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Új kenyér, tűzijáték
AUGUSZTUS 20. Erős alapok biztosítják a közös jövő reményét
Augusztus
huszadikán
zárult az ünnepi napok
rendezvénysorozat
az
idei évben is. Hagyományosan térzenével indította az ünnepnapot a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
a
Szentháromság-szobornál vasárnap.

Augusztus 20. a korábbi
évekből ismert menetrend
szerint folytatódott. Előbb a
Templom-dombon ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás, majd ünnepi szentmise várta az érdeklődőket.
- Erős alapokat tett le ezer
évvel ezelőtt Szent István
király - kezdte ünnepi beszédét Dobó Zoltán. A polgármester kifejtette, hogy
ezeket az alapokok ismerve
biztos abban, hogy ezer év
múlva is lesznek itt magyarok a Kárpát-medencében. Bár vannak, lesznek kihívások, de ha a hasonlóságot, az
azonosságot, a közös érdeket keressük egymásban, akkor bizakodva tekinthetünk
a jövőbe - fogalmazott. A
polgármester a beszéd után a

Kenyérszentelés Tapolcán az augusztus huszadikai ünnepségen
Fotó: Szijártó J.
Batsányi Táncegyüttes tag- Batsányi Népdalkör, A Cso- záróakkordja a pazar tűzijájaitól vette át az új kenyeret, bánc Népdalkör és a Nyi- ték volt, ami egyben a 2017majd egyházi szolgálattétel- rettyű Együttes szórakoztat- es Tapolcai Ünnepi Napok
lel, a kenyér megáldásával, ta a közönséget, majd a Mu- és Borhét eseményeit is mélmegszegésével folytatódott sical Színpad lépett színpad- tó módon fejezte be.
(A Tapolcai Ünnepi Napok
az ünnepség. Az új kenyérrel ra.
most is a táncosok kínálták a Később az Örökség együttes és Borhét jelentősebb eseadott nagyszerű hangulatú ményeiről készült képes berésztvevőket.
Köztársaság téren délután a koncertet a lelkes publikum számolónkat a 4-5. oldalon
(szj)
Batsányi Táncegyüttes, a örömére. A nemzeti ünnep olvashatják)

Megelőzés,
biztonság
Az biztos, hogy a lopások nagyobb részében maga a károsult is közreműködik
az autóban látható
helyen hagyott értékekkel, a nyitva felejtett ajtókkal, hanyagul
letett pénztárcákkal,
telefonokkal. Erre a
rendőrség rendszeresen fel is hívja a lakosság figyelmét. Aztán az ittas vezetőket,
meg a gyorshajtókat
is kiszűrik, elég nagy
arányban. Az említett
megelőzési
tevékenységre, a közlekedés
felügyeletére
szükség van, s úgy
tűnik, ezeken a területeken megfelelő kapacitással is rendelkezik a szervezet.
Ugyanakkor az utcákon, a közterületeken, főleg az esti, éjszakai órákban gyakran hiányzik a járőrök
jelenléte. Pedig a közbiztonság legalább
olyan fontos, mint a
másik két szegmens.
Szijártó János

Erzsi néni kilencven éves
Ez év augusztus 10-én
töltötte be 90.életévét a
tapolcai Tüttő Kálmánné,
Erzsi néni. Otthonában
köszöntötte az idős aszszonyt Dobó Zoltán polgármester és Pass Sándor önkormányzati képviselő, akik átadták neki
Magyarország kormányának születésnapi üdvözlő
oklevelét.

A főzőbirodalomban zajló mukálatok egy pillanata a
Erzsi néni a kerek évfordulót
Tapolcai Városi Televízió kamerái előtt. Mostantól is- másodszülött fia családja
mét rendszeresen találkozhatnak a műsorral Fotó: km. körében ünnepelte. Tüttőné
Moór Olgától megtudtuk,
vasutas család az övék. A ma
Jövő héttől folytatódik a gekkel, izgalmas alapanya- 90 éves Erzsi néni édesapja
Zsófi Főzőbirodalma című, gokból készült ételekkel és 2002-ben elhunyt férje is
saját gyártású gasztronómiai várja a nézőket kéthetente a vasutas volt. Sajnos mozmagazin a Tapolcai Városi képernyők elé a városi tv donyvezetőként dolgozó elTelevízió műsorán. Nyarat gasztronómiai szakembere, sőszülött fia 61 évesen távo(km) zott az élők sorából. Tüttő
idéző receptekkel, vendé- Szarka Zsófi.

Zsófi ismét a képernyőn

Kálmánné fiatalasszonyként
egy ideig maga is a MÁV alkalmazottja volt. Később
hosszú évek titkársági munkája után a Társadalombiztosítási Igazgatóság tapolcai
kirendeltségétől ment nyugdíjba. Két fiú gyermeke, két
fiú unokával ajándékozta
meg az évek során. Egyik
unoka ma is vele él. Az időközben felnőtt unokák, rokonok ma is sóvárogva emlegetik hajdani híresen finom süteményeit. A múlt
azonban gyakran kísérti az
ünnepeltet. Erzsi néni fiatalon élte át a II. Világháború borzalmait. Meghatározó, halálfélelemmel terhes élmény maradt számára
a 18 évesen átélt tapolcai
szőnyegbombázás, amely
még ma is gyakran meg-

jelenik álmaiban. Mélyen
vallásos
keresztényként
gyakran imával emlékezik
az akkori áldozatokra. Erzsi
néni tudja, hogy mit beszél,
mindnyájunknak azt üzeni,
hogy soha többé háborút! (tl)

Dobó Zoltán polgármester is köszöntötte a 90
éves Tüttő Kálmánnét a
napokban
Fotó: Pass Sándor

