Gombkötő Richárd – ha-
lasztva. Az élmezőny állása: 
1. Balta Csaba (15) 2. Kassai 
Balázs (14) 3. Ángyán 
Zoltán (14), 4. Gombkötő 
Richárd (12).                   (me)

Százan léptek szőnyegre
Hétvégén rendezte meg a 
Simon Judo Önvédelem 
Szabadidő és Siáksport 
Egyesület a Meghívásos 
Newaza – földharc ver-
senyt a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban.

- A Magyar Judo Szövetség 
tagjai nevezhettek a ver-
senyre, mely a Magyar Judo 
szabályai szerint zajlott. A 
versenyt meghirdették a szö-
vetség honlapján, valamint 
meghívót is küldtek a szer-
vezők a velük kapcsolatban 
álló sportegyesületeknek. 

Összesen kilenc klub, száz 
versenyzővel képviseltette 
magát a megmérettetésen, 
nemcsak a környékről, ha-
nem távolabbi települések-
ről is, mint például Buda-
pestről vagy Szombathely-
ről. A csapatversenyben a 
dobogó legfelső fokára a Si-
mon Judo Önvédelem Sza-
badidő és Diáksport egye-
sület (39 versenyző) állha-
tott, akiket a Veresegyházi 
Küzdősport Egyesület (23 
versenyző) követett. Harma-
dik helyen végzett a Dózsa 
József Judo SE.               (me)

A hétvégén zajlott a Gere.-
vich Aladár Nemzeti Sport-
csarnokban az egyéni orszá-
gos bajnokság, ahol a férfi 
párbajtőrrel fejeződott be a 
sportesemény.

A tapolcai versenyző Siklósi 
Gergely (Sz-L Bau Balaton 
Vívóklub, edzője Szalay 
Gyöngyi) az olimpiai bronz-
érmes címvédőt, Somfai Pé-
tert győzte le 15:13-ra, ezzel 
ő lett az egyedüli vidéki or-
szágos bajnok, a legfiatalabb 
országos bajnok. Gergő így 
nyilatkozott: „Nagyon él-
veztem a vívást, végig nyu-
godt tudtam maradni, pedig 
voltak egytusos meccseim 
is. A Buenos Aires-i Világ-
kupa óta kijöttem a hullám-
völgyből. Budapestre köl-
töztem, megváltozott az éle-
tem, de most már sínre ke-
rültem, és nagyon örülök az 
aranyéremnek!".            (me)

Országos 
bajnok lett

Egységcsomag az iskolának
A Magyar Diáksport Szövet-
ség egységcsomagot ajándé-
kozott a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola Kazinc-
zy Ferenc Tagintézményé-
nek. A hivatalos átadón Do-
bó Zoltán polgármester kö-
szöntötte, majd Molnár La-
jos, a Tapolca Városi Sport 
Egyesület Kosárlabda Szak-
osztályának vezetője tartott 
rövid sportágismertetőt. Né-
meth Noémi, az MDSZ Kö-
zép-dunántúli régió- Szé-
kesfehérvár Régióközpont 
irodavezetője üdvözölte a 
megjelenteket, jelképesen 

átadta az eszközöket, melye-
ket azonnal birtokba vettek a 
gyerekek egy rendhagyó 
testnevelés órán.             (me)

Rövid hírek
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Hazai pályán a tapolcai kosárlabda szakosztály    Fotó: TVSE Kosárlabda Szakosztály

Hasznos eszközökkel gaz-
dagodott az iskola Fotó:me 

Nem lehet elég korán kezdeni a versenyzést    Fotó: me. 

Gergő 192 
indulót elő-
zött meg
Fotó: Magyar 
Vívó Szövetség



Kérdések, válaszok
KÖZÉLET A Nőklub vendége volt a Tapolcai Újság főszerkesztője
A Tapolcai Média Kft ügy-
vezetője, a Tapolcai Új-
ság főszerkesztője, Szi-
jártó János volt a vendé-
ge a Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület Nőklubja 
november végi összejö-
vetelének a Tópart Biszt-
róban kedden délután.

