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Kórusok találkozója
ÉNEKSZÓ   Hat együttes lépett színpadra az idei rendezvényen

Hetedik alkalommal ren-
dezték meg az Adventi 
kórustalálkozót a VOKE 
Batsányi János Művelő-
dési Központban, hat kó-
rus részvételével.

A szombati eseményen a há-
zigazda Batsányi János Ve-
gyeskar nevében Csaba De-
zső köszöntötte a megjelent 
kórustagokat, és vendége-
ket. Dobó Zoltán polgármes-
ter beszédében úgy véleke-
dett, hogy a zene, azon belül 
a kórusmuzsika segíti a hall-
gatóságot az advent, a ka-
rácsonyvárás szépségének 
átélésében, megértésében. 

A rendezvényt Molnár Csa-
ba Bertalan református lel-
kész nyitotta meg, aki a 
szentírásból idézett ünnep-
hez igazított mondanivaló-
val, üzenettel, a helyes út 
megtalálásához kapott segít-
ségről.
A találkozón elsőként a Bat-
sányi Népdalkör lépett a 

színpadra Füstös Zsuzsanna 
kórusvezetővel, majd a Ha-
ga Kálmán vezényletével 
éneklő Tapolcai Protestáns 
Templom Kórusa mutatko-
zott be. A Szombathely kö-
zeléből érkező Oladi Szent-
háromság Vegyeskar (vezé-
nyelt Darvas Zsolt) folytatta 

a sort, majd a Tapolcai Ka-
marakórus (karnagy Török 
Attiláné), és a Batsányi Já-
nos Vegyeskar lépett a szín-
padra. Utóbbihoz csatlako-
zott a Szigligeti Általános 
Iskola Gyermekkara (vezé-
nyelt Dér Krisztina). Az ad-
venti kórustalálkozó idén is 

a  hatásos és maradandó ze-
nei élményt nyújtó összkari 
produkcióval zárult. 
A program sikeréhez Haga 
Réka szép trombitajátéká-
val, Ludmány János él-
ményszámba menő, remek 
zongorakíséretével járult 
hozzá.                              (szj)

Egy gyermek, egy fa Kigyúlt a harmadik gyertya
A Barackos lakópark, illetve 
az Egry József utcai “kis-
posta” épülete melletti terü-
leten újabb fákat ültettek 
helybéli lakók a napokban.  
Az ültetés minden esetben 
egy-egy  gyermek születésé-
hez kötődik. Boczkó Gyula 

már hosszú évek óta gondoz 
egy unokája nevével és szü-
letési idejével ellátott, kis 
táblával megjelölt facseme-
tét. - 2003-ban költöztünk 
ide, ez a terület ahol most ál-
lunk egy építőipari felvonu-
lási terület volt. Az akkori 

Advent harmadik vasár-
napján több százan gyűl-
tek össze a Fő téren. A fo-
kozott érdeklődés a har-
madik gyertya meggyúj-
tása mellett a kapcsolt 
programoknak szólt. 

A hagyományos, vízkeresz-
tig tartó, Adventi várakozás 
néven ismert, színes tapolcai 
rendezvénysorozat ezúttal a 
forralt bor főző versenyt kí-
nálta csemegeként a borked-
velők számára. Ráadásul a 
résztvevőket marhapörkölt-
tel látták vendégül a szerve-
zők. Mint megtudtuk, Ta-
kács József Tapolca-diszeli 
gazda ajánlotta fel a húst a 
főzéshez, a pörköltet a Ta-
polcai Diák-és Közétkeztető 
Kft. készítette el. A vasárna-
pi program a gyerekeknek 

játékparkot, játszóházat 
ajánlott, illetve voltak akik 
szerepeltek is. A Kazinczy 
Tagintézmény diákjai lucáz-
tak, a közönség nagy örömé-
re. Utánuk az Életlehetőség 
Szociális Nappali Intéz-
mény fiataljai léptek a szín-
padra zenés, táncos műso-
rukkal. Majd népzene követ-

kezett Danhauser Pál és 
Bandája tolmácsolásában, 
aztán református egyházi 
szolgálat, végül a Tördemic 
Táncegyüttes vidám tánc-
háza zárta a vasárnapi prog-
ramok sorát. A következő 
vasárnapon már a Mindenki 
Karácsonya várja az érdek-
lődőket.                            (szj)

Elvándorló
szaktudás

Lassan elfogynak itt-
honról a szakembe-
rek, egyre több ága-
zatot sújt hiányuk. A 
nyáron az egyik stran-
don a munkába bele-
fáradt és megkesere-
dett vendéglős egy tü-
relmetlen vendég 
megjegyzése kap-
csán fakadt ki. „Nincs 
emberünk, a pincé-
rek, szakácsok külföl-
dön dolgoznak, mi 
meg itt megszaka-
dunk!” De nemcsak a 
vendéglátás, hanem 
szinte minden terület 
érintett. Az autószer-
vizek keresik a szere-
lőket, de hiába, Auszt-
riában, vagy kissé 
nyugatabbra több-
szöröse a jövedelem, 
így ők már elköltöz-
tek. Szakmunkások, 
mérnökök, orvosok 
találtak új hazát száz-
ezrével, ahol idegen-
ként tekintenek rájuk, 
de legalább megél-
nek. Gyermekeik már 
ott nőnek fel és soha 
nem térnek vissza.

          Szijártó János

Újabb fákat ültettek a la-
kók a napokban a „kis-
posta” mellett          Fotó: tl.

A Batsányi János Vegyeskar (vezényel Dér Krisztina) a VOKE színpadán az im-
már hetedik alkalommal megrendezett  Adventi kórustalálkozón       Fotó: Szijártó J.

Az Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény fiataljai 
is felléphettek a harmadik vasárnapon              Fotó: szj.

50 éves város

Karácsonyvárás
a kórusmuzsika
segítségével

alpolgármestert kértük meg, 
hogy a gépi tereprendezéssel 
segítse a terület rendbetéte-
lét, amit aztán mi civilek fe-
jeztünk be kétkezi munká-
val. Azóta 13 év telt el, a fű 
és a négy elsőként idetelepí-
tett fa is megerősödött azóta- 
mondta el a Tapolca ismert 
közéleti embere. A most el-
ültetett konténeres fák Ádám 
Csaba kertészmérnök ker-
tészetéből származtak, és 
mint megtudtuk, ezúttal két 
kislány,  Kurkó Emma és 
Boldizsár Dorka születését 
hirdetik.                              (tl)
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Ülésezik a testület

Jó választás a Batsányi
Nyílt napra várta a 8. osz-
tályos diákokat és szülei-
ket a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium 
a  múlt csütörtökön.