2

- TAPOLCAI ÚJSÁG

KÖZÉLET

2017. AUGUSZTUS 25.

Páratlan régészeti lelet
Monostorapáti
Amikor egy
kígyótestű,
lófejű tengeri szörnyeteg
plasztikus képe előtűnt
szerszámaik alatt, már sejtették, hogy az almádi monostort a XII. században
megalapító család tagjainak
kilenc évszázados földi
maradványait találták meg.
A feltárás, annak semmihez
sem hasonlítható élménye,
hangulata mélyen megérintette a jelenlévő szakembereket és a helyszínen dolgozó lelkes önkénteseket tudtuk meg a Monostorapáti
szomszédságában zajló ásatásokon a kezdetektől dolgozó Hangodi László történész, muzeológustól.
Hat év telt el azóta, hogy civil kezdeményezésként létrejött és -akkor még erdei
dzsungelkörülmények között- munkához látott az
“Almád monostori önkéntesek csapata”. Az ötletgazdák, a régészeti feltárás szorgalmazói, Illés Sándor monostorapáti plébános, GuTapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
lyás Erzsébet és Hangodi
Telefon: 87/510-176
László voltak. KezdeméAugusztus 24 - 30.
nyezésükkel, hogy feltárják
csütörtök – Szerda
a hajdani Almád település
kegytemplomának
romjait,
24 – 30. csütörtök – szerda
nem maradtak magukra.
13:45 1200,-Ft
Munkájukat lelkes, érdeklőA mogyoró-meló 2D
Színes, szinkronizált
dő, segítőkész, történelemamerikai animációs vígjáték
kedvelő helyi és környékHossz: 92 perc
beli önkéntesek, diákok csa...
24 – 30. csütörtök – szerda
pata segítette az elmúlt
15:30 1200,-Ft
években, ahogy az idei nyáEgy kupac kufli
ron
is. A szükséges engedéSzínes, magyar animációs
lyek megszerzését követőcsaládi film
Hossz: 83 perc
en, a régészeti feltárást, Bu...
zás Gergely a Nemzeti Mú24 - 30. csütörtök – szerda
17:00 és 19:00 1200,-Ft
zeum visegrádi Mátyás KiMinden minden
rály Múzeumának régésze
Magyarul beszélő, amerikai
(ma igazgatója) irányította.
romantikus dráma
Eredményeikről
a körtempHossz: 96 perc
...
lom 2014-es feltárása óta
24 – 30. csütörtök – szerda
csak keveset hallottunk. A
21:00 1200,-Ft
munka azonban nem állt
A szerencse háza
Színes, szinkronizált
meg. 2017 nyara igazi áttöamerikai filmvígjáték
rést, országos régészeti
Hossz: 88 perc
szenzációt
hozott. Hangodi
...
Az augusztus 28-dikára,
László beszélt erről. – Két
hétfőre meghirdetett filmek
önkéntes hölgy szólt nekem
(mind a négy) elmaradnak!
először, izgatottságuk sokat
sejtetett. „Jujj Laci, itt van
Fogadóórák a városházán:
valami!”. Az a valami egy
antik mitológiai tengeri sár- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
kánynak volt a plasztikai
csütörtökén (15.00-16.00 óra
megjelenése egy római sírkő
között) a Tapolcai Közös Ön- alján. Már az első pillanattól
kormányzati Hivatal udvari ta- látszott, tudtuk, hogy egy
nácstermében tart fogadóórát
másodlagosan felhasznált,
- Lévai József alpolgármester
római sírkőről van szó.
Augusztus 28. 14.00-16.00
Akkoriban szokás volt és
- Kozma Henrik Alajos
egyfajta
rangot jelentett, ha
alpolgármester
római
előkelőségek,
katoSzeptember 4. 14.00-16.00

Moziműsor

A hazai régészetben páratlan, hogy egy XII. századi
alapítású, magánkegyúri monostorban előkerültek
az alapítók érintetlen sírjai
Fotó: Helyszíni felvétel
század
első felében elpusznák gazdagon díszített sírtult.
Maga
a birtokos család
jainak maradványait használhatták fel a temetkezé- „borotválta le” tervszerűen a
sekhez. Ezen a síron, töb- föld színéről”. Az épület
bek között megtaláltuk az helyére, annak köveiből a
elhunyt nevét is, Claudius- török-magyar végvári harnak hívták. Ő a sírkőlap cok előestéjén egy szabályos
ábrázolásai, feliratai alapján négyszög alakú várkastélyt
egy 22 évet élt római lovas építettek. Tudjuk azt is, hogy
katona volt. A fiatalon el- a hajdani körtemplom, végül
hunyt harcos, vélhetően a az egyik ágyúkilövő nyílámai hegyesdi tó feneke alatt sokkal ellátott saroktornya
rejtőző villa lakója lehetett, lett a felépült várkastélynak.
sok száz évvel a magyar mo- A katonai célokra készült
nostoralapító
nemzetség kastély rendkívül rövid idemegjelenése előtt. Győrffy ig, 1548 és 1552 között állt
Villám Zsombor régész tan- fenn. Létét, funkcióját, régéhallgatóval
megfeszített szeti feltárásunk igazolta.
munkával dolgoztunk a gaz- Hangodi László szerint, kodagon díszített sírkő alatt rábban csak feldúlt, kirabolt,
nyugvók, köztük”Gyönyörű hiányos sírokkal találkoztak
úrnő” maradványainak ap- a szakemberek, többek körólékos kibontásán, kiecse- zött ezért is jelentős a mostelésén. Felemelő, különle- tani felfedezés. - Itt most a
ges pillanatok voltak ezek, kolostor alapító mostoha
amelyek mélyen megmarad- anyjának, Gyönyörű úrnőnak minden jelenlévő emlé- nek és egy másik rokon
kezetében. Ahogy annak az nemzetségfőnek hiánytalan
antik kőoroszlánnak a fel- maradványai kerültek napszínre kerülése is élmény fényre kilencszáz év után.
volt, aki széles mosollyal Terveink szerint, az ásatások
került elő ezekben a napok- 2018-ban folytatódnak. Pában föld alól. A szakmában lyáznunk kell, hiszen sokszokás, hogy arról a sze- milliós pénzügyi forrást igémélyről nevezzünk el egy- nyel a már elkészült terv a
védőtetővel
egy feltárt szobrot, ábrázolt körtemplom
figurát, aki azt először fel- történő ellátására. – Az alfedezte. A mi kőoroszlá- mádi apátságnak vissza
nunk - Károly nevű önkénte- akarjuk adni azt a rangot,
sünk után- Karcsi, az almádi amely méltó hozzá. Ne fekőoroszlán nevet kapta a ke- ledjük, a monostor több száz
resztségben. Ez év nyara, tu- éven keresztül a kor egyik
dományos, régészeti szem- legjelentősebb, közhitelű
pontból sok, korábban ho- okleveleket kibocsájtó hemályos részletre derített lye, a nyugati Balaton kultufényt. Ma már tudjuk, hogy a rális központja volt. Azt
monostor egy Jáki templom- szeretnénk, ha ezt a rangot,
hoz hasonló nagyságrendű, bemutatható, esztétikus és
harminc méter hosszú, 15 hosszútávon is fenntartható
méter széles, három hajós, látogatóhelyként, turisztikai
nyugati karzattal és kettős értelemben visszakapná toronypárral
rendelkező vázolta fel az elkövetkező
építmény volt, amely 400 évek nagyszabású elképévig állt fenn, majd a XVI. zeléseit Hangodi László. (tl)
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Támogatják a sportot
Barátságos összecsapás a tapolcai kézilabdáért

