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Költöznek a szobrok
FÓRUM   Kérdések, válaszok, javaslatok, és további egyeztetés

Költöznek a szobrok, ez a 
hétfői lakossági fórum 
után most már biztosnak 
mondható.

A köztéri képzőművészeti 
alkotások (R. Kiss Lenke: 
Metamorfózis, illetve Mar-
ton László: Figurális Rács-
kompozíció) áthelyezésének 
lehetőségeiről először Gyar-
mati Tamás főépítész adott 
részletes tájékoztatást a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pont emeleti termében.
Tavaly ősszel már a képvi-
selő-testület foglalkozott a 
kérdéssel, de döntés csak ar-
ról született, hogy várják a 
lakosság javaslatait a szob-
rok áthelyezéséről. A Meta-
morfózis esetében az új for-
galmi csomópont kialakítá-
sával, a Marton-szobornál az 
épület jellegének megválto-
zásával indokolják az áthe-
lyezés szándékát. A főépí-
tész ezúttal a beérkezett la-
kossági javaslatokat is bele-
szőtte fotókkal illusztrált 
prezentációjába. Lapunk az 
októberi ülés után (nem rep-
rezentatív) felmérést vég-

zett, ami alapján a véle-
ményt nyilvánító többség 
szívesen lemondana a Meta-
morfózis belvárosi jelenlé-
téről, a bányászemlékmű el-
mozdítását viszont nem sze-
retnék. Azonban a hétfői fó-
rumon kiderült, hogy az el-
len még a (volt) bányászok-
nak sem lenne kifogása, ha a 

mostanihoz képest jobb 
helyre kerül. A városvezetés 
szívesen látná a „nagyposta” 
előtti téren az alkotást, de 
megvizsgálják az ennél talán 
nagyobb lakossági támoga-
tottságot élvező Tamási 
Áron Művelődési Központ 
előtti helyszínt is. Ezzel kap-
csolatban Dobó Zoltán pol-

gármester további egyezte-
tést javasolt. A Metamor-
fózis, vagyis a köznyelv által 
„szörny”-két ismert szobor 
legvalószínűbb helye vi-
szont a Déli Városkapu park 
lehet, a körforgalmak bár-
melyikében, vagy a Kazin-
czy téren nem szívesen lát-
nák az emberek.              (szj)

Futás közel ezer gyerekkel

A hegy és a bor ünnepe

Nagy közösségi gyermekfu-
tással mozgatta meg hétfő 
délelőtt a város általános is-
kolásait Schirilla György. 
Az egészséges életmód, a 
mozgás, a sport népszerűsí-

tése mellett arra kérte a fia-
talokat, hogy szeressék vá-
rosukat Tapolcát és tegyenek 
is érte. (Folytatás a 3. ol-
dalon „Három iskolát is 
érintett...” címmel).          (tl)

Huszonötödik alkalom-
mal nyitották meg a Szent 
György-hegyi napokat 
kedden.   

A hegymagasi Nyári Pincé-
nél Knolmajer Ferenc a 
Szent György-hegy Hegy-
község elnöke köszöntötte a 
vendégeket, majd Légli Ot-
tó, a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsának elnöke nyitotta 
meg a rendezvénysorozatot.  
Az immár negyed évszáza-
dos hagyományokkal bíró 
Szent György-napok idén is 
a borversennyel kezdődtek. 
A gazdák összesen 125 tételt 
neveztek be, ebből 108 fe-
hér, 5 rozé és 12 vörös került 
vizsgálat alá. A fehérekből 
egyébként 43 Olaszrizlinget 
vizsgált a zsűri, illetve 38 
száraz, 3 késői és 2 jégbor 

szerepelt a palettán. A bírálat 
eredményeként 6 nagy 
arany, 34 arany, 46 ezüst és 
14 oklevél minősítést talált 
gazdára. 
A folytatásban szombaton a 
borutak (Raposkáról a Szent 
Mihály Borút, Kisapátiból a 
Bazaltorgona Borút, Hegy-
magasról a Szent György 

Borút) bejárása lesz a fő att-
rakció. A vasárnapi felvonu-
lás a 9 órai gyülekező után 
indul a hegymagasi kultúr-
háztól a Lengyel kápolná-
hoz, ahol szabadtéri szent-
mise, ünnepi műsor, és min-
den bizonnyal estig tartó jó 
hangulat fogadja a részt-
vevőket.                           (szj)

Lomtalanít, 
aki csak tud 

Diszelt leszámítva le-
zajlott a városban a 
lomtalantás. Sokan 
megszabadultak fö-
löslegessé vált dolga-
iktól. Azok, akik el tud-
ták szállítani a kijelölt 
gyűjtőpontokra, autó-
val, talicskával, kéz-
ben.  De van, aki ezt 
nem tudja megoldani. 
Nincs eszköz, amivel 
elvihetné a konténe-
rig. Vagy nem tud fel-
emelni még öt kilót 
sem. Mert öreg, be-
teg, vagy reggeltől es-
tig dolgozik. Nos, ők 
már több éve kiesnek 
a lomtalanítás ezen 
lehetőségéből. Ter-
mészetesen érthető 
szervezési oldalról a 
munka egyszerűsíté-
sére, gyorsítására, és 
nem utolsó sorban ol-
csósítására irányuló 
szándék, de talán ér-
demes lenne vizsgál-
ni olyan lehetőséget 
is, amely nem zár ki 
többeket a szolgálta-
tásból. A lom minden-
hol szaporodik. 

          Szijártó János

Indul a nagy közösségi futás hétfőn a Batsányi tagintéz-
mény tanulóival. Az élen Schirilla György  Fotó: Töreky

Marton László Figurális Rácskompozíciója az irodaház előtt. Várhatóan még az 
idén új helyre kerül, de hogy hova, az még nem dőlt el                   Fotó: Szijártó János

Knolmajer Ferenc a Szent György-hegy Hegyközség 
elnöke köszöntötte a vendégeket a megnyitón  Fotó: szj.
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Pályázatok beadásáról döntöttek
Először a gazdasági bi-
zottság, majd a képviselő-
testület tárgyalt rendkívüli 
ülésen múlt csütörtökön 
három, rövid határidejű 
pályázat beadásáról.

A belügyminiszter és a nem-
zetgazdasági miniszter pá-
lyázatot hirdetett a települési 
önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségveté-
si támogatására, ez utóbbi 
keretében pedig a települési 
önkormányzatok rendkívüli 
szociális támogatására. Az 
eddigi gyakorlathoz képest 
újdonság, hogy most lehető-
ség van a rendkívüli támoga-
tással egy új, egyedi jogcí-
men arra, hogy a települések 
az önkormányzati tűzoltósá-
gokkal kapcsolatos kiadá-
saik fedezésére igényelhes-
senek támogatást.
A Tapolcai Önkormányzati 
Tűzoltóság köztestületi for-
mában működik. Tapolca, 
valamint Gyulakeszi, He-
gyesd, Lesencefalu, Lesen-
ceistvánd, Lesencetomaj, 
Monostorapáti, Raposka, 
Sáska, Uzsa, Zalahaláp köz-
ségek önkormányzatai la-
kosságarányosan, helyi adó-
bevételeik terhére biztosítot-
ták a támogatást a tűzoltó-

Gazdag szakmakínálat diákoknak

Három pályázat benyújtásáról szavazott a képviselő-
testület a legutóbbi ülésen                  Fotó: Szijártó János

- Már meglévő szakmáink 
mellett, olyan hiányszak-
mákkal, mint a hegesztő, 
épület-, szerkezetlakatos 
igyekszünk becsábítani az 
intézménybe a fiatalokat. 
Úgy tapasztaljuk, a már le-
zajlott beiratkozások és a 
megelőző évek tapasztalatai 
alapján, hogy a szakmák 
iránti érdeklődés növekszik, 

ennek köszönhető, hogy 
idén már a nálunk újdonság 
szakács szakmában is tud-
tunk képzést indítani. Büsz-
keség számunkra, hogy a 
legtöbb diákunk az 1+4 éves 
képzésre jelentkezett, tehát a 
diákjaink az első előkészítő 
év után, négy év alatt teljes 
képesítést szerezhetnek - tá-
jékoztatott az igazgató.     (tl)

Balról, Kövesdi Anett a megyei szakképzési centrum mun-
katársa, Lévai József alpolgármester és  Szóvári Adél intéz-
ményvezető a  Szakmák Éjszakája megnyitóján        Fotó: tl.