A hagyományos programon 
mintegy kilencven tanuló 
vett részt, és az érdeklődő 
szülők és általános iskolá-
ban tanító pedagógusok is 
betekintést nyerhettek a fog-
lalkozásokba. 
Varga Tiborné igazgató la-
punknak elmondta,  kollégái 
az idén is örömmel készül-
tek erre a napra, hiszen 
ilyenkor ízelítőt adhatnak az 
intézményben folyó munká-
ról. - Természetesen nem 
klasszikus tanítási órákban 
gondolkodunk, bár minden 
területet igyekszünk meg-
mutatni. Például a nyelvi 
képzéseinket, elsősorban 
angol és olasz nyelven, de 
interaktív foglalkozáson ké-
mia, biológia, földrajz, in-
formatika és fizika oktatá-
sunkba is bepillantást nyer-
hetnek vendégeink. Nem 
mellékes az sem, hogy a 
gyerekek megismerkedhet-
nek azokkal a tanárokkal, a 
jövőben majd tanítják őket – 
mondta az igazgató asszony. 
Azt is megtudtuk, a Batsányi 

Adomány hajléktalanoknak

Holló Tamás az informatika világába kalauzolta a gyerekeket     Fotó: Szijártó János

Gimnázium felkészült arra, 
hogy akár három osztályt is 
indítsanak, ha a jelentkezők 
létszáma ezt indokolttá te-
szi. - Mi készen állunk arra, 
hogy a diákok által elvárt 
igényeket kielégítsük. Érde-
mes minket választani, s erre 
több okot is fel tudok so-
rolni. Tapolcai és környék-
beli gyerekeknél mindjárt a 
földrajzi közelséget emel-
ném ki. Nem szakad el a csa-
ládtól, és az iskola segítsé-
gével, a családi kötelékben 
megmaradva készülhet fel a 
diák az érettségire, az életre. 
Jó ajánlólevél azonban ré-

szünkről az elmúlt évek gaz-
dag eredménylistája.  A „Jö-
vő hősei” tudományos ver-
senyen iskolánk csapata or-
szágos első helyezést ért el, 
és emellett elnyerte a közön-
ségdíjat is. De sokan tudják 
rólunk, megálljuk a helyün-
ket a megye középiskolái 
között is. Az emelt szintű 
nyelvi képzésben részesülők 
hatvan százaléka szerez kö-
zépfokú nyelvvizsgát, de 
vannak szép számmal jelen-
leg is olyanok, akik felsőfo-
kú nyelvvizsgával rendel-
keznek. Említhetném a tör-
ténelmi, vagy az anyanyelvi 

Áttekintik az önkormányza-
ti tulajdonú gazdasági társa-
ságok 2017. évi üzleti ter-
veit, módosítják a 2016-os 
közbeszerzési tervet, dönte-
nek a képviselő-testület jövő 
évi munkatervéről.
Beszámolót hallgatnak meg 
a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet munká-
járól, a Tapolcai Települési 
Értéktár Bizottság 2016-ban 
végzett munkájáról, vala-
mint a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2016-
os tevékenységéről.
Végül a képviselői bejelen-
tések, vegyes ügyek tárgya-
lása után zárt ülésen elis-
merő címek és helyi kitün-
tetések adományozásával 
foglalkoznak.                  (szj)

A cég legfőbb profilját je-
lentő, minőségi plédeket, 
ágynemű huzatokat adomá-
nyozott a tapolcai hajlékta-
lanszálló részére a helyi 
Plast-Text 2002 műanyag-, 
és textilfeldolgozó Kft.
A  szociális intézmény szá-
mára kifejezetten hasznos 
ajándékokat, a tapolcai ön-
kormányzat, illetve Dobó 
Zoltán polgármester közve-
títésével,  a cég ügyvezető 

igazgatója, Mondli Ildikó 
adta át Magvas Zoltán szak-
mai vezetőnek és munkatár-
sainak. A dobozokban vas-
tag plédek, ágynemű huzat 
garnitúrák voltak, megköze-
lítőleg nyolcvanezer forint 
értékben.  
Mondli Ildikó lapunknak el-
mondta, cégük húsz éve mű-
ködik Tapolcán a Nyárfa ut-
cában, nyolc alkalmazottat 
foglalkoztat.                      (tl)

Mondli Ildikó igazgató a dobozokban lévő  textil ter-
mékek egy-egy példányát mutatja Magvas Zoltánnak 
az intézmény szakmai vezetőjének    Fotó: Töreky László

Ismét több fontos témáról 
tárgyal a képviselő-testü-
let a ma 10 órakor kezdő-
dő nyilvános ülésen a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében.

Először beszámolót hallhat-
nak a képviselők és az ér-
deklődők a polgármester, 
valamint az alpolgármeste-
rek tárgyalásairól, és a kép-
viselő-testület lejárt határi-
dejű határozatainak végre-
hajtásáról. 
A testület dönt a 2017-es 
átmeneti gazdálkodásról, és 
várhatóan módosítják a la-
kások és helyiségek bérleté-
ről szóló rendelet.
Tárgyalnak a parkolás sza-
bályozásáról, a várakozás 
igénybevételének rendjéről, 
a szociális ellátásokról, a 
strandüzemeltetés tapaszta-
latairól és az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti 
helyi járatú személyszállítá-
si tevékenységről.
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versenyeket, amelyeken or-
szágos helyezéseket érünk 
el, de a földrajzhoz kötődő 
versenyeket is. A természet-
tudománytól a humán tár-
gyakig mindent igyekszünk 
lefedni. Ezt visszaigazolja, 
hogy tovább tanuló diákja-
ink nem csak humán, hanem 
műszaki területen is megáll-
ják helyüket. Az informatika 
szintén meghatározó a gim-
náziumban, tanulóink szinte 
már hagyományosan az  
élen végeznek a  Pendroid 
országos programozási ver-
senyen – hangsúlyozta Var-
ga Tiborné.                       (szj)

http://www.tapolca.hu


Sikeres évet zártak
NÉPDALKÖR  Dalaikkal köszönték meg az önzetlen támogatást
A Tapolca-diszeli Cso-
bánc Népdalkör népdal-
csokorral, gyertyás kará-
csonyi műsorral és közö-
sen elfogyasztott ünnepi 
vacsorával köszönte meg 
a támogatást a városnak, 
illetve azoknak a civilek-
nek, vállalkozásoknak és 
intézményeknek, akik év 
közben segítették, támo-
gatták a dalos együttest.

A rendezvény meghívott 
vendégeit és az együttes tag-
jait Kócs Ida a népdalkör ve-
zetője köszöntötte a diszeli 
közösségi házban péntek 
este. A Csobánc Népdalkör 
vezetője mindenkinek név 
szerint is köszönetet mon-
dott, aki év közben hozzá-
járult az együttes utazásai 
költségeihez, vagy bármi 
egyéb módon segítette a cso-
port tevékenységét. A jelen-
lévők megtudhatták, hogy 
sikeres volt az elmúlt idő-
szak a diszeli dalkör életé-
ben, hiszen ezidáig három 
ezüst és hét arany minősítés, 
számos díszoklevél és kivá-

ló versenyszereplés jelzi az 
alakulástól, azaz a 2003-as 
év óta megtett utat, a minő-
ségi munkát. Bakos György 
Diszel településrész képvi-
selője, Tapolca város önkor-
mányzata és a helyiek képvi-
seletében pénzbeli támoga-
tást adott át, illetve gratulált 

a népdalkör nem minden-
napi teljesítményéhez és a 
folytatáshoz sok szerencsét 
kívánt.
Az évzáró vacsora további 
részében a népdalkör a leg-
utóbbi „Népek tánca, népek 
zenéje” országos verseny-
ben a biztos továbbjutást je-

lentő dalcsokrával rukkolt 
elő, majd egy szép karácso-
nyi műsorral kedveskedett a 
jelenlévőknek. Az együttes 
egyetlen férfitagja, Hazafi 
József pedig két szép szóló 
produkcióval is megtoldotta 
az ünnepi est kulturális ösz-
szeállítását.                    (tl)
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Bakos György Diszel településrész képviselője és  Kócs Ida a népdalkör vezetője a 
diszeli közösségi házban tartott évzáró ünnepi rendezvényen      Fotó: Töreky László