állatorvos
Tájékoztató közlemény az
ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról
A 2009. január 01-től hatályba lépett veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet előírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és
kötelező veszettség elleni
védőoltásához kapcsolódó
szabályok.
Dr. Ásványi Tamás állatorvos az alábbi tájékoztatóval
kívánja elősegíteni az állattartók jogkövető magatartását:
1.) Az eb tartója a területileg
illetékes önkormányzatnak,
és az általa szabadon választott magán állatorvosnak köteles bejelenteni, ha a
kutyája a 3 hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz
került.
2.) Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása
továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó
köteles minden 3 hónapos
életkort elért ebet 30 napon
belül veszettség ellen saját
költségén magán-állatorvossal beoltatni. Az oltást az első
oltást követően 6 hónapon
belül megismételtetni, majd
ezt követően a kutyát évenként beoltatni.
3.) Azt az ebet, amelyik nem
részesült az életkorának
megfelelően előírtak szerinti
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(érvényes) veszettség elleni
védőoltásban,
veszettség
szempontjából aggályosnak
kell tekinteni. A veszettség
szempontjából aggályos ebet
a tulajdonos költségére 14
napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és - amenynyiben még nincs - mikrochippel megjelölni és veszettség ellen beoltani. Az oltási
kötelezettség elmulasztása
esetén az állat tulajdonosával
szemben bírság kerül kiszabásra.
4.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a
veszettség elleni védőoltás
beadatását ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, az oltás
érvényességének igazolása
céljából.
5.) Az emberi veszettség,
nem gyógyítható, de egy oltási sorozattal (mely rendkívül drága és nem veszélytelen) a veszettség kifejlődése megakadályozható, ennek
hiányában viszont a kórkép
még mindig 100 % -ban halálos kimenetelű!
6.) Egyszerűbb ebeink évenkénti védőoltását elvégeztetni, mint a veszettség okozta
járványvédelmi rizikót okozni embertársainknak.
7.) Csak remélni tudom,
hogy az oltási szabályok ismertetése elősegíti, hogy jelentősen csökkenjen a szabálytalan kutyatartók és az
oltatlan ebek száma.

Örültek a felkérésnek a csapatok, hiszen jó barátságot ápolnak
A Grundfos Tatabánya KC
és a Balatonfüredi KSE
NBI-es férfi kézilabda csapatai a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
játszottak edzőmeccset a
hónap elején.

A Tapolcai Női Kézilabdáért
Alapítvány, illetve a TVSE
Női Kézilabda szakosztály
szervezésében zajló délutánon a csapatokat és a megjelenteket Dobó Zoltán polgármester köszöntötte. Az
izgalmas edzőmeccs végül
BKSE – Tatabánya KC 2023 (7-13) eredménnyel zárult.

Hirdetés

Dombóvári Kata szervezőtől megtudtuk, hogy a tapolcai női kézilabda életében komoly játékos, szerkezeti és eszközbeli hiányosságok vannak, és az alapítvány
segítségével szeretnék minden lehetséges módon, akár
anyagilag, erkölcsileg, vagy
mentális módon is támogatni a sportágban folyó helyi munkát. Ezt a célt szolgálta a barátságos mérkőzés
is. A két vendégcsapat első
felkérésre vállalta a szereplést, sőt, örültek is, hiszen jó
barátságot ápolnak.
A szervező reméli, hogy a
mostani, és az ehhez hasonló

Fotó: Papp Attila

kezdeményezések mind segítségükre lesznek abban,
hogy felkarolják a helyi csapatot, a fiatalabb generációkat sikerüljön itthon tartani, és elérjék azt, hogy presztízs és öröm legyen Tapolcán
kézilabdázni. Ehhez viszont
még rengeteg munka, energia és anyagi ráfordítás, de
mindemellett egy örömteli
út vár a kezdeményezésben
részt vevőkre.
(me)

A helyi tehetségek,
a fiatalok felkarolása
kiemelt feladat

Újonc atléták szép sikerei

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Túra

A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály szombaton a kb. 19
km távú Diszel- Hajagos- Fekete-hegy- Boncsos- Monostortapolcai7nap@gmail.hu apáti útvonalat teszi meg. Ta-

Hírek azonnal!

06/87/412-289

A Tapolcai Sportakadémia
SE újonc atlétái a Magyar
Atlétika Szövetség rendezése alá tartozó budapesti korosztályos országos bajnokságon szép eredménnyel
szerepeltek múlt hónapban.
Vadászi Bíborka távolugrásban 62 induló között 486
centiméteres eredménnyel a
negyedik helyen, magasugrásban 148 centiméteres teljesítménnyel a hatodik helyen végzett. Utóbbi versenyszámban Varga Lizandra szintén 148 centimétert
teljesítve az ötödik helyet Vadászi Bíborka két verszerezte meg.
senyszámban is dobogó
Edző: Csapó Mónika és körüli eredménnyel zárt
Bakler Zoltán.
(me)
Fotó: Tap. Sportakadémia
lálkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron augusztus 26-án
reggel 6.55-kor, a busz 7.05kor indul. Az utazási költség
teljes áron a hazaúttal együtt
kb. 710 Ft. Bárki csatlakozhat
hozzájuk.
(me)
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Színes programok, borok
RENDEZVÉNYSOROZAT Befejeződött a 2017-es Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
A kedd esti koncertek után
szerdán hagyományosan
zenés felvonulással kezdődött meg a Tapolcai ünnepi napok és borhét.

A belvárost a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar muzsikája ébresztette rá a rendezvénysorozat kezdetére, majd
a Köztársaság téren kihirdették a „Virágos Tapolcáért”
városszépítő
mozgalom
eredményeit, illetve a Tördemic Néptáncegyüttes virtuóz produkciója tette igazán varázslatossá a szerda
estét. A program további részében a Kávészünet, majd a
Gold Orleans Trió zenélt.
Másnap este remek hangulatú koncertet adott a Kowalsky meg a Vega zenekar.
Délután helyi zenészek, a
rockzenét játszó Új Idők és
az Őri Jenő - Babos Lajos
jazz duó lépett színpadra.
Délutánra a szervezők nem
csak zenei programokkal
készültek, hiszen quad jármű és Street workout bemutatóval is igyekezetek feldobni az egyéb látványosságokra is fogékony látogatókat. A színpadon elsőként
Babos Lajos és Őri Jenő mutatta meg, hogy mit tudnak a
legjobb zenetanárok, ha jó
dzsessz zenével kell kedvet
csinálni a borozáshoz. Sokan várták a tapolcai Új Idők
Hirdetés

