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Két magyarral több
Ketten tettek állampolgársági esküt múlt pénteken Tapolcán
HONOSÍTÁS - Oser Adri-
ana (született  Preda Ad-
riana) és Szász Ákos sze-
mélyében ketten tettek ál-
lampolgársági fogadalmat 
a tapolcai polgármesteri 
hivatalban pénteken dél-
előtt.

Az érintettek számára ez a 
nap kifejezetten jelentős, hi-
szen a hivatalos eskü leté-
telének napján és helyén 
szerzik meg végül a köztár-
sasági elnöki hivatal által el-
bírált és jóváhagyott magyar 
állampolgárságot.
A vonatkozó hazai jogsza-
bályok szerint, a polgármes-
ter az eskü vagy fogadalom 
letételének helyét és idejét a 
honosítási okiraton igazolja, 
és azt a letételt követően 
átadja a honosított sze-
mélynek. 
Tapolcán Dobó Zoltán pol-
gármester és Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető jelenlé-
tében és közreműködésével 
tették le az ünnepélyes ál-
lampolgári fogadalmat az 
érintettek. A frissen honosí-
tottak az alaptörvény és a 

hazai jogszabályok tisztelet-
ben tartására, a haza védel-
mére, képességeik szerinti 
szolgálatára mondtak igent 
esküjükben, majd a jelenlé-
vőkkel együtt elénekelték a 

magyar nemzeti himnuszt. A 
hivatalos szertartást - az im-
már magyar állampolgár-
sággal rendelkező honosí-
tottakkal és kísérőikkel foly-
tatott -  kötetlen beszélgetés, 

ismerkedés, közös koccintás 
zárta. Külön érdekesség, 
hogy Oser Adriana és Szász 
Ákos egyaránt a szőlészet-
borászat területén tevékeny-
kedik térségünkben.          (tl)

Megépülhet a kerékpárút

Országos negyedik hely

Jó hír, hogy egy nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően a 
közeljövőben elkezdődhet a 
Tapolcát Szigligettel össze-
kötő bringaút kiépítése.
Tapolca Raposkával, Hegy-
magassal és Szigligettel kö-
zösen 2016-ban 411 millió 
forintos pályázatot nyújtott 
be egy Tapolca-Szigliget ke-
rékpáros út létrehozására. A 
napokban hivatalosan is 

zöld utat kapott a vágyott 
fejlesztési elképzelés.  Mint 
megtudtuk, a beruházás nem 
igényel önrészt az érintett 
települések részéről, az tel-
jes összegben a TOP-3.1.1-
15-VE1 Fenntartható tele-
pülési közlekedésfejlesztés 
kiírásban, a Tapolca-Szigli-
get közötti kerékpárút kiépí-
tése címen elnyert pályázati 
forrásból valósulhat meg. (tl)

Az országos döntőig me-
netelt a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
4x100 fiú váltója.   

Előbb megnyerték a körzeti 
versenyt, aztán megyebaj-
nokok lettek, majd az or-
szágos döntőn Győrben a 
negyedik helyet szerezték 
meg a 4x100-as váltó tagjai. 
A Bárdos Iskolában tanuló 
fiúk (Bárdos Székhelyintéz-
mény és Batsányi és Kazin-
czy  Tagintézmény) ráadásul 
folyamatosan javuló formát 
mutattak, a legjobbat az or-
szágos döntőben érték el. 
- A szép eredmény hat ifjú 
nevéhez fűződik, mivel sé-
rülés miatt kétszer is változ-
tatni kellett a csapat összeté-
telén. A végső sikerhez 
azonban mindenki hozzájá-

rult, így egyformán jár nekik 
a gratuláció - hangsúlyozta 
Hanzmann László testneve-
lő, aki kollégájával, Kamon-
di Szilvia testnevelővel 

együtt készítette fel a fiúkat 
a megmérettetésre. Mint 
megtudtuk, a diákok minde-
gyike sportol, de nem az at-
létika területén.              (szj)