Lezárult a 
nyomozás

„És mint a toportyán, ha ju-
hász kergette, magát egy ki-
száradt nagy nádasba vette" 
Az idézet Arany János 
Toldijából származik. Nagy 
költőnk idejében jól ismert 
állat volt a toportyán, más 
néven a nádi farkas, topor-
tyánféreg, kisfarkas, vagy 
csikasz. Az utóbbi néhány 
évben a médiában megsza-
porodtak azok a hírek, ame-
lyek a ragadozó állat ma-
gyarországi visszatéréséről 
adtak hírt. Az ember elol-
vassa ezeket a híreket, majd 
az információ fontosságá-
nak megfelelő helyre, álta-
lában elméje egyik rejtet-
tebb zugába elteszi azt. Ta-
lán ez segít az állat felis-
merésében, amikor élő va-
lójában van szerencsénk 
megfigyelni a ma már rit-
kán látható ragadozót. A 
Szigligetet Balatonede-
riccsel összekötő út jobb ol-
dalán, a Lesence patak vo-

nalát követve láttam meg az 
először rókának, majd ku-
tyának vélt állatot egy kora 
reggeli órában. Érkezésem 
annyira megrémítette, hogy 
átszaladt a patakon ahon-
nan már viszonylagos biz-
tonságban nézegetett hátra, 
vajon követem-e? Hamaro-
san megtudtam, hogy miért. 
Miközben a patak mentén 
haladtam, egy madártetem 
került a lábam elé. A farkas 
nyilván megrémült a várat-
lanul feltűnő embertől, tő-
lem és otthagyta a zsák-
mányt. Szóval a toportyán 
egy darabig figyelt a patak 
túloldaláról, majd bevetette 
magát a sűrű nádasba. Mire 
tervezett utamról ugyana-
zon a nyomvonalon a véres-
tollas tetem helyéhez visz-
szatértem, már csak néhány 
toll világított a fűben. Úgy 
gondolom, farkaskoma volt 
az, aki visszatért, mikor úgy 
érezte, hogy tiszta a levegő.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaTöreky László

             újságíró

  Rajzok karácsonyra
alahalápi  fiatalok gyö-Znyörű munkákat küld-

tek be az adventi rajzpályá-
zatra. Munkáikat csütörtö-
kön díjazták, illetve egy ki-
állítást is nyitottak a beér-
kezett alkotásokból.
Az eseményen Bedő Lajos 
polgármester köszöntötte a 
résztvevőket, majd átadta a 
szót Igaz Sándornak, aki a 
falu és az iskola életében 

már hagyományosnak szá-
mító adventi rajzpályázatról 
fogalmazta meg gondolatait. 
Később a Csontváry általá-
nos iskola igazgatója és Igaz 
Csilla tanárnő gratuláltak is 
a fiataloknak és a helyezést 
megillető okleveleket osz-
tottak ki számukra.
A zsűri által legszebbnek 
ítélt munkákat kategórián-
ként külön is jutalmazták. 

Az eredményhirdetésen Igaz Sándor gratulál az egyik 
lelkes alkotónak                                     Fotó: Töreky László

Az első és másodikosok ka-
tegóriájának legszebb alko-
tását Molnár Rebeka első 
osztályos tanuló nevéhez fű-
ződik, Nagy Liliána és Szép 
Jázmin másodikos tanulók a 
második, illetve a harmadik 
helyet érdemelték ki. A har-
madik, negyedik osztályo-
sok kategóriájában az első 
helyezett Nagy Dóra lett, a 
második Tokaji Bence Zol-
tán és a harmadikként Albert 
Orsolya Réka készítette a 
legszebb rajzot. A felsősök 
kategóriájában a hetedikes 
Konkoly Emese lett az első, a 
nyolcadikos Tóth Kinga 
Zsófia a második és az ötö-
dikes Doroszi Liza a harma-
dik. A legifjabb alkotó büsz-
ke címet a mindössze két 
éves Szabó Izabella kapta 
meg.
Somogyi Kingától, a műve-
lődési ház vezetőjétől meg-
tudtuk, hogy az alkotások-
ból egy adventi naptárat is 
készítenek, amely hamaro-
san kikerül a kultúrház ab-
lakába.                                (tl)

KULTÚRSAROK

A tapolcai rendőrök le-
zárták annak a gépjármű-
vezetőnek az ügyében 
folytatott vizsgálatot, aki 
Badacsonytomajon elü-
tött egy 75 éves nőt. 

2016. október 5-én 10 óra 30 
perckor egy 59 éves helyi la-
kos Badacsonytomaj belte-
rületén haladt gépkocsijá-
val, majd a település egyik 
kereszteződésében balra ka-
nyarodott. A forgalmi manő-
ver során azonban nem adott 
elsőbbséget egy gyalogosan 
közlekedő 75 éves nőnek és 
járművének elejével elso-
dorta őt.
A baleset következtében az 
idős hölgy az elsődleges or-
vosi szakvélemény alapján 
súlyos sérüléseket szenve-
dett. A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya közúti baleset 
okozása vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytatott nyomozást 
az 59 éves badacsonytomaji 
nővel szemben vádemelési 
javaslattal fejezte be, és az 
ügyben keletkezett iratokat 
átadták az illetékes ügyész-
ségnek.



Télen óvatosabban!
ÚTON Csak megfelelően felkészített járművel szabad közlekedni
A téli időszakban jelentő-
sen megváltoznak a köz-
lekedést befolyásoló kö-
rülmények, számos bale-
set előzménye, hogy a 
gépjárművezetők nem a 
megváltozott időjárási-, 
látási- és útviszonyoknak 
megfelelően vezetnek.

A szürke, és sok szempont-
ból kiszámíthatatlan évszak-
ban a közlekedésben is óva-
tosabban, körültekintőbben 
kell eljárni, mint általában. A 
“Látni és látszani” elv talán 
az egyik legfontosabb, ami-
ről a közlekedők soha nem 
feledkezhetnek meg hangsú-
lyozta Tóth Csaba. A tapol-
cai szerviztulajdonos szerint 
lassabban, körültekintőbben 
lehet vezetni, s így eleve 
hosszabb menetidővel kell 
számolni. Óvatosan szabad 
megközelíteni a zebrát, és 
eleve alacsonyabb sebesség-
gel, hogy ha gyerekeket ész-
lel a vezető, legyen idő meg-
állni. Arra is készülni kell, 
hogy esetleg figyelmetlenül 

lép az útra egy gyalogos, 
vagy egy jármű kanyarodik 
elénk váratlanul. A hibátla-
nul működő világítás mellett 
a gumik állapota is külön fi-
gyelmet érdemel. Még ha 
nappal száraz is az út, egyik 
pillanatról a másikra csú-
szóssá válhat, illetve az éj-
szakai, reggeli fagyok is ko-
moly veszélyt jelenthetnek. 