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
 - Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Május 8. 14.00-16.00 
- Lévai József alpolgármester
Május 15. 14.00-16.00
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

ságnak, a tavalyi évben pél-
dául kilenc millió forintot 
meghaladóan. A belügymi-
nisztériumtól a 2017-es esz-
tendőre 31 millió 140 ezer 
forint támogatást várnak, ez 
azonban nem fedezi a sze-
mélyi juttatások és a terve-
zetett dologi kiadások költ-
ségeit. Éppen ezért igen fon-
tosnak tartotta a képviselő-
testület, hogy éljen a pályá-
zati lehetőséggel, hiszen an-
nak pozitív elbírálása jelen-
tős költségvetési könnyítés 
lenne az önkormányzatok és 
a tűzoltóság számára is. A 
képviselők mindegyike 
igennel támogatta az előter-
jesztést.
Ugyanezen pályázat nyújt 
lehetőséget arra is, hogy 
azok a települések pályáz-

hassanak rendkívüli szociá-
lis támogatására ahol az egy 
lakosra jutó adóerő-képes-
ség nem haladja meg a 
32.000 Ft-ot. Ez a lehetőség 
csak vissza nem térítendő tá-
mogatás formájában nyújt-
ható és kizárólag a települési 
támogatások kifizetésére 
fordítható. Erről tárgyalt a 
testület a rendkívüli ülés má-
sodik napirendi pontjában. A 
támogatás mértékét egyedi 
felülvizsgálat alapján a 
megpályázott összeg kerete-
in belül a helyi önkormány-
zatokért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős 
miniszter állapítják meg. 
Tapolca megfelel a kiírás 
feltételeinek, az egy lakosra 
jutó adóerő-képesség nem 
haladja meg a 32.000,- Ft-ot, 

TÁJÉKOZTATÁS

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
a 2017-es évben is szervez in-
gyenes lomtalanítást. 
Diszel városrészben várhatóan  
2017. május 8-án, 
Raposka községben várhatóan 
2017. május 8-án,
kerül sor a konténerek kihelye-
zésére reggel 7 órától, délután 
18 óráig. A pontos menetrendről 
és a konténerek helyeiről az 
NHSZ Tapolca Kft.-vel együtt-
működve további tájékoztatást 
adnak az illetékesek.
Akik egyúttal arra kérik a la-
kosságot, hogy a lomot a kijelölt 
helyeken és időpontokban ad-
ják le! A lomtalanítás menet-
rendjétől eltérő időpontban és 
helyszínen, közterületre kihe-
lyezett hulladék illegális hulla-
déklerakásnak minősül, az el-
követő környezetvédelmi bír-
ság fizetésével sújtható!  

így a pályázat benyújtható. A 
helyi önkormányzati rende-
let szerint a város lakói rend-
kívüli települési támogatás-
ként a lakhatás költségeihez 
nyújtott támogatást, az el-
hunyt eltemettetésének költ-
ségeihez nyújtott támoga-
tást, és a gyermekétkeztetés 
költségeihez kapcsolódó tá-
mogatást igényelhetik. 
Nyertes pályázat esetén az 
önkormányzat jelentősen 
tudná mérsékelni az említett 
támogatásokkal kapcsolatos 
kiadásait. Ezt mérlegelve el-
lenszavazat nélkül fogadta 
el a képviselő-testület az 
előterjesztést.
A vízgazdálkodásért felelős 
miniszter pályázatot hirde-
tett lakossági víz és csator-
naszolgáltatás támogatásá-
ra - hangzott el a harmadik 
napirendi pontban. A pályá-
zat elsődleges célja azon te-
lepülések támogatása, ame-
lyekben az önkormányzati, 
az állami illetve egyéb vízi-
közmű-szolgáltató által vég-
zett lakossági közműves 
ivóvízellátás, szennyvízel-
vezetés és -tisztítás költsé-
gei, a víziközmű-szolgálta-
tás lakossági igénybevételé-
ből származó árbevételt je-
lentősen meghaladják.   (km)

Az intézmény falain belül 
elsajátítható, többek között 
szerkezet és épületlakatos-, 
szakács-, cukrász-, pék-, to-
vábbá mezőgazdasági- szak-
mákat látványos és szóra-
koztató formában ajánlotta 
az általános iskolás tapolcai 
fiatalok figyelmébe a Veszp-
rémi Szakképzési Centrum 
Gönczy Pál Szakközépisko-
la és Szakiskola a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban pénteken. 
A Szakmák Éjszakája orszá-
gos programsorozat tapolcai 
eseményét megnyitó Lévai 
József a helyi iskolákból ér-
kező hatodikos és hetedikes 
diákokhoz intézte szavait. A 
város alpolgármestere a pá-
lyaválasztást a sikeres jövő 
érdekében megtett egyik 
legfontosabb lépésként jel-
lemezte. Szóvári Adél a tan-
intézmény igazgatója el-
mondta, a környék sajátos-
ságaihoz és speciális igénye-
ihez alkalmazkodva állítot-
ták össze a szakmakínálatot, 
amelyet először tavaly 
Veszprémben mutatottak be.  

http://www.tapolca.hu


Szakmai nap pedagógusoknak

A megye sajtómunkásait 
látták vendégül múlt pén-
teken reggel a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányságon a kétoldalú 
kapcsolat ápolása érde-
kében.

Tapolcáról Kovács Melinda, 
a Tapolcai Városi Televízió 
főszerkesztője, valamint 
Szijártó János a Tapolcai Új-
ság főszerkesztője, a Tapol-
cai Média Kft. ügyvezetője 
vett részt a találkozón. 
A kötetlen hangulatú sajtó-
reggelin dr. Tarcsa Csaba 
rendőr dandártábornok kö-
szöntötte a résztvevőket. A 
főkapitány szólt a sajtóval 
való együttműködés fontos-
ságáról, amelyet a nyitottság 
jegyében továbbra is kie-
melten kíván kezelni. Mind-
ezt alátámasztva elmondta, 
hogy mostantól minden év-

Pedagógusok számára 
szerveztek szakmai na-
pot múlt szerdán. A Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban kezdődő 
programon a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola és a sümegi Ra-
massetter Vince Testne-
velési Általános Iskola ta-
nárai, tanítói vettek részt.

Bajner Imre a házigazda is-
kola igazgatója és Dobó Zol-
tán köszöntője után dr. 
Kovácsné Mozsolics Melin-
da, és dr. Vecseráné Sebők 
Márta szakpszichológusok 
magatartásproblémás gyer-
mekek viselkedésszabályo-
zásáról szóló előadását hall-
hatták a megjelentek. Utána 
közös séta és a tavasbarlang-
ban történő csónakázás kö-
vetkezett. A további prog-
ram már a műhelymunkáról 
szólt, amelynek a város kul-
turális intézményei biztosí-
tottak helyet. A Wass Albert 

ben sajtódíj átadásával feje-
zik ki köszönetüket az arra 
érdemes újságírónak. Első-
ként Herendi Gábor a 
Veszprém TV felelős szer-
kesztője vehette át a díjat.
A sajtóreggelin dr. Orosz 
Katalin rendőr őrnagy több 
más mellett a balesetek, bűn-
cselekmények megelőzésé-
ről beszélt, amely továbbra 
is kiemelt célja a rendőrség-
nek. Itt a nyilvánosság elé-
rése, a tájékoztatás különö-
sen nagy hangsúlyt kap, s 
ebben kulcsszerepet játszik 
a média. 
A szóvivő az elmúlt évből 
néhány érdekesebb adatot is 
közölt. Eszerint tavaly 1480 
megkeresés érkezett hozzá-
juk, amelyekre választ is ad-
tak. Nyomtatott formában 
2023 megjelenése volt a ren-
dőrségnek a megyében 
2016-ban.
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Dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok, megyei fő-
kapitány köszöntötte a sajtó képviselőit       Fotó: Bati J.

Törődnek településükkel az itt élők
egymagas  rendezett Hképet mutat, számos 

kisebb fejlesztés, állagmeg-
óvás, parkosítás valósult 
meg az elmúlt időszakban és 
a helyiek aktivitására sem 
lehet panasz, ha társadalmi 
munkáról, vagy ünnepi ren-
dezvényekről van szó – tud-
tuk meg Tóth János Zoltán 
polgármestertől.
Hivatalosan 308-an élnek a 
Szent György- hegy lábánál 
elterülő Hegymagason, ám 
életvitelszerűen kétszáznál 
alig többen lakják a telepü-
lést. Az önkormányzat lehe-
tőségei szerények, ennek el-
lenére számos kisebb önerős 
fejlesztés valósult meg az el-
múlt időszakban. Nemrégi-
ben esztétikus formában 
megépült és térkővel lera-
kott járdaszakaszt kapott a 
futballpályával szemközti 
buszmegálló, továbbá fel-
újítottak és lakhatóvá tettek 
egy önkormányzati lakást, 
amelyet jelenleg a védőnő 
bérel. Több helyen parkosí-
tottak is, például a templom 

előtt rózsafákat ültettek, tár-
sadalmi munkában virágosí-
tottak, tárolót építettek az 
önkormányzat traktorának 
és a hivatali épület téli fűté-
séhez használt aprítéknak, a 
játszótérre pedig egy új hin-
tát telepítettek. A helyi kö-
zösségi rendezvények fon-
tos helyszínét, a kultúrházat 
kifestették, konyháját hasz-
nálati értékének növelése 
céljából kibővítették.
Megtudtuk, a közeljövőben 
egy helyi védett épületben 
tájházat rendeznek be, a ra-
vatalozó pedig mintegy 

négy millió forintból, eső el-
len védő előtetőt kap az el-
következő hónapokban. 
Rendszeresen kényszerül 
költeni a település a hegyi 
utak hidegaszfaltos javítá-
sára. Egy nagyobb összeget, 
mintegy nyolcmillió forint-
nyi “vis maior pénzt”, a nagy 
esőzések után keletkezett 
károk enyhítésére fordíthat-
ták az elmúlt évben. A temp-
lom felújítása jelenleg is zaj-
lik, itt is a társadalmi munka 
dominál, az egyházközség 
aktív e téren. Létrehozták és 
jól működik a falugondnok-