Az ünnepi napok
szerdai nyitányán
(fent) felvonult a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar. Alatta a Kowalsky meg a Vega
csütörtök esti koncertje, jobbra fent pedig a banda tapolcai
születésű gitárosa,
Tobak Dániel
Fotók: szj-tl.

zenekar produkcióját is. Az
egyre ismertebb, mára kiforrott arculattal és hangzásvilággal rendelkező együttes
az elmúlt hetekben új dalokkal is előrukkolt, azokhoz
videoklipet forgatott és a közösségi oldalakon elérhetővé tette azokat. A közönség a
borhét színpadáról szívesen

hallgatta a régebbi számok
mellett a friss dalokat is, végül nagy tapssal jutalmazta a
koncertet.
Kowalsky és csapata este kilenckor lépett színpadra, hatalmas érdeklődés mellett.
Az ország egyik kedvelt, jó
értelemben vett slágergyáros zenekara mindent beve-

tett amit tudott, fényekben,
hangzásban, színpadi mozgásban. Tobak Dániel személyében tapolcai gitárossal
erősített a csapat a közelmúltban, így még jobban a
magáénak érezhette a produkciót a publikum. Az
együttes vezetője elmondta,
hogy kézenfekvő volt Dani

zenekarba történő felvétele
2016-ban, hiszen korábban
is együtt dolgoztak, képességeivel maximálisan tisztában voltak. Dani 18 évesen
került Budapestre, ahol az
akkor induló Rocksuli hallgatója lett. Ezekben az években ismerkedett meg a Kowalsky meg a Vega zenekar
egyik tagjával, majd az
együttesnél gitártechnikusi
feladatokat kapott. Megkérdeztük tőle, hogy köti-e még
valami Tapolcához. A válasz
egyértelmű volt, szereti Tapolcát, rendszeresen hazajár,
találkozik a barátaival.
A koncert után a maradók
borozhattak, falatozhattak,
amihez Sajcz Gábor harmonikajátéka biztosította az
éppen odaillő kíséretet.
(Munkatársainktól)
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A rock örök és elpusztíthatatlan
Az ünnepi napok és borhét negyedik napja a
klasszikus hard rock rajongóinak hozta el a Kánaánt. Jó hangulatot teremtett a Köztársaság téren a feldolgozásairól ismert helyi Rock-Inger. A
P.Mobil fellépését pedig
este komoly tömeg várta a
színpad előtt.

Vidám gyermekdalaival a
Zajongó együttes lépett elsőként színpadra, majd a helyi német nemzetiségi önkormányzat műsora következett. Molnár Attila elnök
rövid köszöntőjét követően,
kis Zamek és egy német táncokat bemutató, herendi
néptánccsoport szórakoztatta a kora délután még meglehetősen szerény létszámú
közönséget. A Rock-Inger
együttes színpadra lépésével
élénkülni kezdett a forga-

lom, egyre többen érkeztek a
helyszínre. A csapat most is
a jól bevált lendületes rocksláger
feldolgozásokkal
hozta hangulatba a hallgatóságot. Rövidesen megérkeztek a P.Mobil zenekar tagjai
és műszaki emberei. Az
együttes örök gazdája,
ikonja, frontharcosa Schuster Lóránt egy borozó
asztalánál dedikálta legújabb könyvét, majd interjút
adott nekünk, de kedélyesen
elbeszélgetett bárkivel, aki
csak megszólította őt.
Kilenc óra után csapott a
húrok közé a zenekar, jó volt
közelről nézni őket, őserővel szólaltak meg a korai dalok, a Főnixmadár, a Heavy
Medal, a Rocktóber, az
Acélváros, a Két forintos dal
és a többi feledhetetlen, a hazai agyakba és szívekbe
örökre bevésődött Mobil nóta. Igaz, a tagok mára java-

részt kicserélődtek, de a hozzáállás, az utánozhatatlan
hard rock hangzás, a zenéhez való viszonyulás és műfajhoz szükséges tudás nem
változott. A koncert, a siker
és a tapolcai közönség szeretete igazolta, amit Schuster
Lóránt most megjelent Kaptafa című könyvében megfogalmazott. „A közönség soraiból mentünk fel a színpadra. Műfajokat, szakmákat teremtettünk… A kereskedelmi rádiók és tévék
mostani zenei környezetszennyezést folytató műsorait figyelve, néha az az érzésem támad, mintha nem is
léteztünk volna. Át akarják
festeni a múltat, mint a Rolling Stones a vörös ajtót feketére. Mi elmegyünk, de a
számok maradnak. A rockzene örök és elpusztíthatatlan”. A hosszan zúgó taps
igazolta mindezt.
(tl)

Lassan két évtizedes múlttal és töretlen népszerűséggel rendezik meg a pörköltfőző versenyt Tapolcán.
Több mint húsz együttes nevezett az idei megmérettetésre. A képen az abszolút győztes, a Pál utcai fiúk
csapata
Fotó: Szijártó János

Pörköltek nagy napja
Az idei már a tizenkilencedik verseny volt
Egy híján huszadik alkalommal rendezték meg az
ünnepi napok idejére időzített pörköltfőző versenyt
Tapolcán.

A P.Mobil a színpadon. Hatalmas sikert arattak Tapolcán

A vidám hangulatú versengésre több mint húsz együttes nevezett be. A Köztársaság téren már reggel fölszállt
a fehér füst, ami a pörköltfőzés kezdetét jelezte az idén
is. A zsűri több kategóriába
sorolta az ételeket, s a díjakat is eszerint osztották ki.
Marha kategóriában a TP.
Járásbíróság csapata nyert,
második helyen a NaFotó: Töreky László ranCsapat, harmadikon a

Trappolók végeztek. Vad kategóriában a Pál utcai fiúk
kapták a legjobb értékelést,
második lett a Jobbika, harmadik az Ambumanók
együttese.
Vegyes kategóriában a Leendő Óriásokért az első, az
Isztria együttese a másik helyet szerezte meg.
Sertés kategóriában a Borklub végzett az első helyen,
a Zamatőrök a második, a
Tanúhegyek a harmadik helyet érdemelte ki. Az abszolút győztes a Pál utcai fiúk
csapata lett, a szervezők különdíját a MÁV Zrt. Tapolca
együttese vihette haza. (szj)

A nyarat is elbúcsúztatták
Augusztus
huszadikán
zárult az ünnepi napok
rendezvénysorozat
az
idei évben is. Ezzel a
2017-es nyarat is elbúcsúztatta Tapolca.