Ennek megelőzése pedig a 
jó gumik használatával és a 
megfelelő sebesség megvá-
lasztásával kezdődik.
A gépkocsiknál lényeges az 
akkumulátor, a gumiabron-
csok, a világítás és a fékek 
rendszeres ellenőrzése, de a 
jól működő ablaktörlő, az 
ablakmosó folyadék, a jég-
kaparó és a jégoldó spray is 

fontos kellék télen. Lakott 
területen kívüli utakon, vagy 
közvilágítás nélküli szaka-
szokon sajátos problémát 
jelentenek a gyalogosok és a 
kivilágítatlanul közlekedő 
kerékpárosok, főleg ha a 
meghosszabbodott fékútra 
gondolunk.                  (szj)

Fékjavítás, ellenőrzés Tóth Csaba autószervizében Tapolcán                          Fotó: szj.

06/87/412-289

Hirdetés

A hólánc segíthet a leg-
alább tíz centiméter vastag-
ságú, összefüggő hóréteg 
esetében, ugyanis ez az a 
mélység, amelyben már a 
lánc képes elsüllyedni. Vé-
konyabb rétegnél (ez adott 
esetben persze nem csak hó, 
de sár is lehet) már károsítja 
a gumit az arra ható erős 
nyomás. A lánccal ellentét-
ben a téli gumi viszont a hi-
deg időszakban mindig 
használatban van, így na-
gyobb figyelmet igényel. A 
vonatkozó szabályokról 
nem árt tudni, hogy a meg-
felelő profilmélység nem 
csak a gumiabroncsok tapa-
dása, hanem az autó irányít-
hatósága szempontjából is 
kulcsfontosságú. A KRESZ 
minimum 1,6 milliméteres 
mintázati mélységet ír elő, 
viszont a közlekedésbizton-
sági szakértők nyári gumi-
abroncsoknál legalább 3, a 
télinél pedig 4 milliméteres 
mintázati mélységet tarta-
nak megfelelőnek.          (szj)

Nem árt tudni...
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Mézes-mázos alkotások
Idén is a város nagy szál-
lodája adott otthont a ha-
gyományos “Mézes-má-
zos” alkotások tárlatának 
és a hozzá kapcsolódó a 
mézeskalács sütő verseny 
eredményhirdetésének. 

Az öt éve töretlenül megren-
dezett esemény népszerűsé-
gére jellemző, hogy kedden 
este az alkalomra zsúfolásig 
megtelt a négycsillagos Ho-
tel Pelion aulája és földszinti 
folyosója is. Ezúttal  össze-
sen 403 felnőtt és gyermek 
alkotó vett részt a kiállítás 
tárgyainak elkészítésében, 

megformálásában. A közön-
séget és az alkotókat első-
ként Barczáné Tóth Boglár-
ka a Tamási Áron Művelő-
dési Központ igazgatója kö-
szöntötte. - Öt évvel ezelőtt 
amikor felmerült bennünk a 
kérdés, hogy milyen rendez-
vénnyel tudnánk szebbé, 
meghittebbé varázsolni ad-
vent időszakát, nem is sejtet-
tük, hogy milyen nagyszerű 
dolog születik, mekkora ér-
deklődés övezi majd a jö-
vőben a kezdeményezésün-
ket. Azt pedig legmerészebb 
álmainkban sem gondoltuk, 
hogy fél évtized elteltével, 

milyen nagy eseménnyé vá-
lik a Mézes-mázas kiállítás - 
fogalmazott a szervező in-
tézmény vezetője, aki meg-
köszönte a támogató együtt-
működést minden alkotó-
nak, csoportnak, Töreky At-
tilának a hotel igazgatójának 
és a zsűri tagjainak egyaránt.
A kiállítást Dobó Zoltán pol-
gármester nyitotta meg, aki 
szerint a mézeskalács a ma-
gyar néplélek testet öltése.
A megnyitót követően osz-
totta ki a zsűri több kate-
góriában a legszebb mézes-
kalácsok készítőinek járó el-
ismeréseket és ajándékokat,  

Adventi várakozás gyerekekkel
 Magyar Páneurópa AUnió Egyesület Tapol-

cai Szervezetének ünnepi 
taggyűlése az Adventi vára-
kozás, a karácsonyra készü-
lődés jegyében zajlott. 
A Tamási Áron Művelődési 
Központban karácsonyi dí-
szekkel, adventi koszorúval, 
kis karácsonyfával díszített 
asztalok, a tagok által ké-
szített finom sütemények fo-
gadták a résztvevőket. Az el-
nök asszony ünnepi köszön-
tése után a Bárdos Lajos 
Általános Iskola 23 első 
osztályos (1.z) diákja adta 
elő karácsonyi műsorát. A 
gyerekek igazán fegyelme-
zetten, szívvel-lélekkel tol-
mácsolták a meghitt kará-
csonyi gondolatokat, furu-
lyával kísérték szép ének-
hangjukat. Nagyon széles 
repertoárt mutattak be, igazi 
"profi" felkészítésüket Szi-
jártóné Lovász Gabriella ta-
nítónőnek köszönhetik. A 
gyerekek kérdéseinkre elá-
rulták, hogy ők már bizony 
elküldték kívánságaikat a 
Jézuskának, és van, akinek 

nem csak egy, hanem több 
kívánsága is van, melyek „jó 
viselkedésük" esetén bizto-
san teljesülni is fognak. Ezt 
követően dr. Csernai Balázs 
atya köszöntette a szervezet 
tagjait. Beszélt az adventi 
időszakról, a lecsendesedés, 
az egymásra figyelés, a tü-
relmesség, hitünk gyakorlá-
sának fontosságáról, a pán-
európai és az európai gon-
dolkodás, hitvallás azonos-
ságáról. Közös imádsággal 
emlékeztünk meg azokról a 
tagokról, akik már nem le-
hetnek köztünk. Emlékez-
tünk dr. Fehér Károlyné 
Györgyikére, aki sok-sok 
évig vezette a szervezetet. 
Az ünnepi hangolódást a 
tagok verseivel, énekeivel, 
közös énekléssel folytattuk. 
Köszönjük Takátsné Gizike, 
Jávoriné Pannika, Török 
Margaretta verseit és éneke-
it, Kuruczné Vera felajánlá-
sát, és minden tagunk egész 
évi munkáját. Mostani ösz-
szejövetelünk a finom süte-
mények fogyasztása, a ka-
rácsonyi zene hallgatása 

közben, a „régi ünnepek" 
felidézésével kellemes, 
meghitt hangulatban telt. 
Ezúton is köszönjük a Tamá-
si Áron Művelődési Köz-
pont vezetőjének és munka-
társainak segítségét, a Tapo-
lcai Média munkatársainak 
munkáját, Tapolca Város 
Önkormányzata és Dobó 
Zoltán polgármester támo-
gatását. A következő gondo-
latokkal kívánunk a szer-
vezet minden tagjának, tá-
mogatójának, minden ked-
ves barátunknak, ismerő-
sünknek, tapolcai és térsé-
günkben lakóknak áldott, 
békés, meghitt karácsonyi 
ünnepet!