Tóth János Zoltán: Hegymagas  rendezett képet mutat, 
és a helyiek aktivitására nem lehet panasz  Fotó: Töreky

ság, amely ma már saját 
busszal utaztatja az óvodá-
sokat,  hetes rendszeresség-
gel az időseket nagybevásár-
lásokhoz, illetve ha szüksé-
ges, orvoshoz.  Sajnos ele-
gendő helyi focista hiányá-
ban megszűnt a falu sport-
egyesülete, viszont újra mű-
ködik Énekesné György Zsu-
zsanna elnökletével a Hegy-
magasért Közalapítvány.  A 
falu és kultúrháza számos 
rendezvénynek ad helyszínt, 
Márton-napra, Anyák napjá-
ra, vagy egyebek mellett a 
karácsonyi ünnepségre hat-
van körüli létszámmal ér-
keznek a helybéliek, ami a 
falu állandó lélekszámát te-
kintve nagyon jó arány. 
Hegymagas 25. alkalommal  
a Szent György-hegyi Na-
pok talán legfontosabb hely-
színe idén. Az április 25-e  
és 30-a között zajló hegy-, és 
borünnep legnépszerűbb 
epizódja a szobati bortúra, 
amelyre a nagy érdeklődés 
miatt most is két csoportot 
indítanak a kultúrháztól. (tl)

(Folytatás az 1. oldaról) 
Az egészséges életmód ha-
zai nagykövete, a „szeretlek 
titeket” felkiáltással kezdett, 
és ezúttal sem okozott csaló-
dást annak a közel ezer gye-
reknek, akikkel együtt futott 
a város három általános is-
kolája közreműködésével. 
Első állomásán, a Batsányi 
tagintézmény diákjait példá-
ul arra kérte, hogy ha felnőt-
tek lesznek, ezt a gyönyörű 
szép várost építsék, adják 
hozzá tehetségüket, szorgal-
mukat, szeretetüket. Hogy 
megerősítse személyes üze-
netét, Váci Mihály  Még 
nem elég című versét is el-
szavalta az iskola lépcsőjén. 
Schirilla György egyébként 
a Batsányi iskola tanulói 
mellett, a Bárdos székhely-
intézmény és a Kazinczy 
tagintézmény ifjúságával is 
futott és  ahogy azt előre je-
lezte, több ismert és köz-
kedvelt vendéglátóipari-, 
kertészeti-,  és egyéb helyi 
vállalkozást is útba ejtett  a 
hétfői sportos napon.         (tl)

Három iskolát 
is érintett 

Könyvtár Helyismereti 
Gyűjteményéről, illetve a 
helytörténeti dokumentu-
mok és egyéb források tanít-
ásban való felhasználásáról 
dr. Décsey Sándor igazgató 
beszélt, míg Hangodi László 
főmuzeológus a múzeumpe-
dagógia és interaktivitás té-
makörben adott tájékozta-
tást. A könyvtári foglalkozá-
sok mellett a Család-és 
Gyermekjóléti Központba is 
várták a pedagógusokat. Itt 
Majerné Gulácsi Tünde az 
Interaktív esetfeldolgozás a 

Család- és Gyermekjóléti 
Központ munkatársaival 
címmel tartott foglalkozást. 
A Bárdos Lajos Általános 
Iskola műfüves és strand-
röplabda pályáján, illetve 
tornatermében Krachun Éva 
testnevelő fogadta kollégáit 
egy kis közös sportolásra. 
Délután a Balaton-felvidék 
szőlészeti és borászati kultú-
rája, hagyományai címmel 
tartott előadást Sellyei Gá-
bor borász a Bárdos iskolá-
ban, majd közös ebéddel zá-
rult a szakmai nap.          (szj)

Jó kapcsolatra törekszenek 

A pedagógusok számára szervezett szakmai nap a Ta-
mási Áron Művelődési Központban kezdődött Fotó:szj.

Országos döntőbe jutott a Csobánc Népdalkör
Közel száz százalékos érté-
keléssel jutott a Nyugdíjas 
Ki-Mit-Tud? országos dön-
tőjébe a Csobánc Népdalkör.
Erről az együttes vezetője 
Kócs Ida tájékoztatta lapun-
kat szerdán. Mint megtudtuk 

a Hajdúszoboszlón rende-
zett középdöntőben 52 pro-
dukciót értékelt a zsűri. Az 
erős mezőnyben a maximá-
lis 50 pontból 48-at kapott a 
Csobánc népdalkör és ezzel 
megszerezte a júniusi orszá-

gos döntőben való részvétel 
jogát. A népdalkör két tagja 
szólóban is tovább jutott, így 
Kócs Ida és Hazafi József 
egyéniben is megmérettet-
heti magát az országos dön-
tőben.                               (szj)



Ötletes házikó kintre
TERMÉSZETES Bebizonyosodott, hogy kis kerti „bungi" is lehet szép
A kertépítés egy szakma, 
sokak szerint egy szint fö-
lött már inkább művészet.

Az ember egyszerre reguláz-
za meg általa a vadtermésze-
tet és teremt paradicsomi kö-
rülményeket önmaga, csa-
ládja, barátai számára. A kert 
azonban nem pusztán átgon-
doltan telepített és szaksze-
rűen gondozott  növényzetet 
jelent, hanem az abban el-
helyezett tárgyak, bútorok, 
kiegészítő építmények esz-
tétikumát, praktikumát is.  
A Tapolca Expo leglátvá-
nyosabb standját, a fenti 
gondolatok jegyében, egész 
biztosan a Fülöp Kertészet 
alkotta meg. Standjuk, egy 
szép tisztás volt a kézműves 
termékek rengetegében. Az 
ismert tapolcai cég ugyanis a 
klasszikus kertépítő tevé-
kenyég mellett, többek kö-
zött fürdőmedence építéssel, 
telepítéssel is foglalkozik, 
ezért elhozta a kiállításra mi-
nőségi, mégis kedvező áru 
kerti fürdőmedence elemeit, 

Öko-házra emlékeztető, növényzettel borított, de az 
időjárás viszontagságainak ellenálló kis faházat muta-
tott be a Fülöp kertészet az idei évben újjáélesztett Ta-
polca Expo-n                                           Fotó: Töreky László

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
ingatlanjukon található villa-
mos hálózat folyamatos és biz-
tonságos működéséhez a villa-
mos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény (VET) és a 
2/2013 (I.22.) NGM rendelet a 
villamos vezetékek biztonsági 
övezetére vonatkozóan speciá-
lis tiltó és korlátozó rendelke-
zéseket tartalmaz. Ilyen korlá-
tozás, hogy a villamos vezeté-
kek biztonsági övezetét sértő 
növényeket gallyazni kell, 
szükség esetén ki kell vágni. Ez 
elsősorban azon ingatlan tulaj-
donosának a kötelezettsége, 
amelyen a biztonsági övezetet 
sértő növények találhatók. 
Amennyiben a tulajdonos ezen 
a kötelezettségének nem tesz 
eleget, az életveszély mielőbbi 
megszüntetése, valamint a há-
lózat üzembiztonsága érdeké-
ben azt az E.ON-Észak-Du-
nántúli Áramhálózati Zrt. - a 
jogszabályok rendelkezései-
nek eleget téve és törvényi fel-
hatalmazás alapján - az általa 
megbízott szakemberekkel 
2017. május 2-től elvégezteti! 
Kérjük, fentiek miatt a munka-
végzés során szíves együttmű-
ködésüket!
      Dobó Zoltán polgármester

FELHÍVÁS
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szűrő, tisztító berendezéseit. 
A látogatók szemét azonban 
most mégsem ezek a meden-
cetechnikai tárgyak, hanem 
egy dió lazúrra festett, egye-
di, öko-házakra emlékeztető 
kis faház vonzotta. Fülöp 
Dániel a kiállító cég képvi-

selője lapunknak elmondta, 
hogy az építmény egy proto-
típus, de mindenféleképpen 
újdonság a hazai piacon. 
Szép példa arra, hogy mai 
korszerű anyagok, techni-
kák, megoldások miképpen 
hasznosíthatók egy egyszerű 

építmény esetén is úgy, hogy 
az egyedi, de még inkább 
természetbe illeszkedő le-
gyen, ugyanakkor ne kerül-
jön többe, mint egy házilag 
épített, vagy nagyáruházban 
vásárolt kerti fém, vagy fa-
házikó. Megtudtuk, a ter-
mékfejlesztés nem egy lezá-
rult ügy, jelenleg is folya-
matban van. Figyelik a kis 
házikó környezeti hatások-
kal szembeni ellenálló ké-
pességét, gyenge pontjait és 
szükség szerint módosítják, 
javítják az eredeti elképze-
lést. Mindenesetre a kis épít-
mény látványa magáért be-
szélt, és az is példaértékű, 
ahogy azt kőből, téglából ki-
rakott virágszigetekkel kör-
beépítve, szemet gyönyör-
ködtető módon tálalta a ta-
polcai cég. Nem mellékes az 
sem, hogy sok gyerek ked-
vence volt a kis „bungi", ami 
előrevetíti hasznosításának 
egyik kézenfekvő módját, 
azaz mesés játszóháza lehet 
a szerencsésebb kölykök-
nek.                               (tl)
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Tapolcai felnőtt és utánpótlás foci
TIAC - U19, felnőtt 
Az MTD Hungária Megyei 
másodosztály 23. fordulójá-
ban magabiztos vendéggyő-
zelmet arattak az U19-es ta-
polcai fiúk a vereséget nehe-
zen viselő vendéglátók el-
len. Herendi Porcelán SK- 
Tapolca 1:3/1:2/. Tapolcai 
gólszerzők Deák Szabolcs 
(2), Vadas Balázs Imre. Ku-
tasi Imre edző a gólszerző-
kön kívül kiemelte még Bar-
don Zsolt teljesítményét. 
Edzői értékelés alapján a jól 
játszó tapolcai felnőtt csapat 
a félidőben még vezetett, de 
a kényszerű cserék és a ki-
hagyott helyzetek miatt nem 
tudta győzelemre hozni a 
mérkőzést, a herendiek a ki-
lencvenedik percben meg-
szerezték a győztes találatot. 
Herend – Tapolca 3:2 /1:2/. 
Tapolcai gólszerzők Vers 
Máté és Berki Dominik. Raj-
tuk kívül az edző Ladányi 

Bendegúz, Pöllczmann Mar-
cell és Dobján Adrián jó já-
tékát emelte még ki.
A következő fordulóban az 
U19-es fiúk a végig jól és 
lelkesen játszó Szentantalfa 
ellen a hosszabbítás utolsó 
percében lőtt góllal nyertek 
a helyzetek alapján megér-
demelten. Tapolca – Szent-
antalfa 2:1 /0:1/. Gólszerzők 
Deák Szabolcs, Lájer Gá-
bor. Rajtuk kívül az edző 
jónak ítélte Kertész Alfréd 
Zoltán teljesítményét. Ta-
polca öt pont előnnyel vezeti 
a tabellát.
A felnőttek játékát Frang 
László elnök érdekes gólok 
mérkőzéseként jellemezte, 
megkérdőjelezhető leshely-
zetekkel. A helyiek marad-
tak alul, Tapolca - Szentan-
talfa 1:3 /0:3/, gólsz: Kiss 
Bence. Jók: Kulman György, 
Ladányi Bendegúz és Vers 
Máté.