Batsányi Népdalkör, A Csobánc Népdalkör és Nyirettyű
Együttes szórakoztatta a közönséget, majd a Musical
Színpad lépett fel. Később
az Örökség együttes adott
nagyszerű, jó hangulatú
A Köztársaság téren délután koncertet a lelkes publikum
a Batsányi Táncegyüttes, a örömére.
(szj)
A Happy Dixieland - Hévíz zenekar ezúttal is hozta formáját

Fotó: Szijártó János

Szombat esti dixieland Tapolcán
A Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét szombat esti
vendége a Happy Dixieland - Hévíz zenekar volt,
és a jó hangulatot ezúttal
is megteremtette a produkció - bár az esős időjárás ezt mindenképpen
szerette volna megakaAz Örökség együttes augusztus huszadikán adott az
ünnephez méltó, színvonalas koncertet Fotó: Szijártó J. dályozni.

A mindig vidám, és nevében
is boldog helyi-környékbeli
dixie formáció, amely mára
országos hírnevet szerzett
ezúttal Tapolca vendége
volt. Lakossy Tamás (trombita), Babos Lajos (klarinét zenekarvezető), Tóth Péter
(dob), Varga Endre (szaxofon, fuvola), Szerdahelyi

Károly (bendzsó, ének),
Piller Balázs (zongora),
Schmidt János (bőgő) remek
koncerttel kápráztatta el a
lelkes közönséget.
Sajnos az időközben lezúduló eső gyorsabb befejezésre kényszerítette a csapatot, így a későbbre tervezett program is elmaradt. (s)
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a 67. bányásznap elé
Volt egyszer egy rakétadandár (3.) Írásbányásznap
(ma szep- akkor jelentős infrastrukturális
Kiválasztás az indításra!
z éles lövészeteken akkoriban két rakétát indítottunk, nyolc indítószakasz
volt. Magyarországon harcászati gyakorlaton dőlt el, (előtte
sok-sok komplex foglalkozáson) hogy az osztály négy szakaszából melyik két szakasz
megy ki a lőtérre.
Vonaton voltunk már több napja, elhagytuk Harkovot és Kijevet, zakatoltunk éjjel és nappal, éltünk a vonaton, volt stúdió vetélkedőkkel, könyvtár olvasni valókkal, és délelőtt foglalkozások, fejben treníroztuk a
feladatokat.
Egyik délelőtt hivatott az osztályparancsnok Simó Attila alezredes a fülkéjébe. Jelentkeztem nála, mondta foglaljak helyet. Leültem vele szemben és
azt mondta: - Árpi, nekem kell
döntenem, hogy melyik szakasz indítsa az éles rakétát, úgy
döntöttem a maga szakasza fog
indítani! Sejtette mit válthat ki
a döntése, mert nem szólt többet, csak nézett rám! A hátam
borsózott, az egész testem
mintha tűvel szúrkálták volna,
azonnal kiszáradt a szám szaporán lélegeztem, bizsergett
mindenem, alig tudtam megszólalni: - Köszönöm, bocsánat, értettem alezredes elvtárs!
-Magának és a szakaszának köszönje! Bódultam mentem ki a
fülkéből, még engedélyt sem
kértem, csak mondogattam magamban: atyaúristen, megcsináltuk! Aztán szörnyen meg-

A

A

1986 június, Kapusztyin Jar: Kása Árpád alhadnagy szakaszparancsnok éles idítás előtt egy nappal
Fotó: Archív
ijedtem, úgy éreztem elfelejtettem mindent, mi lesz, ha nem
jutnak eszembe a vezényszavak idításkor, elrontunk valamit, húha! Visszaértem a helyemre, Soós Zsolti az operátorom rámnézett és azt mondta: Mi történt veled, rosszul vagy?
- Mi indítjuk az éles rakétát
Zsolti! Nem szólt semmit, de
láttam benne is ugyanaz megy
végbe, mint percekkel előtte
bennem, egyforma lett a színünk. Lázasan matatott a táskájában aztán elővette a jegyzetfüzetét és olvasni kezdte, ő is
elfelejtett mindent és a kapcsolásokat tanulmányozta. Később
közöltem a hírt Tápai őrmesterrel, és ő mondhatta el a sor-

állománynak. Nem lett sapka
dobálás, eddig játéknak és versenynek képzeltük, most olyan
feladatok következtek amelyben nem lehet hibázni. Aztán
hibáztunk később, de a kiképzés meghozta a gyümölcsét,
mert tudtunk korrigálni. Valkóczi Lajosnak, Papónak, az
irányzónak, később tudtam
megmondani, Ő vagy húsz vagonnal odébb utazott, kólás és
narancsos rekeszek között, felügyelte a gyakorlat kantin
készletét.
A vonat száguldott életünk legnagyobb eseménye felé! 31
éves voltam akkor, 1986 – ban!
Kása Árpád nyá. fhdgy

Konferencia a szociális gondoskodás érdekében

A

Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége
(BEOSZ), mint a honvédelem
ügyét támogató országos hatáskörű civil szervezet kezdetektől törekedett és törekszik
arra, hogy munkáját, céljait
megismertesse a polgári társadalommal. Ennek a törekvésnek egyik fontos állomásaként
a honvédelem ügye iránt elkötelezett és azt támogató, a
BEOSZ Közép-Dunántúli régiójához tartozó önkormányzatok képviselői 2017. július 20án találkoztak a szövetség vezetőivel Székesfehérváron.

A konferencia tapolcai résztvevői
Fotó: Helyszíni felv.
A szövetség meghívását mind a
kilenc önkormányzat elfogadta, ahol BEOSZ tagszervezet
működik: Devecser, Kisbér,
Sárbogárd,
Székesfehérvár,
Szomód, Tapolca, Tata, Várpa-

lota, Veszprém.
A rendezvényre meghívást kapott, Dobó Zoltán Tapolca polgármestere, dr. Németh Mária
Anita Tapolca Város jegyzője
és Nacsa Ferenc, Tapolca és
Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület elnöke.
A rendezvény bevezető előadásában Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ elnökhelyettese
ismertette a szövetség céljait,
feladatit, felépítését, valamint
az elkövetkező időszak kiemelt
programjait.
Hangsúlyozta,
hogy a szövetség vezetőinek
öröm tudnia, hogy helyi szinten
a tagszervezetek nincsenek
egyedül, folyamatosan érzik és
tapasztalják a helyi közösségek
és önkormányzatok támogatását. Ezt igazolta előadásában
Berdó Gábor ny. százados is, a
BEOSZ Közép-dunántúli régió
régióvezetője, aki részletes és
elemző tájékoztatójában fontos
szerepet szánt a régióhoz tartozó tagszervezetek és önkormányzatok közös munkájának.
A program további részében
Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület részéről,
Nacsa Ferenc egyesületi elnök,
előadásában kiemelte, hogy a
civil szervezet és az önkor-