Határon innen 
és határon túl

Mai lapunkban olvas-
hatnak a tapolcai is-
kolások felvidéki ki-
rándulásáról, amely 
lehetőséget adott ne-
kik arra, hogy az ott 
élő magyarok, diákok 
életébe bepillantást 
nyerjenek. Sőt, a ma-
gyar történelem ide-
tartozó, fontos epi-
zódjairól is hallhattak, 
s láthattak. Járhattak 
Pozsonyban, a gaz-
dag történelemmel 
rendelkező egykori 
magyar városban, 
ahol 1848-ban mega-
lakult az első felelős 
magyar minisztérium. 
Visszaköszönt szá-
mukra egy kicsit a di-
cső múlt, ami aztán 
1920-ban egy soha 
nem látott torz „béké-
vel” ért véget. Jó, ha 
tudják, vagy legalább 
sejtik, mi az, magyar-
nak lenni itthon és 
kint. Igaz, még felnőtt-
ként is nehéz felfogni, 
hogy hazánk lecson-
kolt részeiben hogyan 
tudtak milliók megma-
radni magyarnak kö-
zel száz éven át.
          Szijártó János

A balatoni bringaút Balatonederics-Szigliget közötti 
szakasza Tapolca irányába is elágazik majd       Fotó: tl.

Oser Adriana (balra) és 
Szász Ákos. Mindketten 
állampolgársági fogadal-
mat tettek pénteken a ta-
polcai polgármesteri hiva-
talban,  Dobó Zoltán pol-
gármester és  Kovács Tí-
mea jegyzőkönyvvezető 
közreműködése mellett
                                 Fotó: tl.

A 4x100-as váltó hat tagja: Tulok Levente (balról), 
Molnár Áron, Lendvai Márk, Nagy Tamás Levente, 
Varga Csaba, Pável Zoltán                                    Fotó: szj.
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Ülésezett a képviselő-testület
Számos napirendet tár-
gyalt a város képviselő-
testülete a szerdai nyil-
vános ülésen.

Megalkották a magánerős 
lakossági útépítés szabályai-
ról szóló önkormányzati 
rendeletet, működési támo-
gatást biztosítottak a Tapol-
cai Önkormányzati Tűzoltó-

ság részére, tárgyaltak az 
önkormányzat fásítási kon-
cepciójának elkészítéséről. 
Több beszámolót is meg-
hallgattak a képviselők, töb-
bek között a Tapolcai Ren-
dőrkapitányságét, az Assisi 
Szent Ferenc Állatmenhely 
Alapítványét és az  Észak-
nyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt-ét.(szj)

A gimnázium felújítása, 
közlekedés, új lakások
Még mindig kérdés Ta-
polcán a gimnázium felújí-
tása, beszédtéma a helyi 
közlekedés saját kézbe 
vétele és új lakások épí-
tésének elindulása. Több 
más mellett ezekről a té-
mákról beszélgettünk Ta-
polca polgármesterével, 
Dobó Zoltánnal.

- Egyenként hatezer eurós 
áron vásárolt három jó mű-
szaki állapotban lévő autó-
buszt az önkormányzat, 
amelyek már a lakosságot 
szolgálják. Kifejezetten jók 
a tapasztalataink, nem be-
szélve arról, hogy ezeket a 
járműveket a német part-
nernek köszönhetően tulaj-
donképpen negyed, ötöd 
áron vettük. Amitől tartot-
tunk, az a sofőrök kérdése 
volt, de mára bebizonyo-
sodott, hogy felesleges volt 
az aggodalom. Amin finomí-
tani kell, az a menetrend. In-
formációink szerint 2012-
2013 körül volt a legopti-
málisabb a helyi közlekedés 
ebben a tekintetben, így azt 
az időszakot kiemelten vizs-
gáljuk a mostani menetrend 
kialakítása során. A buszos 
közlekedés saját kézbe vé-
tele jelentős minőségi válto-
zást jelent az utazóközönség 
részére, a városnak pedig 
közép- és hosszú távon is je-
lentkező megtakarítást. Sőt, 
most már olyan pozitív ho-
zadékról is beszámolhatok, 
hogy az országos rajzpályá-
zaton helyezést elérő gyere-
keket saját járművel vittük el 
Budapestre, nem kellett eh-
hez buszt bérelni - mondta 
Dobó Zoltán.
A közelmúltban Tapolcán 
rendezett Ikarus találkozó 
kapcsán megjegyezte a pol-
gármester, hogy nagyon jól 
sikerült a rendezvény, sok 
elismerő visszajelzés érke-
zett azóta. A programot két 