TIAC fiú - U16 
A Megyei U16 Nyugat 15. 
fordulója Devecser SE – 
TIAC VSE 6:3 /4:2/ ered-
ménnyel zárult. Tapolcai 
gólszerzők Leipczig Kristóf, 
Hegedűs Márk, Csonka Ta-
más. Blaskovics Gábor edző 
a tapolcaiak részéről Ma-
gyar Gábor, Oroszi Zsig-
mond Boldizsár, valamint 
Ságvári Balázs teljesítmé-
nyét értékelte jónak.
Hétvégén a jobb erőkből álló 
vendégcsapat nyert, TIAC 
VSE – Pápai ELC 2:5 /1:4/. 
Tapolcai gólszerzők Csonka 
Tamás és Leipczig Kristóf. 
Jók még Magyar Gábor és 
Szabó Álmos.
TIAC fiú - U14
A Megyei U14 Nyugat 11. 
fordulója az ellenfél lét-
számhiánya miatt elmaradt, 
a három pont így mérkőzés 
nélkül Tapolcáé, TIAC VSE 
– Ajka Kristály SE 3:0.  (me)

Négy napon át futottak
A jubileumi, tizedik Spuri 
Balaton Szupermaraton 
múlt hónapban ott voltak 
a Tapolcai Honvéd SE- 
Tapolcai Trappolók futói 
is, az eddigi legtöbb fővel, 
huszonkilencen.

Négy nap, négy részre fel-
osztva, első nap Siófokról 
Fonyódra 48,2 km-t, a máso-
dik nap Fonyódról Szigli-
getre 52,9 km-t, harmadik 
nap Badacsonyból Balaton-
füredre 42,5 km-t és az utol-
só nap Balatonfüredről visz-
sza Siófokra 49,7 km-t tettek 
meg a versenyzők.
Az erős nemzetközi me-
zőnyben kimagasló eredmé-
nyeket értek el. Női váltó ko-
rosztályos III. hely Mohos- 
Bárány Nóra, Domán Fru-
zsina és Baltáné Kiss Klau-
dia (16 óra 51:19). Réffi 
Tünde, Beréti Zsanett, Hoff-
man Hedvig, valamint Gu-
bián Judit tizenharmadik 
(20:18:40) kategóriájában.
Férfiváltó korosztályos IV. 
hely Domán Gábor, Domán 

Rajmund, Gombos Róbert és 
Szirbek Zsolt (13óra 51:27). 
Szabó Zoltán, Kozma Imre, 
és Kustos István trió huszon-
ötödik (17:11:50).
Vegyes váltó kategóriában 
Szücs Hajnalka, Keresztes 
Anikó és Földesi József az 
ötvenhetedik (19:55:06)
Párosban, kategóriájában 
Vidosa Noémi és Gál Zsolt 
harmincegyedik (21:52:26), 
Patkós Máté és Szalkai Zsolt 
huszonötödik (18:25:48), 
Gelencsér Zoltán Tibor és 
dr. Komjáti Sándor tizenki-
lencedik (17:38:36).
Hárman vállalták be egyé-
niben a teljes 193,9 km-t. 

Először futotta le Komjáti-
Lajkó Mónika, aki kategóri-
ájában tizenharmadik lett 
(19:03:02), valamint Szalkai 
Zsolt, aki huszadik helyen 
végzett (18:06:52), rajtuk 
kívül pedig Földesi József, 
aki huszonnegyedik helye-
zett lett (20:27:42).
A rendezők lehetővé tették 
rövidebb, betét távok futását 
is, mint az Öböl fél maratont, 
Keszthelyről Szigligetre. 
Ezt a 21,2 kilométeres távot 
teljesítette a tapolcaiak kö-
zül Egyinginé Tóth Andrea, 
Tölgyesné Barka Anasztá-
zia, Szám Lajos, Mohos Im-
re, és Lovász Barnabás. (me)

A tavaszi szünet előtti 
utolsó napon óvodásokat 
invitáltak a Nyuszi Kupa 
focitornára a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsar-
nokba. 

A zenés bemelegítés után, 
két félpályán mérte össze tu-
dását a játékos mérkőzése-
ken a Tapolcai Kertvárosi 
Óvoda, valamint annak 

Sosem futottak ennyien egyszerre        Fotó: T. Trappolók

Ha húsvét, akkor Nyuszi Kupa
Barackvirág, Hársfa, illetve 
Szivárvány Tagintézménye. 
A lebonyolításban a helyi 
szervezők mellett közremű-
ködött a Tapolcai Diáksport 
Egyesület. A gyerekek az 
emléklapon, és az édesség 
csomagokon túl, az „Egész-
séges Tapolca, Egészséges 
Gazdaság" projekt jóvoltá-
ból almát is kaptak, az 
egészség jegyében.        (me)

11 forduló óta veretlenek
A labdarúgó MTD Hungá-
ria Megyei III. osztály Kö-
zépben versengő Tapol-
cai Öregfiúk az őszi sze-
zonban az utolsó öt mér-
kőzésen nem szenvedtek 
vereséget, így a nehe-
zebb ajkai csoportban a 
negyedik helyen zártak. 

A múlt hónapban megkez-
dett tavaszi szezon első hat 
mérkőzését szintén vereség 
nélkül hozta le a csapat és je-
lenleg a harmadik helyen áll.
A tizennegyedik fordulóval 
győzelemmel kezdték a ta-
vaszt, Káptalanfa SE – 
TÖFC 1:3. Tapolcai Gól-
szerzők Boldizsár Tamás, 
Nagy László és Nagy Béla.
Egy héttel később hazai pá-
lyán tartoltak, TÖFC – Vá-
roslődi SE 7:0. Tapolcai gól-

szerző Nagy Béla, Nagy 
László (5), és Horváth Csa-
ba. Múlt hónap végén hazai 
pályán játszottak döntetlent, 
TÖFC – Nyirád KSE 2:2. 
Tapolcai gólszerzők: Bá-
rány Péter és Nagy László.
A hónapot ismét döntetlen-
nel kezdték, Zalaerdőd FC – 
TÖFC 1:1. Tapolcai gólszer-
ző Adrián Zoltán.
Győzelemmel folytatták, 
hazai pályán TÖFC– Szent-
gál SE 3:2. Hazai gólszerzők 
Bárány Péter, Horváth Csa-
ba, Nagy Béla.
A 19. forduló ismét győzel-
met hozott, ISE Zalahaláp – 
TÖFC 1:4. Tapolcai gólszer-
zők Nagy László, Adrián 
Zoltán, Horváth Csaba, 
Egyed Attila. Edző: Boczkó 
Gyula. A csapat a tabella 
harmadik helyén áll.       (me)

A Veszprémi Szakképzési 
Centrum Gönczy Pál Szak-
középiskolája és Szakisko-
lája tavasszal ismét megren-
dezte a már hagyományos-
nak mondható egészségna-
pot. Márciusban a Tapolcai- 
diszeli iskola diákjai meg-
hallgathatták két szenve-
délybeteg fiatal élettör-
ténetét, akik a noszlopi inté-
zetből látogattak el hozzá-
juk. Nagyon tanulságos két 
történetet hallhattak a hu-
szonegy és a tizennyolc éves 
fiatalember életéről, az 

A Hársfa óvodások sípszóra várnak        Fotó: Májer Edit

Spinning - együtt

Az idősebb korosztálynak szer-
veztek célirányosan spinning 
edzést múlt hónapban, a 
„HU11-0012- A1-2013 Egész-
séges Tapolca, Egészséges 
Gazdaság" projekt keretében a 
Csermák József Rendezvény-
csarnokban. Az edzést Tóth 
Péter, a Spinning Club Tapolca 
vezetője tartotta.                (me)

„Egészséges élet" a Gönczyben
okokról, amiért kábítószer-
függők lettek. Az előadás 
ideje alatt zajlott a Csobánc 
Művelődési Házban a min-
den porcikát átmozgató Max 
tréning elnevezésű harminc 
perces program, amelyet fel-
kérésre Kovács Veronika az 
Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársa vezényelt le. Az 
egészségnapi programok 
négy tanteremben folytatód-
tak. A tanulók megismer-
kedhetettek a vegetáriánus- 
vegán- paleo életmódokkal, 
jellemzőikkel.  (Zatkalik A.)