Az eseményen Varga Ká-
rolyné az egyesület nőklub-
jának vezetője faggatta a fő-
szerkesztőt, de a tagok is 
számos kérdést intéztek a 
meghívott felé. A kérdezők a 
tapolcai újságban, televízió-
ban közölt információk ki-
választási elveire, a hírek, 
városi történések hátterére 
voltak leginkább kíváncsi-
ak, de azt is megfogalmaz-
ták, hogy miről, kikről ol-
vasnának szívesen az újság-
ban, illetve kiket látnának 
szívesen a képernyőn. So-
kak fantáziáját mozgatta 
meg a klub tagjai közül a Ta-
polcai Újság interneten elin-
dított szavazása,  a 
www.tapolcaiujsag.hu olda-
lon, amely a tapolcai köztéri 

szobrok, műalkotások terve-
zett árhelyezésével volt kap-
csolatos. A kérdezők a vár-
ható változásokról mondták 
el a véleményüket, illetve 
Szijártó Jánostól vártak to-
vábbi információkat. A Nő-
klub összejövetelén jelen 
volt a Tapolca Televízió is, 
így Kovács Melindához a té-

vé főszerkesztőjéhez is érke-
zett a kérdés, miszerint, mi-
ért csak helyi politikusok, is-
mert arcok szerepelnek a ta-
polcai médiában? Kovács 
Melinda azt hangsúlyozta, 
hogy korántsem zárkóznak 
el a kevésbé ismert szemé-
lyiségek újságban, tévében 
történő bemutatásától, 

ahogy ez korábban sem volt 
szempont. Az ismertebb 
közszereplők azonban szin-
te minden városi eseményen 
ott vannak, megnyilatkoz-
nak, tehát szinte törvény-
szerű, hogy őket nagyobb 
számban látják viszont a he-
lyi médiában is - hangzott a 
válasz.                                 (tl) 

SZEM - PONT
A tapolcai rendőrök a láthatóság és a biztonságos köz-
lekedés fontosságára hívták fel a figyelmet az országos 
közlekedésbiztonsági kampány keretében.
A Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának munkatársai a polgárőrökkel együtt 2016. 
november 22-én, a késő délutáni órákban a 77-es számú 
főútvonalon, Tapolca külterületén ellenőrizték a gépjár-
művezetőket. Az akció elsődleges célja a balesetek meg-
előzése volt, ezért az egyenruhások kiemelt figyelmet for-
dítottak a járművek gumijainak vizsgálatára, a megfe-
lelő világítás, a szélvédő tisztaságának és a páramen-
tesítés fontosságának tájékoztatására. Ezenkívül felhív-
ták a sofőrök figyelmét a megváltozott időjárási és út-
viszonyokra, a havas, csúszós utakon történő közlekedés 
veszélyeire - írta lapunknak Nagy Judit a Tapolcai Ren-
dőrkapitányságmegelőzési főelőadója.

2016. 11. 12. Kovács Róbert 
és Török Bognár Gitta

n JÁRMŰVEZETÉSTŐL 
eltiltás hatálya alatt vezetett 
egy 69 éves tapolcai férfi. A 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság járőrei 2016. november 
22-én 12 óra 30 perckor 
Révfülöp belterületén elle-
nőriztek egy személygépko-
csit és annak vezetőjét. A 
rendőrök az intézkedés so-
rán megállapították, hogy a 
69 éves férfit a Tapolcai Já-
rásbíróság a járművezetéstől 
eltiltotta. Ezért előállították 
a Tapolcai Rendőrkapitány-
ságra és vele szemben jár-
művezetés az eltiltás hatálya 
alatt szabálysértés miatt – 
őrizetbe vétele mellett – 
gyorsított bírósági eljárást 
kezdeményeztek - tájékoz-
tatta lapunkat Nagy Judit a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság megelőzési főelőadója.

n M O S Ó G É P E K E T 
LOPTAK - A tapolcai ren-
dőrök vádemelési javaslattal 
fejeztek be egy lopás miatt 
indított eljárást. A nyomozás 
adatai szerint a 22 éves K. R. 
és a 20 éves K. V. tapolcai 
lakosok 2016. szeptember 
14-én 9 óra 30 perc körüli 
időben egy helyi ingatlan 
udvaráról kettő darab mo-
sógépet tulajdonítottak el. 
Az adatgyűjtés során a két 
fiatal került a rendőrség látó-
körébe, akiket 2016. szep-
tember 23-án otthonukban 
igazoltattak a nyomozók. 
Ezt követően elfogták, majd 
előállították őket a Tapolcai 
Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki 
őket. A 22 éves K. R. és a 20 
éves K. V. ellen lopás vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított nyo-
mozást a Tapolcai Rendőr-
kapitányság a napokban be-
fejezte. Az ügy iratait vád-
emelési javaslattal küldték 
meg az illetékes ügyész-
ségnek.