„Karácsony jön és bekopog 
csendesen,Varázsától meg-
változunk hirtelen
S olvadhat az első hó, min-
den csupa sár, A szeretet 
most már a szívekben jár."

A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület Tapolcai Szerve-
zet tagjai nevében
           Molnár Erika elnök          

Molnár Erika a Páneurópa Unió Tapolcai Szervezetének elnöke köszönte meg a gyere-
keknek és felkészítőjüknek, Szijártóné Lovász Gabriellának a szép műsort      Fotó: szj.

Könyvtári fejlesztés

Dr. Décsey Sándor az új digitális eszközzel         Fotó: tl.

Néhány darab új E-book 
olvasóval gazdagodott a 
közelmúltban a Wass Al-
bert Könyvtár. Az intéz-
mény igazgatója lapunk-
nak elmondta, a jövő évtől 
ezek a modern eszközök  
is kikölcsönözhetők lesz-
nek, akár a hagyományos 
könyvek.

Az E-book olvasó digitális 
könyvolvasásra kifejlesztett 
eszköz, amelynek speciális 
szemkímélő képernyőjén, 
mint a könyvlapok, gomb-
nyomásra megjelennek az 
írások, amelyekben aztán 
kedvére lapozhat az olvasó. 
Egy táblagéppel ellentétben, 
akár erős napsütésben is tük-
röződésmentes, jól olvasha-
tó felületet biztosít, pont 
úgy, ahogy egy matt felületű 
könyvlap. Ugyanakkor akár 
több száz, vagy több ezer do-
kumentum, szakirodalom, 
vagy éppen szépirodalmi mű 
tárolható a memóriájában, 
számos formátumban. Dr. 
Décsey Sándor a könyvtár 
igazgatója lapunknak el-
mondta, hogy az eszközö-
kön több mint háromszáz 
könyv már alapból hozzá-
férhető. 

Ezek jellemzően kötelező 
olvasmányok, klasszikus 
irodalom de igény szerint to-
vábbi tartalmakat is feltöl-
tenek rá. Ha kell, a könyvtári 
munkatársak segítséget is 
adnak majd a kisebb könyv 
méretű, hat colos képernyő-
vel rendelkező E-book keze-
léséhez. Az  elektronikus ol-
vasóeszköz azoknak is nagy 
segítség lehet, akik rosszab-
bul látnak, hiszen a betűk 
mérete, akár többszörösére 
is nagyítható. Országosan is 
kevés példa van arra, hogy 
ilyen eszközökkel rendel-
kezzen egy könyvtár, így bi-
zonyos szempontból úttörő 
vállalás az intézmény részé-
ről az E-book  kölcsönzés. 
Ennek megfelelően, a kiköl-
csönzés technikája, speciális 
szerződési feltételeinek 
megteremtése házon belüli 
feladat lesz. A gépeket 
egyébként abból a mintegy 
1124000 forintnyi, könyv és 
könyvtári eszköz vásárlá-
sokra fordítható plusz támo-
gatásból tudta megvásárolni 
az intézmény, amelyet a 
2016-os könyvbeszerzéseire 
fordított összegek arányá-
ban kapott az illetékes mi-
nisztériumtól.                    (tl)

Mézeskalácsok tárlata nyílt a Pelionban              Fotó: tl.

amelyeket Boronyákné 
Papp Margit bioméhész, 
Töreky Pálné a Borostyán 
cukrászda tulajdonosa és 
Gyevnár Kálmán fazekas-
keramikus adott át.  Ők sze-

mélyesen, illetve vállalko-
zásaik nevében is támogat-
ták a rendezvényt. Az est fé-
nyét Őri Jenő és Román Iván 
zeneiskolai tanárok műsora 
emelte.                                (tl)
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Csobánc vára és a Gyulaffyak
 címen, okosan, kará-Ecsonyra értékes könyv-
ajándékképen is fel-

használhatóan, méltó köntös-
ben jelent meg Hangodi László 
történészünk új, hiányt pótló 
kötete. 
Mint volt nyomdászmester né-
hány szót minőségéről. A ta-
polcai Kölcsey Nyomda e 
nagyformátumú kötete kitűnő 
papíron, tökéletes nyomda-
technikával, keménytáblás, ug-
róhátas kötésben került kia-
dásra. A 279 oldalas mű hihe-
tetlen aprólékos, pontos doku-
mentációt vonultat fel. Mély, 
romantikus gyerekkori emlé-
keim, szüleimnek a várkút kö-
zeli szőlője, a várromok ismé-
telt kalandos felkeresése, Der-
kovics Endre barátom Csobánc 
melletti szőlőjében forgatáskor 
talált török, arany intarziás 
fegyverek története most mind 
felötlött hatására, bennem. Ka-
landos nyúlvadászataim kora                                                                                                                                                                
hajnali kispuskás izgalma köt-
ött még hozzá az egész Cso-
bánc-hegyhez. E szép, tanulsá-
gos, de tárgyilag szomorú kötet 
lenyűgözött históriai ismeretei-
nek bőségével. De állhatatlan, 
virtusos, karakterünk okos, hű 
bemutatásával is. Mintha Ve-
recke óta csak romlottunk vol-

na? A kötet sajnos Magyar-
országi török háborús veszte-
ségek, Habsburg dinasztikus 
érdekek, magyar pártoskodók, 
hatalmaskodók zselléreket ki-
semmiző bűneinek bő tárházát 
is tartalmazza. Azt a folyama-
tot, amit sajnálatosan magyaros 
virtusnak becéznek, úri Ma-
gyarországnak, istenhívő nép-
nek, tisztességes (?) ügyinté-
zésnek lehetne külön- külön is 
bemutatni. Azonban zilált tör-
ténelmi korokon át, csak pusz-
tító önzéseket találunk mögöt-
tük. A kíméletlen vagyon- és 
hatalomszerzés áll a legtöbb 
esemény hátterében. A törté-
nész szerző szigorúan a fellel-
hető iratok alapján, események 
lefolyásának hűségét megcé-
lozva, nem szépítget, nem koz-
metikázgat. Ezért némely idé-

zett korabeli szöveg azonnali 
értelmezése fejtörést okozhat, 
mert ködösít, vagy talán túl kor-
hű? E kötetről majd még hal-
lunk, mert ez igazi kordoku-
mentum a javából.
Bámulattal kell adóznom azok-
nak a tapolcai értelmiségiek-
nek, akik az utóbbi években tu-
dásuk java értékeit köteteik 
közvetítésével átadták az olva-
sóknak. Azonban remélem, e 
kötetek eszmei, szellemi érté-
keinek gyarapodásával,  fon-
tosságuk nevelő erejét is ész-
revették?
Mert városunk élénkülő szel-
lemi élete  hatásukra kimutat-
ható. Pezseg, ahogy a szapo-
rodó színvonalas rendezvények 
bizonyítják.