Bizakodó a csapat
NŐI FUTBALL   Az együttes közel állt a győzelemhez legutóbb
Év elején benti edzések-
kel, teremtornákon kezd-
te meg, múlt hónaptól pe-
dig már kinti edzésekkel, 
edzőmérkőzésekkel foly-
tatta a felkészülést a ta-
vaszi szezonra az MTD 
Hungária Megyei Női fel-
nőttben játszó TVSE-
Honvéd csapata.

Az ősszel fiatalabb, majd té-
len tapasztaltabb játékosok 
érkeztek, felfrissült a csapat. 
Varga Dóra csapatkapitány 
bizakodva kezdett neki a ta-
vaszi szezonnak, úgy érzi 
egy összerázódott csapattal 
vágtak neki az újabb fordu-
lóknak, a kellő felkészülési 
háttérrel.
Március végén, hazai pályán 
kezdték a szezont, Fellen-
beck Mihály edző értékelése 
alapján azonban megérde-
melten nyert a vendégcsa-
pat, a hazaiaknak gyorsab-
ban, pontosabban kellett 
volna játszani. TVSE-Hon-
véd – Női labdarúgó club Aj-
ka, 1:4 (0:2). A csapatkapi-
tány szerint nem volt könnyű 
dolguk, sok volt a sérülés a 
csapatban, ami meg is lát-

szódott a játékukon. Az utol-
só pillanatban, de már későn 
jött a becsületgól, melyet 
Schuctz Athina szerzett.
A tizennegyedik fordulóban 
az edző véleménye szerint 
volt tűz a tapolcai csapatban, 
a vendégeknek nem volt 
könnyű dolguk, végül mégis 
ők kerekedtek felül. TVSE-
Honvéd – Pápai ELC- Nyá-

rád 0:1 (0:1). Varga Dóra 
úgy nyilatkozott, mióta ő a 
csapatkapitány, most ját-
szottak legjobban, a pontos 
passzok, és a pár értékes 
helyezet mégsem volt elég.
Hónap közepén idegenben 
küzdöttek nagyot a lányok, 
közel voltak a három pont 
megszerzéséhez, de a hazai-
ak a hosszabbítás hosszabbí-

tásában egyenlítettek, így 
Bakonynána SK – TVSE 
Honvéd 1:1 (0:0). A csa-
patkapitány szerint nagyon 
szép meccset játszottak. Az 
utolsó percekben sikerült 
megszerezniük a vezetést, 
de az ellenfél végül ke-
resztbehúzta a számításai-
kat. Így is nagyon büszke a 
csapatra.                       (me)

Kézilabdások eredményei
Taroltak a legkisebbek
A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Kisiskolás Bajnokság 
Tóth László Régióban az 
U8-as korosztályú tapolcai 
fiúk két hétvégén is taroltak.
Februárban Ősiben értek el 
szép eredményeket, Tele-
kom Veszprém II. Tapolca – 
Ősi Andreotti SE I. 36:3, 
majd a második mérkőzésen 
Ősi Andreotti SE II. csapatát 
ismét 27:2-re győzték le. 
Végül 27:2-re verték a 
Szentkirályszabadja BKE 
csapatát. Folytatva ezt az 
iramot márciusban a Ka-
zinczy Tagintézményben re-
mekeltek- mindhárom mér-
kőzésüket győzelemmel zár-
ták. A Kilián DSE csapatát 
5:15-re, a Telekom Veszp-
rém I. Báthoryt 9-22-re, a 
Szombathelyi SE ellen 6-16-
ra nyertek. Edzőjük Somo-
gyiné Szakonyi Judit.

Kézilabda – fiú U12
A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Gyermekbajnokságá-

n MOUNTAIN BIKE 
-  Hárman indultak Ta-
polcáról a ropolypusztai 
SEFAG Zselic Marato-
non április elején. Az 50 
kilométeres középtávon 
Férfi Master 2 kategóri-
ában indultak, és teljesí-
tették sikeresen a 
+1000m/-1000 m szint-
különbségű pályát. 32. 
Tóth Péter (3:09:49), 
35. Szűcs Zoltán 
(3:23:33), 40. pedig 
Kassai Balázs lett 
(4:00:37).                (me)

n SALAKMOTOR - 
Április elején megkezd-
te az idei versenysze-
zont a tapolcai Fazekas 
Dennis, és egyből két 
versenyen állt rajthoz. A 
Goricani versenyt egy 
„jó edzésnek" tudta be, 
pontok nélkül indult a 
másnapi versenyen. 
Krskoból négy pontot 
sikerült elhoznia.    (me)

ban, a Tóth László régió fel-
sőházában múlt hónapban a 
várpalotai Gál Gyula Sport-
csarnokba utaztak a tapolcai 
U12-es fiúk. Az első mér-
kőzésen 1 gól választotta el a 
tapolcaiakat a győzelemtől, 
Telekom Veszprém Tapolca 
– Várpalotai BSK II. 16-17. 
A második mérkőzésen szin-
tén az ellenfél bizonyult erő-
sebbnek, Balatonfüredi KSE 
– Telekom Veszprém Tapol-
ca 32-13. A legtöbb gólt a ta-
polcai csapatból aznap Józsa 
Gergely Ferenc (8) szerezte.
Április első napján, Alsóör-
sön egy győztes és egy vesz-
tes meccset játszottak. Tele-
kom Veszprém Tapolca- Al-
sóörsért Közalapítvány 14-
28. Szombathelyi SE – Tele-
kom Veszprém Tapolca 15-
18. Edző: Somogyi Sándor.

 Kézilabda – női felnőtt
Az NB II. női felnőtt Észak – 
Nyugat tizenhatodik fordu-
lójában hazai pályán küzdött 
a tapolcai csapat, március 

Van már hazai győzelmük 
Az NB II. női junior Észak 
– Nyugat tizenharmadik 
fordulójában a Moson-
szolnoki Sportcsarnokba 
látogattak el a tapolcaiak.

- Ezúttal az ellenfél csak né-
hány gólos különbséggel ke-
rekedett felül, Vady Moson-
szolnok- Tapolca VSE- 
Resolute 25:21 (12:10). A 
legtöbb gólt a csapatnak 
Csillag Virág (6), valamint 
Ruzsa Melissza (6) szerezte. 
Múlt hónapban Ikrénybe lá-
togattak a lányok, ahol VKL 
SE Győr – Tapolca VSE- 
Resolute 39-17 eredmény-

nyel zárult a nap. A tapolcai-
aknak aznap a legtöbb gólt 
Csillag Virág (8) szerezte. 
Edző Antal Lászlóné, vala-
mint Kapcsándi Zsolt.
Múlt hónap végén hazai pá-
lyán győztek a lányok. Ta-
polca VSE- Resolute – Sár-
vári Kinizsi SE 26-17. A leg-
több gólt a tapolcaiaknak az-
nap is Csillag Virág (8) sze-
rezte. Hónap elején Veszp-
rémbe látogattak, ahol a 
Veszprémi Egyetemi SC–től 
43-28-ra kaptak ki. Egy hét-
re rá haza pályán maradtak 
alul, Tapolca VSE- Resolute 
SZESE Győr 18-32.       (me)

végén. Aznap a vendégcsa-
pat kerekedett felül, Tapolca 
VSE- Resolute – Sárvári Ki-
nizsi SE 20-30. A legtöbb 
gólt (6) aznap a tapolcaiak-
tól Antal Anett szerezte. Gát-
völgyi Balázs edző értékelé-
sében kifejtette, jól kezdtek 
aznap, egy nem várt fordulat 
azonban megzavarta a csa-
patot. A második félidőt ne-
hezen kezdték, és nem sike-
rült visszaszerezni önbizal-
mukat. Április első vasár-
napján Veszprémben az el-
lenfél került ki győztesen, 
Veszprémi Egyetemi SC – 
Tapolca VSE – Resolute 34-
21. Egy hét múlva, hazai pá-
lyán kaptak ki, Tapolca VSE 
- Resolute – SZESE Győr 
29-34.                              (me)

Rövid hírek

2017. ÁPRILIS 28. SPORT 7TAPOLCAI ÚJSÁG -

Bizakodó a csapat, helyt állnak és harcolnak tovább                       Fotó: TVSE-Honvéd

A rajt pillanata. Balra a 
tapolcai motokrosszos fiú

A lányok márciusi győzelmük után hazai pályán, Kap-
csándi Zsolt edzővel                           Fotó: TVSE- Resolute

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!
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Remek koncert zárta a zenei napokat

Kovács Adrienne (cselló) és Müller Ilona (zongora)  
Beethoven Rondóját adták elő                  Fotó: Szijártó J.

nos – zongora), majd Mar-
cello C-moll szonátájából 
két tétel (előadók: Haga 
Kálmán – harsona, Kovács 
Adrienne – cselló, Mózner 
Miklós – zongora), valamint 
Glier Keringője (előadók: 
Zavaczkiné Fehér Éva – fu-
vola, Egyedné Somogyi Haj-
nalka – zongora). Beetho-
ven Rondója virtuóz hang-
szeres játékot kívánt, de ez 
nem okozott gondot Kovács 
Adrienne (cselló) és Müller 
Ilona (zongora) számára, 
mint ahogy a két ütős, Tóth 
Péter és Fazekas Ádám du-
ónak sem a kisdobon bemu-
tatott Robert Blount You and 
I című műve. A tanárok 
hangversenyén, a zenei na-

pok zárásakor hirdették ki a 
2017. évi zenei olvasópá-
lyázat eredményeit is. Az al-
sósok között Orbán Csanád 
és Andrónyi Levente kapta a 
legjobb értékelést, majd sor-
rendben Alt Flóra, Vajai Kit-
ti, Haga Bálint, Király Emő-
ke, Ambrus Lelle Sára, Sche-
nek Gabriella és Simon Ve-
ronika fogadhatta az igazga-
tó gratulációját. A felsősök 
között Varga Sára érte el a 
legjobb eredményt, de Haga 
Réka, Benedek Ágnes Vero-
nika, Zavaczki Alíz és Balikó 
Laura is a legjobbak közé 
került. A felsorolt gyerekek 
jutalomkiránduláson vehet-
nek részt, ám a többiek is ok-
levelet kaptak.                 (szj)