tember első vasárnapja)
hosszú múltú hagyományra tekint vissza. 1951. előtt bányavidékenként eltérő időpontban
rendezték ezeket az ünnepségeket a bányászok nehéz és
küzdelmes munkájának megbecsülésére.
Gyakran Szent Borbála, a bányászok védőszentje napjához,
december 4-hez kötődött az ünnep. Tatabányán a Bányalelkészség Szent István király
temploma védőszentjének ünnepén augusztus 20-án tartották a búcsút, itt ez volt a bányásznap is.
1951-től szeptember első vasárnapján országosan egységesen tartják a bányásznapot, az
1919. szeptember 6-án eldördült tatabányai csendőrsortűz
áldozatainak emlékére. A tatabányai bányászat nagyon mostoha körülményei, az 1950-es
nagy bányaszerencsétlenség és
az ezek miatti elégedetlenséget
akarták csillapítani a bányásznap törvénybe iktatásával. Az
akkori politikai környezetben
ugyanakkor az ünnep egyházi,
vallási kötődését is meg kívánták szüntetni.
Meg kell jegyezzük, hogy
1951-től szintén államilag elismert ünnepe van más fontos
nemzetgazdasági ágazatoknak
is: úgymint a vasutasoknak
(vasutasnap) és az építőknek
(építők napja).
2017-ben a 67. Bányásznap Tapolcán és tágabb környezetében kiemeltebb jelentőséggel
bír, mivel 60 évvel ezelőtt,
1957. július 1-ével alakult meg
a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat. A vállalat az alig 2 évvel
azelőtt létrehozott Nyírádi Bauxitbánya Vállalat és Halimbai
Bauxitbánya Vállalat összevonásával jött létre. (Mint tudjuk,
ezek a vállalatok sem az elsők
voltak a területen, hiszen bauxittermelés már a 2. világháború alatt is volt Szőc és Nyírád
térségében. A háború után pedig szovjet érdekeltségű vállalat, a MASZOBAL működött.)
A Bakonyi Bauxitbánya tevékenységének csúcsán közel évi
2 millió tonnát termelt, és 2500
fő körüli létszámot foglalkoztatott, számos új technikát,
technológiát honosított meg a
magyar bányászatban. Ugyan-

fejlesztéseket végzett Tapolcán
és a környező településeken,
oktatási, sport és kulturális tevékenységeket támogatott.
Sajnos a térségünkben a bauxitbányászat 2013-ban befejeződött, és a 60 éves Bakonyi Bauxitbánya Vállalat felszámolás
alatt van, ami várhatólag hamarosan le is zárul.
Tudjuk azt is, hogy Magyarországon a föld alatti szénbányászat is megszűnt és sajnos egy éve a szomszéd mangánérc-bánya is bezárt. Mélyművelés terén utolsó mohikánként az EOSZÉN Kft. Bakonyoszlop mellett egy kis föld alatti
bányában még végez kis volumenű bauxit- és széntermelést.
A bányászat, mint olyan, azonban nem szűnik meg hazánkban és nem is szűnhet meg,
mert az általa kitermelt ásványokra az országnak szüksége
van, és vannak gazdaságosan
kitermelhető ásványkincseink
is. Ilyenek a kőolaj és földgáz, a
Mátra-bükkaljai lignit, a kőkavics és homok, valamint
egyéb különleges ásványok,
továbbá hazánk különösen
gazdag geotermikus energiában. Itt a modern, magas fokon
gépesített mélyfúrásos és külszíni bányászat hatékonyan és a
környezetvédelmi kívánalmakat is kielégítve dolgozik és látja el energiával, nyersanyagokkal az országot, és viszi tovább
a bányászat egy másik ágazatát.
Ez a munka sem könnyű és veszélytelen, itt is szükség van a
bányász mentalitásra, a szakma
szeretetére, az egymásért történő felelősségvállalásra.
Mi, Tapolca környéki volt bauxitbányászok együttérző és támogató figyelemmel kísérjük
munkájukat, a magunk területén pedig őrizzük hagyományainkat és emlékeinket.
A 2017. évi Bányásznapon a
szokásos megemlékezésünket
kiegészítjük a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat (később Kft.) jubileumára történő megemlékezéssel, amihez méltó indítást ad
a Zentai Gábor által kezdeményezett és összeállított archív
fotó kiállítás, mely szeptember
8-ától kb. egy hétig lesz látható
a Tamási Áron Művelődési
Központ előcsarnokában.

mányzat között a szociális gondoskodás helyi feladatainak
megoldására és a honvédség
gondoskodási körébe tartozók
érdekében megkötött együttműködési megállapodás hogyan jött létre Tapolcán.
Dr. Németh Mária Anita jegyző
ismertette az önkormányzati
törvény, szociális ellátás és a
gondoskodási feladatok kötelezettségeit és a közös tennivalók
lehetőségeit. Tájékoztatójában
elemezte, hogy mind a polgári
közigazgatásnak, mind pedig a
Magyar Honvédségnek is van
szociális ellátási kötelezettségre vonatkozó rendelete és rendszere. A probléma az, hogy a
két, egyébként jól működő
Podányi Tibor
rendszer között bizonyos esetekben nincs „átjárás”, és a
gondok zömét ez okozza, annak ellenére, hogy a segítőkészség és a jó szándék mindkét oldal esetében egyértelmű.
A rendezvény zárásaként a
BEOSZ elnöksége elismerések
átadásával megköszönte a régióhoz tartozó önkormányzati
vezetők és önkormányzatok
eddigi, semmivel sem helyettesíthető támogató együttműködését.
Nacsa Ferenc Föld alatti csapat a kitermelés „hőskorában” Fotó: Archív
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Hatvan fős mezőny
SAKK Kilencedik alkalommal rendezték meg Ács János emlékére
Kilencedik
alkalommal
rendezte meg az Ács János Emlékversenyt, Tapolca Város Nemzetközi
Nyílt Egyéni Sakkversenyét a TVSE szakosztálya
a Csermák József Rendezvénycsarnokban,
a
hónap közepén.