                        Dr. Sáry Gyula

A minap olvastam a tapolcai új-
ságban dr. Sáry Gyula véle-
ményét, amiben a volt Bauxit 
irodaház bejáratánál álló szo-
borcsoportot méltatta. Az én 
véleményem egészen más erről 
a szocreál hangulatot árasztó 
alkotásról. 
Tisztelem Marton László mű-
vészetét, de az említett mű attól 
még a „Világ proletárjai egye-
süljetek” témára lett kompo-
nálva, ezt sugallja, és visszare-
píti a nézőt az 1970-es évek vi-
lágába. Bizonyára vannak az 
országban olyan emberek, akik 
számára ennek a kornak szoci-
alista szellemisége példaérté-
kű, de ők már kisebbségben 
vannak, főleg Tapolcán. A szo-
borcsoport nem illeszkedik be-
le a szépen rendbe hozott 19. 
század-végi belváros összképé-
be, hangulatába – nem oda va-
ló. Bizonyára sok ide utazó 

Hangodi László történész hiányt pótló kötete jelent 
meg a végvári idők Csobáncáról               Illusztráció: szj.

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Kontra szoborcsoport

Továbbra is várjuk olvasó-
ink írásait, ötleteit, észre-
vételeit a
tapolcai7nap@gmail.com 
e-mail címre. A beérkezett 
írások szerkesztett formá-
ban jelennek meg újsá-
gunkban a terjedelmi kor-
látok figyelembe vételé-
vel.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
December 15 - 21. 
csütörtök – szerda

15-16. csütörtök–péntek, 20-
21. kedd-szerda             

14:00 és 15:30  1000,-Ft 
17-18. szombat – vasárnap 

15:30                              
A római Szent Péter 

bazilika 
és pápai bazilikák                                           

A művészet templomai 
sorozat

Színes, olasz 
dokumentumfilm

Hossz: 90 perc 
...

15–18. csütörtök–vasárnap, 
20 – 21. kedd-szerda  17:00  

3D   1200,-Ft  19:30   
2D  1000,-Ft

19. Hétfő 
14:00 3D, 
16:30 2D                                 

ZSIVÁNY EGYES: 
Egy Star Wars történet                        

Színes, szinkronizált 
amerikai akció kalandfilm

Hossz: 133 perc .   

06/87/412-289

„megcsodálja” vagy éppen el-
szörnyed a látványtól, mert ha-
sonlót nem sok helyen láthat, 
hacsak nem a volt Szovjetuni-
óba szokott utazni, ugyanis ott 
ma is megmaradtak a legtöbb 
helyen a Lenin szobrok.
Véleményem szerint ha van Ta-
polcán olyan lakóközösség, aki 
fel tudja vállalni a szobrot, ak-
kor keressenek hozzá méltó he-
lyet, és telepítsék oda, de ne a 
gyönyörű belvárost csúfítsák el 
vele. Tudom, sok bányász élt 
egykor a városban, de vannak 
máshol is városok ahol sok 
munkás ember élt, ma is sok él, 
és ma is sok gyár és üzem léte-
zik. Például Budapesten, de 
mégsem jut senkinek eszébe, 
hogy az Andrássy útra hasonló 
szocreál kompozíciót helyez-
zen.

           Tisztelettel: Tóth Tibor

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Kedves Utasaim! Kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és nagyon 
boldog új évet, békességet, jó 
egészséget, sok-sok szeretetet, 
és hosszú életet kíván egy mo-
solygós embertársuk, Jani bácsi

Az MB Balaton autóbusz veze-
tője a felszállókat ezzel a ked-
ves köszöntéssel fogadja. A jó-
kívánságokat teljes terjedel-
mükben az a szerencsés utas ol-
vashatja, aki az első ülésen fog-
lal helyet. Nekem jutott osz-
tályrészül az a megtiszteltetés, 
hogy összeolvashattam annak 
minden betűjét. A jármű távo-
labbi részéből szemlélődők 
számára nem volt rálátás erre a 
szép, a sofőr által egész éjszaka 

Jókívánságok a buszon
készített föliratra. Éppen ezért 
szeretném, ha az újság révén 
minden utastársam értesülne a 
szeretetteljes gondolatokról.  
Juhász Gyula soraival kívánom 
néki és Mindnyájunknak, hogy 
ne csak karácsonykor teljesed-
jenek be az óhajtások:
És valahol csak kétkedő beszé-
det hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 
rendületlen, S ne csak így de-
cemberben 
 
A tapolcai helyijárat utazókö-
zönsége nevében is had kö-
szönjem meg ezt a figyelmes-
séget! 
        Jávori Lászlóné Pannika

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Tapolcai kosarasok sikerei
Hazai pályán látta ven-
dégül a Tapolca Városi 
Sportegyesület Kosárlab-
da Szakosztálya az Or-
szágos Fiú Serdülő Baj-
nokság - U14 - IV. forduló-
jában Győr és Moson-
magyaróvár fiú csapatait.

Múlt szombaton megtelt a 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Kazinczy Ferenc Tag-
intézmény ifjú sportolókkal, 
a helyeik pedig mozgalmas 
napra készültek, hiszen a 
győri csapat több győzelem-
mel érkezett. Az első mér-
kőzés izgalmasnak bizo-
nyult, kezdetben pontatlan 
dobásokkal, majd gyors és 
eredményes támadásokkal, 
az ellenfél semlegesítésével, 
végül pedig utolsó perces 
győztes hajrákkal a Tapolcai 
Sziklák 63:58-ra verte a 
Győri KC csapatát. A pont-
szerzők Boros Ákos (26), 
Kulcsár Márton (12), Pász-
ti- Nagy Richárd (7), Bajner 
Benedek (6), Tóth Bendegúz 
(6), Ódor Ádám (4) és Boros 
Brúnó (2) voltak.
Erős mosonmagyaróvári vé-
dekezéssel kezdődött a ven-

Helyt állt a TÖFC
A tizenkilenc bajnoki évig 
a Déli "Balatoni" csoport-
ban szereplő Tapolcai 
Öregfiúk FC csapatot a 
Megyei III. osztály Közép 
"Ajkai" csoportba sorolta 
be a Megyei Labdarúgó 
Szövetség. 

A korábbi évekkel ellentét-
ben ismeretlen csoportba ke-
rültek, így idegen települé-
sekre kellett ellátogatniuk. 
Ennek ellenére a csapat tisz-
tességgel helyt állt. Az őszi 
szezon végét a negyedik he-
lyen zárták, mindössze 
egyetlen ponttal lemaradva a 
dobogóról.
A három minimális arányú 

n KÉZILABDA - 
Hazai pályán látta ven-
dégül vasárnap a Ta-
polca VSE-RESOLUTE 
a Körmendi DMTE csa-
patát. Az NB II női fel-
nőtt mérkőzésen 24:27-
es végeredménnyel, a 
junior mérkőzésen 
25:36-ra maradtak alul 
a tapolcai lányok.   (me)

n TÚRA - A Vigánt-
petend- Hamuházi- for-
rás - Balatoncsicsó- 
Szentantalfa - Zánka út-
vonalon hirdet túrát a 
Tapolca Városi Sport-
egyesület Természetjá-
ró Szakosztálya szom-
batra. December tizen-
hetedikén találkozó a 
tapolcai autóbusz-pá-
lyaudvaron reggel 7.35-
kor, a busz 7.45-kor in-
dul. Az utazási költség 
teljes áron, a hazaúttal 
együtt 1020 Ft. A kb. 15 
km távú kirándulásra 
várják a természet sze-
relmeseit.                (me)