Dupla judogyőzelem

Ezúttal is kihirdették az idei zenei olvasópályázat eredményeit

Hirdetés

Cseh Angéla és mestere, 
Simon Mihály

A Százhalombattán megren-
dezett XIX. Nyílt Masters 
Judo férfi-női Magyar Baj-
nokságon Cseh Angéla (Ma-
gyar Judomesterek Clubja), 
tizenöt ország, 226 indulójá-
ból, F4 kategóriában (-57 ki-
logrammban) indulva sze-
rezte meg az első helyet múlt 
hónapban. Az első helyért 
két győztes meccset kellett 
teljesíteni, mindkettőt Ipon-
nal nyerte. Mestere, Simon 
Mihály a VII. Nyílt Magyar 
Kata Bajnokságon, Goshin 
Jutsu No Kata versenyszám-
ban szintén első helyezést 
ért el. Partnere a gyakorlat 
bemutatásában Hegedűs Pé-
ter tanítvány volt. A gyakor-
latban huszonegy támadási 
formára kellett reagálni, eb-
ből tizenkettő pusztakezes 
és kilenc fegyveres támadás 
volt.                                  (me)

A

A Járdányi Pál Zeneiskola 
tanárainak nagyszerű 
hangversenye zárta a Ze-
nei Napok 2017 program-
jait Tapolcán az intéz-
mény hangversenytermé-
ben a napokban.

A rendezvénysorozat része-
ként a volt növendékek lép-
tek fel a Járdányi Pál Ze-
neiskolában, majd Szilágyi 
Gyula orgonaművész mutat-
kozott be a Nagyboldogasz-
szony római katolikus temp-
lomban, illetve a Járdányi 
Pál Zeneiskola növendékei-
nek hangversenyét is megte-
kinthették meg az érdeklő-
dők. A programok befejezé-
seként a Járdányi tanárai ad-
tak színvonalas műsort az 
intézményben. Péni Béla 
igazgató köszöntője után 
Corette D-dúr szonátája 
csendült fel Zavaczkiné Fe-
hér Éva (fuvola), Kovács 
Adrienne (cselló) és Müller 
Ilona (zongora) közreműkö-
désével. Utána Vivaldi G-
dúr szonátájának két tétele 
szólalt meg (előadók: Király 
Lajos – fuvola, Tarnóczai 
Géza – oboa, Ludmány Já-
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Játékos teszt olvasóinknak katasztrófavédelemből
A közelmúltban rendezett 
ifjúsági katasztrófavédel-
mi vetélkedő egyik fela-
data volt az alábbi, amely-
ben 15 olyan helytelen 
cselekvést rejtettünk el, 
amely időrendi, illetve tár-
gyi hibákat tartalmaz.

Arra kérjük olvasóinkat, 
hogy keressétek meg azokat, 
és a megoldásokat papíron a 
Polgári Védelmi Iroda cí-
mére (8300 Tapolca , Hősök 
tere 15. jutassák el! Elektro-
nikusan is beküldhető a 
polgved@tapolca.hu címre. 
A legmagasabb pontszámú 3 
beküldőt díjazzuk (pont-
egyenlőség esetén a közülük 
kisorsolt 3 főt).
                 Horváth András
                 tűzoltó alezredes 

A történet:
Tömlő Ödön szorgalmas 
ember. Minden nap átbicik-
lizik Alsóderelyéről, Felső-
derelyére. Az egyik nap, ami-
kor biciklizett, észrevette, 
hogy az úton egy veszélyes 
anyagot szállító kamion 
balesetet szenvedett, fának 
ütközött és beleborult az 
árokba. Ödön gyorsan a jár-
mű mellé kerekezett, azért, 
hogy jól lásson mindent. 
- Hű! - mondta magában. - 
Ilyet még nem láttam! 
Előkapta a telefonját, és 
gyorsan felhívta a városi tv 
szerkesztőjét, hogy azonnal 
jöjjenek ki, mert ilyet még ők 
sem láttak. A telefonálás 
után elkezdett izgulni, ezért 
gyorsan rágyújtott egy ciga-
rettára.

- Mit tegyek? Felhívom a 
központi segélyszámot. Tár-
csázta a 104-et, de ott azt 
mondták, hogy ők a mentő-
sök. Tömlő Ödön ezért gyor-
san letette, mert azt gondol-
ta, hogy úgyse adják tovább 
a baleset hírét.
Felhívta utána a 112-öt. El-
mondott mindent részlete-
sen. Még arra is kitért, hogy 
a veszélyt jelző táblán, ami 
citromsárga színű, felül és 
alul is vannak számok. Az 
alul lévőn a szám öt szám-
jegyből áll. Mellette van egy 
csúcsára állított négyszög 
is, ami  paralelogramma 
alakú. Van ott fehér tábla is, 
azon egy elszáradt fa lát-
ható, meg egy jó táplált 
pingvin. 
Ezek után válaszolt még a 

Matekból a legjobbak között
A Seregélyesi Baptista Álta-
lános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola idén IX. 
alkalommal rendezte meg a 
Bárczi Gusztáv Országos 
Matematika Versenyt. 
A két elődöntő után  több, 
mint 330 diák közül az 5 fős 
döntőbe a  Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Ál-
talános Iskolából Fülöp Or-
solya hatodik osztályos és 
Darabos Anna nyolcadik 
osztályos tanulók jutottak be 
- tájékoztatta lapunkat felké-
szítő tanáruk Sötét Béláné.
- Az április 12-én megren-
dezett országos döntőn Anna 
betegsége miatt csak Fülöp 
Orsolya képviselte iskolán-
kat. Délelőtt elméleti, logi-
kai ismereteikről adtak szá-
mot a diákok, majd az ered-
ményhirdetésig kézműves 
foglalkozások és táncház 
várta a versenyzőket. Fülöp 
Orsolya a képzeletbeli do-
bogó 2. fokára állhatott fel. 
A Piliscsabai Páduai Szent 

Antal Általános Iskola és 
Gimnázium a Katolikus Pe-
dagógiai Intézettel karöltve 
vállalta immár 17. alkalom-
mal a Dugonics András Or-
szágos Matematika verseny 
döntőjének megszervezését.
Az első forduló feleletvá-
lasztós feladatait a második 
fordulóban kidolgozandó fe-

ladatok követték. Iskolánk 
diákja Darabos Bulcsú ötö-
dik osztályos tanuló az or-
szágos megmérettetésen ko-
moly logikai- és kombinato-
rikai feladatok jó megoldá-
sával bizonyította felké-
szültségét és így országos 7. 
helyezést ért el - írta Sötét 
Béláné.

Fülöp Orsolya a képzeletbeli dobogó 2. fokára állha-
tott fel, míg Darabos Bulcsú ötödik osztályos tanuló a 
hetedik lett az országos versenyen     Fotó: Helyszíni felv.

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
április 27 - május 3. 
csütörtök – Szerda

április 29 - május 3. szombat 
- szerda  14:00 1200,-Ft

Bébi úr 2D                                                                      
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 97 perc 

...
április  27 - 28. csütörtök – 

péntek 16:00                                      
1200,-Ft

május 2 -3. kedd – Szerda                
A művészet templomai 

sorozat: BOTTICELLI – 
Dante Pokla  

Színes, feliratos német-olasz 
dokumentumfilm

Hossz: 96 perc
Rendező: Ralph Loop

...
április 29 – május 1. szombat 

- hétfő 16:00 - 1400,-Ft
Hupikék törpikék – Az 

elveszett falu 3D
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 87 perc

...
április 27 – május 3. 

csütörtök - szerda 18:00                                  
1200,-Ft

Alibi.com
Színes, szinkronizált francia 

filmvígjáték
Hossz: 90 perc 

...
április 27 – május 3. 

csütörtök - szerda 19:45                                  
1200,-Ft

Amerikai pasztorál
Színes, szinkronizált 

amerikai-hong-kongi krimi
Hossz: 108 perc www.tapolcaiujsag.hu 

Dr. Órai Győző emlékére
¨ OLVASÓNKTÓL
Egyetemi tanulmányaink 
befejezése után, tudomásul 
vesszük nagyon hamar, 
hogy orvosi  eskünk, örökös 
hadüzenetet is tartalmaz egy 
legyőzhetetlen ellenséggel, 
a halállal szemben. Amikor 
képzettségünk hiányos, bár-
mely okból, könnyen fruszt-
rálódunk, ha beteget vesz-
tünk. Ha megtettünk min-
dent hiba nélkül és mégis 
győz a halál, orvosi lelkiis-
meretünk felment, de a vesz-
teség mégis nyomot hagy 
lelkünkön.
Kolléga elveszítése mélyebb 
nyomot idéz fel, ha fiatalabb 
volt, vagy az ismert súlyos 
kór legyőzte ellenálló erejét. 
Győző barátunknál mindkét 
lehetőséget bevetette ellene 
a halál, pedig kitartóan küz-
dött ellene.
Karakterében volt valami hi-
hetetlen optimizmus, ami 
erőt adott néki a betegségek 
elleni küzdelemre, aminek 
meglétét szeretetteljes ke-