n ITTAS VEZETÉS - A 
napokban zárult le bíróság 
elé állítási javaslattal egy 
ittas járművezetés miatt 
indított nyomozás. A tapol-
cai egyenruhások október 
19-én Badacsonytördemi-
cen egy személygépkocsival 
közlekedő 65 éves helyi la-
kost állítottak meg. Mivel a 
szonda pozitív értéket muta-
tott, ellene büntetőeljárást 
kezdeményeztek.  A nyomo-
zást befejezték, az iratokat 
bíróság elé állítási javaslat-
tal adták át az ügyészségnek. 

lával megszurkáljuk, majd a kész 
tölteléket belekenjük egyenlete-
sen, a tetejére pedig ráreszeljük a 
fagyasztóból elővett tésztát.
180 C fokra előmelegítjük a sütőt, 
és a pitét 30 perc alatt készre süt-
jük. Lehet látni rajta, hogy elké-
szült, mert kezd a teteje és a széle 
enyhén rózsaszínes lenni. Ha ki-
hűlt, és ha igény van rá, tetejét eny-
hén porcukrozva szervírozhatjuk.
Töltelék - A pudingot a cukorral és 
a tejjel a szokásos módon elkészít-
jük, és félretesszük hűlni. Közben 
néha-néha bele kell keverni, hogy 
ne bőrösödjön. Az almákat megpu-
coljuk, apró kockákra vágjuk, és 
lelocsoljuk a citromlével, hogy ne 
barnuljon. Ha a puding már lan-
gyos, keverjük bele az almát és a 
fahéjat.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: 
alul-felül sütés, tepsi mérete: 25 × 
3 cm piteforma, költség: 600 Ft.

             Fehér Sándorné, Tapolca

2016. 11.19. Szente László 
és László Melinda
2016. 11.21. Jefcsák László 
és Erős Zsanett
2016.11.24. Mórocza Zoltán 
és Ternyei Ágnes
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Varga Károlyné a nőklub vezetője és Szijártó János főszerkesztő az összejövetelen   

Az akció során a rendőrök a Látni és látszani kam-
pány keretein belül a korlátozott látási viszonyok-
hoz nélkülözhetetlen ajándékokat adtak át az ellen-
őrzötteknek                                              Fotó: Rendőrség

Házasságkötés

Heti SÜTI

Almás-pudingos pite

Hozzávalók:
Pitetészta - 30 dkg szitált finom-
liszt, 10 dkg cukor, 1 csomag va-
níliás cukor, 2 kk szódabikarbóna, 
1 csipet só, 20 dkg margarin, 2 db 
tojássárgája, 0,5 citromból nyert 
citromhéj
Töltelék - 2 tasak pudingpor (ná-
lam most karamellás, de jó a vaníli-
ás vagy a tejszín ízű is), 4 csapott 
ek cukor, 6 dl tej, 3 közepes db al-
ma, 0,5 citromból nyert citromlé, 2 
kávéskanál fahéj (el is hagyható)
Elkészítés: 
Pitetészta - A tészta hozzávalóit 
összekeverjük. A margarint nagy 
lyukú sajtreszelőn hozzáreszeljük, 
így könnyebb összekeverni az 
egészet. Gyors mozdulatokkal 
egyneművé gyúrjuk, majd 3/4 
részét fóliába csomagolva egy fél 
órára a hűtőbe tesszük, a többit 
szintén fóliába csomagolva a fa-
gyasztóba. Ha az idő letelt, egy 
25×3 cm-es piteformát margarin-
nal kikenünk, majd a tésztát ak-
korára nyújtjuk, hogy a formát ki-
töltse és az oldalaira is jusson. Vil-

Rendőrségi hírek

Fotó: tl.

http://www.tapolcaiujsag.hu
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