n FOCI - Múlt hétvé-
gén tizenhetedik alka-
lommal rendezték meg 
a hagyományos év végi 
Megyei labdarúgó já-
tékvezetői teremtornát a 
Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban. A 
négy játékvezetői cso-
port tagjai  esemény-
dús, kemény, de sport-
szerű mérkőzéseket ját-
szottak. Nagyon izgal-
masan alakult a végső 
sorrend, hiszen a körbe-
verések miatt három hat 
pontos csapat közül kel-
lett győztest hirdetni. A 
dobogó első fokára Ta-
polca csapata léphetett 
hat ponttal, 5:2-es gól-
aránnyal, akik Ajka csa-
patát szorították maguk 
mögé, szintén hat pont-
tal, 5:3-as gólaránnyal. 
A bronzérmes Veszp-
rém lett, akik hasonlóan 
hat pontot szereztek, 
4:2-es gólaránnyal. A 
negyedik Pápa csapata 
lett pont nélkül. A gól-
király címet Molnár Ist-
ván (Tapolca) érdemel-
te ki. A legjobb kapus-
nak Babos Tibort 
(Veszprém), a legjobb 
játékosnak Baranyai 
Tamást (Ajka), a leg-
szebb játékosnak pedig 
Baráth Noémit (Ajka) 
választották.           (me)

vereség és két döntetlen 
mellett nyolc győzelmet 
arattak a tizennégy csapatos 
csoportban. 
Boczkó Gyula a TÖFC ve-
zetője úgy értékelte, az ed-
digi legnagyobb sikert a ko-
rábbi listavezető Kislőd ott-
honában elért 4:2-es győzel-
mükkel aratták. A legbüsz-
kébbek arra lehetnek, hogy 
mindezt többnyire 40-55 év 
közötti játékosokkal sikerült 
elérniük a huszonévesek el-
len. A téli teremtornákra a 
novemberben hazai pályán 
megrendezett XI. Magyar 
Mihály Emléktornán elért 
első helyezéssel hangolód-
tak.                                   (me)

Ovi-focin járt a Mikulás
A vártnál egy nappal ko-
rábban jött a Mikulás a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokba. 

Az öt tapolcai óvodából gye-
rekek és óvó nénik érkeztek 
a Mikulás-kupa ovifoci tor-
nára. A közös bemelegítés 
után két pályán kezdődtek el 
a barátságos mérkőzések, 
melyek jó hangulatban tel-
tek. A játék után a gyerekek 
kifújták magukat, átvették a 

megérdemelt serleget és em-
léklapot, majd izgatott vá-
rakozás kezdődött. A prog-
ram szervezői súgtak a gye-
rekeknek, hogy közel a Mi-
kulás, aki miután meghal-
lotta a közös éneklést, be-
sétált a küzdőtérre. Minden 
gyermek állította, hogy az 
elmúlt évben jól viselkedett, 
a Mikulás ezt előre sejthette, 
hiszen senkinek nem kellett 
ajándékcsomag nélkül tá-
voznia.                             (me)

ben. Az Országos Gyermek 
Bajnokság – U12 - III. for-
dulójában a szombathelyi 
Nagy Lajos Gimnáziumban 
maradtak alul, Tapolcai Pár-
ducok – Ifjú Sólymok 70:72 
eredménnyel. A tapolcai 
pontszerzők Renner Kinga 
(35), Kamon Aliz (14), Bibor 
Hanna (8), Molnár Dóra 
(6), Szabó Angelika (3), 
Vajda Nóra (3), és Gadó Sá-
ra (1) voltak.
Másnap az Országos Gyer-
mek Bajnokság – U12- III. 
fordulójában a zalaegerszegi 
Eötvös József Általános Is-
kolába mutatták meg mit 
tudnak a tapolcai fiúk. A for-
dulatokban gazdag mérkő-
zésen a vendégek verték a 
hazaiakat, Tapolcai Tigrisek 
- Soproni Darazsak Akadé-
mia 47:40 végeredménnyel. 
A tapolcai pontszerzők Papp 
Botond (15), Boros Brúnó 
(8), Muzsi Ferenc (6), Szegi 
Benedek (6), Erbele Dávid 
(2), Konter Máté (2), Ma-
gáriusz Gergő (2), Scheller 
Kornél (2), Zengői Roland 
(2), Szabó Levente (1), va-
lamint Szita Márton (1) vol-
tak.                   (Májer Edit)

dégcsapatok mérkőzése, 
melyet a győriek a negyedek 
során lassan felőröltek és vé-
gül 37 ponttal győztek. A he-
lyiek a második mérkőzésen 
magabiztosan kezdtek, ha-
mar átvették a kezdeménye-
zést. A kiváló dobó teljesít-
ménynek, valamint erős vé-
dekezésüknek köszönhetően 
győzedelmeskedtek a ven-
dégekkel szemben. Az ered-
mény Mosonmagyaróvári 
TE - Tapolcai Sziklák 36:88 
lett.  Pontot szerzett Boros 
Ákos (22), Kulcsár Márton 

(18), Boros Brúnó (12), Baj-
ner Benedek (6), Illés Tamás 
(6), Pászti- Nagy Richárd 
(6), Tóth Zsombor (6), Tóth 
Bendegúz (4), Ódor Ádám 
(4), Marton Dávid (2), és Tö-
reky Csongor (2). A tapolcai 
csapat a negyedik forduló-
ban elért két győzelmével a 
csoport első helyén végzett.
A fiúk az őszi szezonban az 
országoson és megyei tíz le-
játszott mérkőzésből eddig 
nyolcat győzelemmel zár-
tak. Aznap a lányok is meg-
mérettették magukat idegen-

Rövid hírek
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Izgalmas mérkőzéseket játszottak a tapolcai fiúk ha-
zai pályán                     Fotó: TVSE Kosárlabda Szakosztály

Sikeresek a huszonévesek ellen is                    Fotó: TÖFC

A gyerekek izgatottan várták, hogy mi kerül elő a Mi-
kulás zsákjából                                             Fotó: Májer Edit



Soha nem feledhető
1956 Márványtáblát avattak a Tapolcán elhunyt honvéd emlékére
Márványtáblát kapott az 
1956 novemberében a ta-
polcai Ady Endre utcában 
hősi halált halt Gál 
György honvéd. Az em-
léktábla az egykori szülé-
szet épületének falára ke-
rült és a napokban leplez-
ték le ünnepélyes külső-
ségek között, katonai tisz-
teletadás mellett.