délye már barátságunk kez-
detén bizonyította. És arra is 
gondolni kellett, a folytatott 
manuális szakma, az emberi 
kommunikációt segítő ér-
zékszervek karbantartása 
több sikert is nyújtott, mint 
az átfogó szakmák sok-sok 
halálos buktatója. Ezért or-
vos társaságaink hangulatos, 
kedvelni való humorú tagja 
volt az örökösen jó kedélyű 
Győzőnk. Szerettük, bete-
gen is rendünk erős szemé-
lyiségének tartottuk, amit a 
német tartás  szó,  a „Hal-
tung” jobban kifejez. 
Félve vártuk heroikus küz-
delmének híreit, amit sajnos 
tudtuk, nem lehet győzelem-
mel befejezni. És most már 
túl van minden kételyen! 
Talán kapott a mennyország 
azon fenntartott, orvosok-
nak biztosított édeni részén 
helyet, akik életükben a be-
teg emberek sorsának elvi-
selhetővé tevésén szorgos-
kodtak.                                                              
                    Dr. Sáry Gyula

tűzoltó-ügyeletes kérdései-
re. Az ügyeletes azt mondta 
neki, hogy hagyja el a hely-
színt, és menjen biztonságos 
helyre. Tömlő Ödön indulás 
előtt még a táskájában lévő 
műanyag PET palackot te-
leengedte a sérült járműből 
csöpögő anyaggal. Aztán el-
indult a széliránynak megfe-
lelően. Megvárta a tűzoltó-
kat, és ismét elmesélte a lá-
tottakat. A hatás kedvéért 
elővette a műanyag palac-
kot, és a veszélyes anyag fe-
lét kilocsolta az úttestre.
A tűzoltók nagyon mérgesek 
lettek. Tömlő Ödön ezen 
megsértődött és szó nélkül 
elhagyta a helyszínt. Mérgé-
ben a félig lévő PET palac-
kot szomszédja kukájába 
dobta.

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


A tanulmányi versenyek legjobbjai
A Kazinczy Napok tanul-
mányi versenyein 14 álta-
lános iskola, mintegy 360 
tanulója mérte össze egy 
héten át,  angol-, német-, 
magyar-, kémia-, mate-
matika tudását.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetést megelőzően a ta-
nulmányi versenyt megren-
dező Kazinczy tagintéz-
mény vezetője Bodor Tamás 
örömének adott hangot, 
hogy a Kazinczy Napok ren-
dezvénysorozat hosszú évek 
óta őrzi rangját,  továbbra is 
a környék egyik legjelentő-
sebb tanulmányi seregszem-
léje. Az iskola tanulóinak 
irodalmi, énekes, majd tán-
cos produkcióit követően 
Bajner Imre igazgató adta át 
a legjobbaknak járó okleve-
leket és könyvjutalmakat. 

A 2. osztályosok helyesírási 
versenyét Varga Veronika 
(Kazinczy iskola) nyerte, a 
második szintén kazinczys 
Molnár Lilla lett, Molnár 
Csaba, a Bárdos székhely-
intézmény tanulója a harma-
dik legjobb eredményt érte 
el. A 3. osztályosok közül 

Kilencven esztendős lett
Csuba Lászlóné, Irénke 
néni néhány éve még ked-
venc hobbijának a horgá-
szatnak szentelte szabad-
ideje egy részét. Legfia-
talabb dédunokája négy, 
a legidősebb 25 éves.

A fiatalos, jó kedélyű 90 éves 
nagymamát Lévai József al-
polgármester köszöntötte 
otthonában, ahol átadta Ma-
gyarország kormányának 
születésnapi üdvözlő okle-
velét. A jó humorú kedves 
hölgy arcáról szinte sugár-

zott a boldogság, amikor 
gyermekeiről, öt unokájáról 
és hat dédunokájáról beszélt 
vendége előtt. Irénke néni az 
Alföldről került a Balaton 
mellé, amit élete egyik  leg-
nagyobb szerencséjének tart. 
Azóta is lenyűgözi a Tapolca 
környéki táj, a hegyek, és 
legfőképpen a legnagyobb 
magyar tó, amely hajdan fér-
jének és neki is a természet-
közeli életmódot, a horgá-
szat örömét, izgalmát nyúj-
totta. Ma lányánál él, bol-
dog, ha együtt a család.     (tl)

Kovács Benedek (Bárdos) és 
Csécs Márk (Kazinczy 
előtt). A német nyelvi ver-
seny, az ötödikes tanulók 
versenyében Clausen Anna 
győzelmével zárult, Buda-
vári Dorka és Czibi Vanesz-
sza holtversenyben második 
lett. Ők mindhárman a héví-
zi Illyés Gyula Általános Is-
kola tanulói. Sabján Hanna 
(Nagyboldogasszony) a har-
madik helyet szerezte meg 
az ötödikes csoportban. A 
hatodikasok német verse-
nyében Léman Eszter (Ka-
zinczy) győzedelmeskedett, 
az azonos pontszámmal 
büszkélkedő Werner Kinga 
Éva (Nagyboldogasszony) 
és Kecskés Viktória (Kazin-
czy) előtt. A harmadik helyet 
Tengerdi Boglárka (Egry, 
Keszthely) szerezte meg. A 
hetedikesek legjobb néme-
tese Sabján Réka (Kazinczy) 
lett, Rezi Kriszta (Illyés, Hé-
víz) és a Mihályfi Dániel 
(Kazinczy) tanulókat mege-
lőzve. A nyolcadikosoknál a 
sümegi Miskó Réka szerezte 
meg az első helyet a német 
nyelvi megmérettetésben, a 
kazinczys Szigeti Ágota és 
testvére, a  szintén kazin-
czys Szigeti Boglárka és har-
madik helyezett Werner Fü-
löp (Ramasetter) előtt.    (tl)

Buzási Sára a keszthelyi Eg-
ry József Általános Iskola 
kisdiákja bizonyult a leg-
jobb nyelvtanosnak, őt a 2., 
illetve a 3.helyen Kövér Vi-
vien (Batsányi) és Czibolya 
Anna Lili (Keszthely Egry) 
követte a képzeletbeli dobo-
gón.  A harmadikos tanulók 
matematika megméretteté-
sében Haga Bálint (Bárdos) 
remekelt, Iváskó Nóra (Ka-
zinczy) a 2., Tompos Anna-
liza (Bárdos) pedig a 3. lett a 
kategóriában.  A negyedike-
sek magyar- matek-környe-
zet komplex versenyét Kár-
pi Lili Sára a Kazinczy tag-
intézmény tanulója nyerte 
meg Illés Hunor (Batsányi) 
és Cséri Sára (Bárdos) tanu-
lók előtt. A kémia tantárgyi 
versenyben Göllönt Janka 
(Művészetek Völgye Általá-
nos iskola) győzedelmeske-
dett két sümegi tanuló, Sala-
mon Réka és Kovács Alex 
(Ramasetter) előtt. A magyar 
tantárgyi megmérettetésben 
az ötödikeseknél Clausen 
Anna a hévízi Illyés Gyula 
Általános iskola diákja bizo-
nyult a legjobbnak. Itt Czei-
ner Flóra (Kazinczy) és 
Pethő Laura (Ramasetter, 
Sümeg) harcolta ki magának 
a második, illetve a harma-
dik helyezést. A magyar ver-

seny a hatodikosoknál Her-
czeg Réka (Batsányi) győ-
zelmét hozta, Fazekas Mira 
(Kazinczy) és a szintén ka-
zinczys Németh Kata előtt. A 
hetedikesek magyar verse-
nyét Horváth Csaba (Ka-
zinczy) nyerte meg két sü-
megi ramasetteres, Németh 
Fanni és Tóth Bálint előtt. A 
nyolcadikosoknál Koós Hu-
tás Mandula (Ramasetter) 
nyert, Horváth Laura (Ka-
zinczy) és Kovács Dominika 
(Ramasetter) előtt. Az angol 
nyelvi versenyben az ötödi-
keseknél az első helyet Se-
bestyén Fanni (Kazinczy) 
szerezte meg, Bakács Dániel 
(Bárdos) a második és Sterk- 
Rajzó Réka (Tatay, Bada-

csonytomaj) a harmadik lett 
az erős mezőnyben. A hato-
dik évfolyamosok angol ver-
senyét László Simon (Kazin-
czy) és Podhradszky Anna 
(Illyés, Hévíz) nyerte meg 
holtversenyben. Itt Németh 
Kata (Batsányi) második, 
míg Illés Hector (Tatay, Ba-
dacsonytomaj) a harmadik 
lett. A hetedikesek angol 
versenyét Bánhegyi Dóra 
Viktória (Bárdos) és Takács 
Kinga (Kazinczy) nyerte 
azonos pontszámmal. Őket 
Németh Fanni (Ramasetter, 
Sümeg) és Bakovinszki Ger-
gő (Kazinczy) követte a do-
bogón. A nyolcadikosok an-
gol megmérettetésében a hé-
vízi Horváth Henrike nyert, 

Új üzlet nyílt a csarnokban
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A Kazinczy Napok zárásaként  Bajner Imre igazgató 
adta át a tanulmányi versenyek legjobbjainak járó ok-
leveleket és könyvjutalmakat             Fotó: Töreky László

Új üzlet nyílt a megszépült tapolcai piaccsarnokban 
nagypénteken. A zöldségbolt megnyitóján Dobó Zol-
tán polgármester és Lévai József alpolgármester is ki-
fejezte jókívánságait, majd sok sikert kívánt a további 
működéshez a tulajdonosnak              Kép és szöveg: szj.