Az évtizedes hagyományokkal rendelkező egyéni sakkmegmérettetés 2009-től viseli a városi sportéletet, a
sakk szakosztályt és ezt a
nemzetközi versenyt hosszú
évekig támogató, 2008-ban
tragikus körülmények között elhunyt egykori polgármester nevét.
A megnyitón Ács Lajos
szakosztályi elnök köszöntötte a megjelenteket, majd
az idei országos bajnokságon kiemelkedő eredményeket elért sportolókat, azaz
Ács Mártont, Bakos Balázst,
Bodó Boglárkát, Buzás Bertalant, Érseki Tamarát, Érseki Áront, Gaál Zsókát,
Horváth Barnabást, Juhász
Juditot, Kötéljártó Áront,
Szabó Benjámint, Tóth Barnabást és Tóth Csongort

Juhász Judit idei korosztályos országos bajnok (jobbra) játszmáját Istvándi Lajos
szakosztályvezető figyeli
Fotó: Májer Edit
jutalmazták. A megmérette- vetően Czingler Sándor, a lepetést okozó – Kasnya Pétés négy napon át zajlott kö- Megyei Sakkszövetség fő- ter (TVSE), harmadik Lászzel hatvan, öttől, nyolcvan- titkára, a verseny főbírája ér- ló Balázs. Legjobb női
nyolc éves korú résztvevők- tékelte a versenyt. A díjakat versenyző Érseki Tamara
kel, két kategóriában. Az A Dobó Zoltán polgármester- lett (TVSE), a legjobb gyermekversenyző Bernáth Bencsoportban értékszám korlá- rel közösen átadták át.
tozás nélkül, míg a B cso- Az A csoportban első Aczél ce, a legjobb szenior Boportban az utánpótlás korú Gergely, második Bodó guszlavszkij Jevgenyiji, míg
versenyzők 1600 értékszám Bence (TVSE), harmadik a legeredményesebb tapolkorlátozással,
életkortól Szadkowski Kamil. A B cso- cai ifjúsági versenyző Buzás
portban első Szőke Kristóf Bertalan (TVSE). Utóbbi
függetlenül nevezhettek.
Az eredményhirdetésen a (TVSE), második- a helyiek játékos díját özv. Ács János(me)
polgármesteri köszöntőt kö- közül legkellemesebb meg- né Gabriella adta át.
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Rövid hírek
n JOHN ANDRÁS a
legértékesebb játékos.
A magyar strandkézilabda férfiválogatott a
júniusi zágrábi Európabajnokságon a negyedik
helyet szerezte meg. A
csapatot erősítette a tapolcai származású, az
Orosházi FKSE-LINAMAR csapat tagja, John
András is, aki a kontinensbajnokság MVP-je
(legértékesebb játékosa) lett. A júliusi, lengyelországi Wroclawban a nem olimpiai
sportágak legnagyobb

világversenyén, a Világjátékokon szintén a
negyedik helyet szerezték meg.
(me)
n SZLALOM - A tapolcai Szollár Norbert
hétvégén a DSZK pécsi
Sopia - Net Szlalomshow a DIGISTAR kupáért megmérettetésen
kategória első, abszolút
harmadik helyet szerezte meg.
(me)

Középdöntőbe jutott a Kazinczy
A 2016/2017-es Kinder+
SPORT Programban, a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének csapata a középdöntőig jutott.

Edzőtábor: Páros gyakorlatoknál figyelni kell a másik
minden rezdülését
Fotó: Májer Edit

Edzőtáboroztak a kézis lányok
Nem tétlenkedett a Tapolca
VSE Női kézilabda szakosztályának, a gyermekbajnokságban bronzérmet szerzett
csapata, az utolsó tanítási
napok után, egy hét pihenőt
követően már megkezdték a
szünidei edzőtábort.
Antal Lászlóné szakosztályvezető - edzőtől megtudtuk,
hogy a tábor egy hetes volt,
és minden napot több részre
osztottak. Kizárólag a szakosztály U11-U14-es tagjai
vettek részt rajta. A Városi

Sport – és Szabadidő Centrumban erőnléti, és atlétikaedzéssel kezdték a napot,
utána a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
folytatták, csoportokra bontva különböző kondicionális,
majd labdatechnikai gyakorlatokkal. Az ebéd utáni rövid
sziesztát követően játékos
feladatokkal színesített labdás gyakorlatok, majd játék
következett, a napot pedig a
Tapolcai Termálstrandon fejezték be.
(me)

vállaltak heti két délutáni
sportfoglalkozást, a program sorverseny feladatainak
gyakorlását a második, harmadik, negyedik évfolyam
tanulóival, továbbá az edzések dokumentálását. A tizenöt fős, meghatározott
összetételű, és korosztályú
csapattól a játékos feladatoknál gyorsaságot, ügyességet és pontosságot vártak.
A Várpalotán megrendezett
elődöntőn az első helyen végeztek, mellyel továbbjutottak a középdöntőbe. Ren-

geteg élménnyel, ajándékkal
és a pontgyűjtő feladatok során szerzett sporteszközökkel gazdagodtak.
Csapattagok voltak Barcza
Ádám, Dobi Dominik, Fáncsi Dorián, Herczeg Dominik, Horesta Dániel, Kaszás
Nikoletta, Kovács Áron, Mohos Emma, Molnár Nilla,
Pék Hunor, Sabján Szonja
Regina, Szabó Jázmin Virág,
Szabó Marcell, Szarka Petra
Szonja, Vajda Nóra Zoé.
Felkészítők Egyed- Cseh Diána és Partos Beáta. (me)

Idén Budapest területéről és
hét magyarországi régióból
8-8 általános iskola, összesen országos szinten 64 intézmény képviseltette magát. A Ferrero Magyarország
a programot a tömegsport
támogatására, népszerűsítésére hozta létre, ezen belül is
kiemelt figyelmet fordítva a
fiatalokra, az általános iskolás korosztályra. A legfontosabb cél a rendszeres testmozgás megszerettetése a
gyerekekkel, hogy az aktív
sport későbbi életük során is
a mindennapok része legyen. Sorsolással „húzták
ki", a jelentkezők közül a
résztvevő iskolákat, így került be a programba, a Kö- A csapat első helyen végzett a várpalotai Közép- duzép-Dunántúli területbe a nántúli Regionális Elődöntőn. Felkészítők: EgyedKazinczy iskola is, mellyel Cseh Diána (balra) és Partos Beáta Fotó: kindersport.hu
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Rendőrségi hírek
n ITTAS VEZETŐK - A
tapolcai rendőrök az elmúlt
napokban három ittas járművezetés miatt indított nyomozást zártak bíróság elé állítási javaslattal.
Egy 36 éves személygépkocsival közlekedő budapesti
férfit 2017. július 30-án 11
óra 5 perckor Kapolcs belterületén állítottak meg a rendőrök, és ellenőrizték okmányait, valamint alkoholszondás vizsgálatnak is alávetették. A rendőri intézkedés során kiderült, hogy a
sofőr a vezetés megkezdése
előtt alkoholtartalmú italt
fogyasztott. Ezt követően a
járőrök előállították a Művészetek Völgye idejére Kapolcson felállított ideiglenes
rendőrállomásra.
Egy 29 éves svájci járművezetőt 2017. augusztus 4-én 2
óra 32 perckor Ábrahámhegy belterületén ellenőriztek a badacsonytomaji rendőrök. Az alkoholszondás
vizsgálat ebben az esetben is
pozitív eredményt mutatott,
így a férfit az egyenruhások
további mintavétel céljából
a Tapolcai Rendőrkapitányságra szállították.
Egy 63 éves gyulakeszi férfit pedig a település egyik
utcájában vonták intézkedés
alá a járőrök. Az ellenőrzés
során a légalkoholmérő készülék pozitív jelzést adott,
így a sofőr vezetői engedélyét elvették, majd előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra.
A mindhárom járművezető
ellen ittas állapotban elkövetett járművezetés vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a napokban fejezte be, és az ügy
iratait bíróság elé állítás
kezdeményezésével adták át
az illetékes ügyészségnek írta lapunknak Nagy Judit a
Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.