Az eseményen a város részé-
ről  dr.  Décsey Sándor mon-
dott emlékező beszédet. A 
könyvtárigazgató, önkor-
mányzati képviselő kiemel-
te, hogy a Honvédelmi Mi-
nisztérium Hadtörténeti In-
tézet és Múzeumnak az a 
kezdeményezése, hogy a 
forradalom és szabadság-
harc idején, szovjet fegyve-
rek által életüket vesztett ka-
tonák mindegyikének emlé-
ket állít, példaértékű. - 1956 
november hatodikán száll-
ták meg Tapolcát a szovjet 
csapatok.  Az október 23. 
előtt a hatalomban lévő em-
berek visszakerültek poszt-
jukra és megkezdődött Ta-

polcán is a lakosságnál kint 
lévő fegyverek begyűjtése, 
ahogy azok elrejtése is a for-
radalmárok, a folytatásban 
reménykedő fiatalok részé-
ről. Ekkor történt, hogy az 
Ady Endre utcában, a kórház 

előtt életét vesztette az akkor 
22 éves, Tapolcán szolgála-
tot teljesítő Gál György.  Va-
lószínűsíthetően egy szovjet 
járőr, vagy egy kórházat őr-
ző katona lőhette le.  Vörös 
Zoltán alezredes a Magyar 

Honvédség 54. Veszprém 
Radarezred parancsnokhe-
lyettese, a Hadtörténeti Mú-
zeum képviseletében mon-
dott beszédet, majd Dobó 
Zoltán polgármesterrel le-
leplezték a táblát.              (tl) 

SZEM - PONT
Veszélyes közlekedési szituációt okozhat, amikor valaki 
az útkereszteződéshez közel parkol. Így a kereszteződés-
hez érkező autós számára gyakran rendkívül nehézzé vá-
lik a jobbról, vagy balról érkező gépjárművek észlelése. 
Mint például Tapolcán a József Attila, Sümegi út és Má-
jus 1. utca kereszteződésénél. Megállni tilos tábla és 
alatta a kiegészítő információ, világosan jelzi, hogy húsz 
méterrel a tábla után már megállhatna a vezető. Ehelyett 
rendkívül gyakori, hogy 10-12 méteren belül állnak meg 
az autósok. A KRESZ szabály megszegésének csupán két 
oka van, a lustaság, vagy kényelmesség és hogy szemben 
van egy orvosi rendelő, ahova igyekeznek a szabályszegő 
sofőrök. Ez nem egyszerű parkolás, hanem inkább gon-
datlan veszélyeztetés - fogalmazta meg véleményét egy 
olvasónk. Amikor arra jártunk mi is tapasztaltuk, hogy 
egy Opel és egy másik autó éppen ott parkolt, maximum 
10-14 méterre a táblától. A József Attila utcából érkező 
autósoknak majdnem a sümegi út felező vonaláig ki kel-
lett tolniuk kocsijuk orrát, hogy észlelhessék a Sümeg 
irányából érkezőket. Ennél sokkal körültekintőbbnek 
kellene lennünk! Figyeljünk egymásra!                (Töreky)

2016.12. 03. 
Bárány Nóra és
Mohos Imre István

n FOKOZOTT ellenőr-
zést tartott a Bakony Erdő 
Zrt. Monostorapáti Erdésze-
tének területein a Tapolcai 
Rendőrkapitányság a társha-
tóságok és az erdészetek 
munkatársainak bevonásá-
val. A 2016.december 6-án 
15 és 19 óra között megren-
dezett nagyszabású akció 
célja az erdészeti, természet-
védelmi szabálysértések, 
rongálások, falopások, és 
egyéb tulajdon elleni sza-
bálysértések elkövetésének 
megelőzése, az erdőterüle-
teken tartózkodó gyalogo-
sok ellenőrzése volt. Cél 
volt továbbá az orvvadászat 
megakadályozása, valamint 
az erdőterületeken engedély 
nélkül vadászó személyek 
kiszűrése. A fokozott ellen-
őrzéseket a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság az erdésze-
tek és a polgárőrség bevoná-
sával hajtotta végre a He-
gyesd, Sáska, Zalahaláp, 
Nyirád, Taliándörögd, Ka-
polcs, Monostorapáti, Vi-
gántpetend, Szőc, Monoszló 
és Balatonhenye települések 
erdeiben. A rendőrök Mol-
nár Tibor rendőr főtörzs-
zászlós körzeti megbízott 
vezetésével 10 faszállító jár-
mű vezetőjét  is igazoltatták. 
A szállítmányokat és azok 
dokumentációit átvizsgál-
ták, ám egyik esetben sem 
találtak hiányosságot - tájé-
koztatta lapunkat Nagy Judit 
megelőzési főelőadó.

csíkot kapunk. Egy-egy csíkot 
egymásra helyezünk, majd ezeket 
hozzávetőlegesen 5 egyenlő részre 
vágjuk. Egy 13x23 cm-es püspök-
kenyérformát kivajazunk, egyik 
végét megemeljük (esetleg hátul-
ról megtámasztjuk) és ebbe rakjuk 
kettesével a megkent tésztakoc-
kákat. Ezután a formát két végénél 
fogva megbillentjük mindkét 
irányba, mintegy elegyengetve 
benne a tésztát, ami ekkor még la-
zán tölti ki a formát. Letakarjuk és 
újra duplájára kelesztjük kb. fél óra 
alatt. 180 fokra előmelegített sütő-
ben 30-35 perc alatt aranybarnára 
sütjük. A süteményt kivesszük a 
sütőből, 10 percig a formában 
hagyjuk hűlni. Közben alaposan 
összekeverjük a máz hozzávalóit, 
ezután a tésztát rácsra helyezzük és 
amíg még meleg, megkenjük a 
mázzal.

            Németh Tiborné, Tapolca
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Dobó Zoltán polgármester és Vörös Zoltán alezredes leleplezték a márványtáblát

Egy mindennaposnak mondható szituáció      Fotó: tl.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 45/db
Gyökér: 700-800 Ft/kg
Sárgarépa: 200-250 Ft/kg
Zeller: 150 Ft/db
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Sütőtök: 250 Ft/kg
Cékla: 250 Ft/kg
Alma: 280 Ft/kg
Körte: 550 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Szőlő: 600 Ft/kg
Dió: 2600-3000 Ft/kg
Mandula: 4000-5000 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg

Heti SÜTI

Citromos legyező 
Hozzávalók a tésztához: 40 dkg 
liszt, 5 dkg cukor, 2 teáskanál por-
élesztő, 1/4 teáskanál tengeri só, 
1,5 dl tej, 6 dkg vaj, 1,5 teáskanál 
vaníliakivonat, 2 tojás
A citromkrémhez: 10 dkg cukor, 
3 evőkanál citromhéj, 6 dkg vaj
A mázhoz: 8 dkg krémsajt, 4 dkg 
porcukor, 1 evőkanál tej, 1 evőka-
nál citromlé
A tésztához langyos, cukrozott tej-
ben felfuttatjuk az élesztőt, majd 
hozzáadjuk a puha vajat, a szoba-
hőmérsékletű tojásokat, a sót, a va-
níliát, a lisztet és annyi tejet, 
amennyit felvesz, hogy lágy, ru-
galmas tésztát kapjunk. Simára da-
gasztjuk, meleg helyen letakarva 
duplájára kelesztjük. Amíg a tészta 
kel, lereszeljük a citromok héját, 
amelyet később a cukorral és puha 
vajjal jól elkavarunk.
A megkelt tésztát lisztezett munka-
lapon kinyújtjuk 45x35 cm-es tég-
lalappá. Erre rákenjük a citromos 
krémet,vízszintesen félbevágjuk, 
majd újra megfelezzük, így nagy-
jából négy egyforma szélességű 

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2016. de-
cember 21-én (szerdán) 
jelenik meg technikai 
okok miatt! Utána majd 
2017. januárjában je-
lentkezünk, a szokásos 
pénteki megjelenéssel. Hírek azonnal!

 Fotó:Töreky László
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