Lévai József köszöntötte a 90 éves Csuba Lászlónét                  

Hirdetés

14 iskola 360 diákja
vett részt a versenyen

Fotó:tl 

  Nyuszi Kupa, EFi kerékpártúra,  
  DSE kosárlabda, kézilabda



Katasztrófavédelem
VERSENY Tapolcai diákok az országos döntő ezüstérmesei lettek
A tavalyihoz hasonlóan 
idén is megrendezték az 
ifjúsági katasztrófavédel-
mi vetélkedőt.  Az immár 
hagyományos versengés 
helyi fordulóját a Tapolcai 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézményé-
ben bonyolították le. A 
versenyen tizennégy hel-
yi és környékbeli csapat 
vett részt.

A gyerekek a szakemberek, 
illetve szervezők tájékozta-
tója és Dobó Zoltán polgár-
mester köszöntője után az is-
kola udvarán kialakított ál-
lomásokon mutathatták be 
tudásukat. Egyebek között 
számot adhattak az elsőse-
gélynyújtással kapcsolatos 
tudásukról, ismerniük kel-
lett a magatartási szabályo-
kat rendkívüli időjárás ese-
tén, a tálcatűz oltásának 
technikáját, és a tűzoltó esz-
közöket. Volt akadálypálya, 
mocsárjárás, homokzsáktöl-
tés és számos, a katasztrófa-
védelem témaköréhez tarto-
zó izgalmas, érdekes feladat. 

A kemény kihívást jelentő 
megmérettetésben az általá-
nos iskolák között a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Kazinczy Ferenc Tag-
intézmény (tagjai: Dér Bá-
lint, Horváth Csaba, Illés 
Ádám és Papp Bence. Fel-
készítő pedagógus: Hor-
váthné Dér Erzsébet) csapa-
ta bizonyult a legjobbnak. A 
középiskolák versenyében a 
VSZC Szent -Györgyi Al-

bert Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollé-
giuma (tagjai: Csizmazia 
Zsanett, Fenyvesi Fanni, 
Kovács Péter és Mészáros 
Dávid. Felkészítő pedagó-
gus: Joó Csaba) nyerte a 
versengést. A megyei ver-
senyre jutott még egy ka-
zinczys csapat és egy révfü-
löpi együttes, míg a közép-
iskolások közül a tapolcai 
Batsányi Gimnázium és egy 

másik ajkai középiskolás 
együttes vehetett részt a kö-
vetkező fordulóban. A me-
gyei versenyre első helyről 
tovább jutott kazinczys csa-
pat aztán újabb győzelem-
mel szerezte meg az orszá-
gos döntőben való részvétel 
jogát. A legjobbak között is 
kiemelkedő eredményt ér-
tek el Budapesten, ahol kö-
zel maximum ponttal a má-
sodik helyen végeztek.   (szj) 

Zöldágjárás a tojásfánál
A Batsányi Táncegyüttes gyermekcsoportja zöldágjá-
rással búcsúztatta a húsvétot kedden, majd közösen le-
szedték a tojásfát. Amint azt korábban írtuk, a  Városért 
Egyesület, a Városszépítő Egyesület Nőklubja, a Nyug-
díjas Klub és a Tapolca Kft. az idén is állított tojásfát a 
Fő téren. A feldíszítésben óvodások is “segédkeztek”, 
akik persze hatalmas lelkesedéssel vettek részt az ese-
ményen. Legutóbb, az ünnep után, a tojásfák lebontásá-
hoz járult hozzá a Batsányi Táncegyüttes gyermek-
csoportja. A gyerekek a  zöldágjárás régi hagyományát 
közvetítették az érdeklődők felé, miközben az említett 
civil szervezetek tagjai leszedték a hímes tojásokat a to-
jásfákról. A Balaton –felvidéken, Tapolca környékén va-
laha szinte minden településen ápolták ezt a hagyo-
mányt, amit mostanra ismét egyre több helyen eleve-
nítenek fel. Az eseménnyel, a barátságtalan idő ellenére, 
egyben a tavaszt is köszöntötték a résztvevők.             (szj)

nemű, sima masszát kapunk. 
Hozzáadjuk a vaníliakivonatot, a 
rumot, a tejet és végül a sütőporral, 
sóval elkevert lisztet. Alaposan 
simára és csomómentesre keverjük 
a tésztát.
Az előkészített kuglófformát 1/4 
részéig megtöltjük a masszával. A 
csokoládés tölteléket körben a 
tésztaréteg közepére halmozzuk. A 
széleinél 1-1 cm-es részt hagyjunk 
szabadon, hogy a töltelék ki ne 
folyjon, mert különben beleragad-
hat a formánkba. Majd egyenlete-
sen eloszlatjuk a tetején a maradék 
tésztát. Az előmelegített sütőben 
45-50 percig sütjük. Tűpróbát min-
denképpen végezzünk, mielőtt ki-
vesszük. Ha megsült, a formában 
hagyjuk 10-15 percet hűlni, majd 
óvatosan borítsuk egy nagy tányér-
ra, és rácsra téve teljesen hűtsük ki. 
Tetejét enyhén porcukrozva, sze-
letelve szervírozzuk.
Krém: A pudingport, a cukrot egy 
kevés tejjel csomómentesre kever-
jük, majd a többi tejjel sűrűre főz-
zük. Még forrón beletesszük a cso-
koládét, és teljes olvadásig kever-
jük. Még langyosan beledolgozzuk 
a margarint is.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: 
alul-felül sütés, tepsi mérete: 22 cm

             Fehér Sándorné, Tapolca

n NYÍLT NAPOT tartot-
tak a Tapolcai Rendőrkapi-
tányságon április 21-én dél-
előtt. A Tapolcai Rendőrka-
pitányság munkatársai 9 órai 
kezdettel várták azokat a fi-
atalokat, akik affinitást érez-
nek magukban a rendvédel-
mi pálya iránt, és szerettek 
volna közelebbről is bepil-
lantani a rendőrök munká-
jába. A nyílt nap során felvi-
lágosítást kaphattak a fiata-
lok a rendészeti képzésre és 
a határvadász egységbe tör-
ténő jelentkezés feltételei-
ről, valamint lehetőségük 
adódott testközelből is 
szemügyre venni a rendőr-
ségi fegyverzetet, illetve a 
csapatszolgálati tevékeny-
ségnél használt felszerelé-
seket, technikai eszközöket. 
Bódis István rendőr zászlós, 
a Badacsonytomaji Rendőr-
őrs körzeti megbízottja a 
rendőrség udvarán a kutyás 
szolgálat rejtelmeibe avatta 
be a fiatalokat, és Berci nevű 
kutyájával drogkereső be-
mutatót is tartott - írta la-
punknak Nagy Judit mege-
lőzési főelőadó .
 

n NEM VOLT rendszám 
az autóján, ittas volt és nem 
rendelkezett vezetői enge-
déllyel az a sofőr, akit Sü-
megen fogtak el a rendőrök. 
A sümegi járőrök április 14-
én a hajnali órákban Sümeg 
belterületén állítottak meg 
egy forgalmi rendszám és 
hatósági jelzés nélküli sze-
mélygépkocsit. Az igazolta-
tás során légalkohol mérő 
készüléket is alkalmaztak a 
30 éves szentpéterúri sorőr-
rel szemben, akiről kiderült, 
hogy a vezetés megkezdése 
előtt szeszes italt fogyasz-
tott. A vezetői engedélyét,  
az autó okmányait sem tudta 
átadni a rendőröknek.
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Fontos, hogy a fiatalok ismerjék a különböző veszélyhelyzeteket        Fotó: Szijártó J.

A Batsányi Táncegyüttes gyermekcsoportja zöldág-
járással köszöntötte a tavaszt        Fotó: Szijártó János

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30-40-45-50 Ft/db
Burgonya: 180-200 Ft/kg
Sárgarépa: 200-270 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Paprika: 150 Ft/db
Paradicsom: 880 Ft/kg
Uborka: 460 Ft/kg
Cékla: 190 Ft/kg
Körte: 640 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 470 Ft/kg
Mandarin: 450 Ft/kg
Citrom: 650 Ft/kg
Banán: 480 Ft/kg

Heti SÜTI

Csokoládékrémmel
töltött kuglóf

Hozzávalók
Kuglóf: 22.5 dkg szitált finom-
liszt, 1 csipet só, 1 csomag sütőpor,
7.5 dkg puha margarin, 11 dkg 
cukor, 2 db tojás (M-es), 1.8 dl tej,1 
teáskanál rum, 1 ek vanília kivonat
Krém:1 tasak étcsokoládés pu-
dingpor, 3 dkg étcsokoládé, 4 dl tej,
2 csapott ek cukor (ízlésfüggő), 5 
dkg margarin
Elkészítés
Kuglóf: A kuglófformát vékonyan 
margarinnal átkenjük, majd édes 
morzsával (átszitált darált keksz, 
vagy darált babapiskóta) beszór-
juk. A sütőt 180 C fokra előmele-
gítjük. A tésztához a puha mar-
garint a cukorral habosra keverjük, 
egyenként hozzáadjuk a tojásokat 
tovább keverve, amíg szép, egy-

Rendőrségi hírek

Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana 
meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el e-mailben 
elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com


	Oldal 1
	tapolca2.pdf
	Oldal 1

	tapolca3.pdf
	Oldal 1

	tapolca4color.pdf
	Oldal 1

	tapolca5color.pdf
	Oldal 1

	tapolca6.pdf
	Oldal 1

	tapolca7.pdf
	Oldal 1

	tapolca8color.pdf
	Oldal 1

	tapolca9color.pdf
	Oldal 1

	tapolca10.pdf
	Oldal 1

	tapolca11.pdf
	Oldal 1

	tapolca12color.pdf
	Oldal 1