MOZAIK

Edzőtábor Tapolcán
ÉLSPORT Angol vívók edzettek nálunk Keszler Dávid irányításával
Harmadik éve edzőtáboroznak brit vívók Tapolcán, egy innen elszármazott edző, Keszler Dávid
irányításával és közreműködésével.

Dávid közel hét éve él kint
Angliában, ahol edzőként
dolgozik. Vívó pályafutása
egészen óvodáskorára nyúlik vissza. Tizenöt évig űzte
ezt a sportot, majd edzőként
folytatta tovább pályafutását. Az őt kinevelő, akkori
Balaton Vívóklubban öt
évig tevékenykedett, majd
elfogadott egy edzői állást
Londonban.

Magyar edző
angol tanítványai
jártak Tapolcán
Helyi szinten az egy hetes
tábor megszervezésében és
lebonyolításában
Fábián
Kata személyi edző volt segítségére, akivel korábbi
párbajtőr múltjuk köti össze.
Idén változatosan alakult az

Fábián Kata személyi edző (jobbra) segített helyben megszervezni és lebonyolítani
az edzésprogramokat
Fotó: Papp Attila
összetétel a résztvevők tekintetében, hiszen tizenhattól egészen negyven éves
korig, férfiak és nők is ér-

SZEM - PONT
A szemét sajnos állandó, örökzöld téma mindenhol, ahol
ember él. Tapolcán és környékén is sajnos számos helyen
lehet illegálisan lerakott hulladékkal találkozni. Ám a
kukák, konténerek is célpontjai lehetnek a szemetüktől
ingyen megszabadulóknak. Tény, hogy sokba kerül, ha
valaki a törvények szerint jár el. Közös érdekünk lenne,
hogy az állam saját hatáskörében, akár díjmentesen begyűjtesse a képződő hulladékot. Hosszú távon talán kifizetőbb lenne, mint a gombamód szaporodó szeméthegyek felszámolása, nem beszélve az okozott környezeti
károkról. Egyik olvasónk írta lapunknak, hogy valakik
állandóan telepakolják a számukra fenntartott konténert, Úgy véli, a problémát a kihelyezendő kamerák sem
oldják meg. Szerinte célravezetőbb lenne, ha a lakóközösségek lezárnák a szeméttároló konténereket. Ez ebben
az esetben igaz, ám hosszú távon fenntartható megoldást
helyben és országosan is csak a törvényi háttér észszerűsítése, módosítása hozhat.
(szj)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com
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keztek Tapolcára. A programok során az erőnléti,
állóképességi, gyorsasági,
koordinációs edzéseké volt a

főszerep, mellette pedig
spinning és hegymászás is
került az angol sportolók
napirendjébe.
(me)

Heti SÜTI
Kókuszos rizspuding
Hozzávalók: 10 dkg rizs, 1 dkg
margarin, 9 dl tej, 1 csipet só, 2
evőkanál cukor, 42 g kókuszos pudingpor, 2 evőkanál kókuszreszelék, 20 g vaníliás cukor
A díszítéshez: 30 dkg őszibarack,
1 evőkanál cukor, 1 teáskanál citromlé
Elkészítés: Készítsük elő a barackos díszítésünk hozzávalóit, és
mérjük ki. A barackokat alaposan
mossuk meg, majd a héját húzzuk
le. Ha nehezen menne, akkor forraljunk egy lábasban vizet, pár
percre tegyük bele a barackokat,
majd azonnal tegyük hideg vízbe
őket. Kicsit áll és pillanatok alatt le
tudjuk róla húzni a héját. A megtisztított barackokat vágjuk apró
kockákra, és öntsük rá a teáskanál
citromlevet, majd keverjük öszsze.Most szórjuk rá a cukrokat, és
ezzel is keverjük össze. Tegyük
félre állni, hogy had engedjen egy
kis levet.
Egy lábasban felforrósítjuk a margarint, majd beleöntjük a rizst. (Én
mindig átválogatom, de meg nem
mosom, csak szárazon dolgozom
vele.) A rizst kicsit megfuttatjuk a
margarinon. Felöntjük 1 dl tejjel és

lassú tűzön, időnként átkeverve
addig főzzük, amíg teljesen magába nem szívja a folyadékot. Két
részletben hozzáöntünk 3 dl tejet
és ugyanúgy járunk el, mint az előző esetében, azaz most is addig
főzzük, amíg a tej szinte teljesen el
nem tűnik a lábosból.Közben 1 dl
tejben csomómentesre keverjük a
pudingot.
Visszatérünk a rizshez. Hozzáöntjük a maradék 4 dl tejet és majdnem forrásig melegítjük. Rászórjuk a cukrokat, a sót, a kókuszreszeléket. Összekeverjük, majd ráöntjük a kikevert pudingot, és folytonos keverés közben besűrítjük.
Ha elkészült, hagyjuk langyosra
hűlni, majd poharakba, tálkákba
adagoljuk és felhasználásig a hűtőbe tesszük az előkészített barackkal együtt. Csak tálaláskor díszítsük a barackkal és a levével. Ha
nincsenek gyerekek a közelben,
meglocsolhatjuk egy fél kupica kókusz likőrrel is.
Fehér Sándorné, Tapolca

Házasságkötés
A képen a Városi Mozi melletti „illegális lerakóhely”
- írta lapunknak a képek készítő Molnár Erika

2017. augusztus 11.
Gál József és
Simon Veronika Henrietta

2017. augusztus 12.
Nádházi József és
Kozma-Bognár Katalin