Dobó Zoltán: A helyi 
közlekedés saját kézbe 
vétele komoly megta-
karítást jelent a város-
nak, ráadásul a szol-
gáltatás színvonala is 
megfelelő        
                                   
                           Fotó: szj.

Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Június 25. 14.00-16.00

Tapolca önkormányza-
ta, a Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület Nőklubja 
részére a város közössé-
ge érdekében végzett 
aktív közösségépítő, 
rendezvényszervező- és 
lebonyolító, pályázatí-
ró- és megvalósító mun-
kájuk, valamint a városi 
temetői kataszter létre-
hozásának elismeréséül 
Tapolcai Közszolgála-
tért kitüntetést adomá-
nyozott a Város napján. 
A kitüntetést adomá-
nyozó hangsúlyozta, A 
TVSZE Nőklubja az 
egyik legnagyobb lét-
számú, rendszeresen 
összejáró civil szerve-
ződés a városban. A Var-
ga Károlyné által veze-
tett klub, megalakulása 
óta igen aktívan van je-
len Tapolca életében. 
Számos közhasznú 
programjuk (húsvéti to-
jásfa állítás, régi temetői 
sírok rendbetétele, fa- és 
cserjeültető akciók) 
mellett, a civil szervezet 
tagjai számára rendsze-
resen szervez kulturális 
célú kirándulásokat. 
Ugyanakkor előadókat 
is  hívnak összejövete-
leikre különféle témák-
ban, hogy első kézből 
kapjanak ismereteket a 
város múltjáról, jelené-
ről. Tagjaik olyan - el-
sősorban nyugdíjas - ta-
polcaiak, akik tudnak és 
akarnak is tenni váro-
sunkért, aktivitásuk, 
kreativitásuk példa lehet 
a fiatalabb korosztályok 
számára- indokolta a 
közszolgálatért járó ki-
tüntetést az adományo-
zó.                                (tl)

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Varga
Károlyné
a Nőklub
vezetője
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év múlva tartják legköze-
lebb Tapolcán, de már most 
körvonalazódik az a verzió, 
hogy a hatalmas érdeklődés 
okán kétnaposra tervezik.
- Kiemelt kérdés ma Tapol-
cán a tanuszoda elhelyezése. 
Tárgyalunk a Nemzeti 
Sportközpontokkal, hiszen 
továbbra is szeretnénk elér-
ni, hogy a Barackos lakó-
park helyett, a már működő 
strandunk mellé kerülhessen 
a beruházás. Ennek számos 
előnye lenne. A probléma az, 
hogy a Nemzeti Sportköz-
pontoknak viszonylag kö-
töttek a keretei, s az eredeti 
terven csak úgy tudnak vál-
toztatni, hogy az általuk kal-
kulált költségek nem változ-
nak. Ha mégis, akkor a kü-
lönbözetet a városnak kell 
állnia.
A Batsányi János Gimnázi-
um felújítása továbbra is kü-
lönösen foglalkoztatja a ta-
polcaiakat. Ezzel összefüg-
gésben a polgármester hang-
súlyozta, hogy mindent el-
követnek a fejlesztés meg-
oldása, a kapott pályázati 
keret felhasználása érdeké-
ben.
- Közel 280 millió forintot 
nyert pályázaton az államtól 
energetikai felújításra a Bat-
sányi János Gimnázium és 
Kollégium, a tervezett beru-
házás azonban ennél lénye-
gesen magasabb összegből 
lenne kivitelezhető. A felújí-
tás szükségszerű, azonban a 
pályázaton nyert összeg 
nem fedezi a fejlesztés költ-
ségeit, a tervezetthez képest 

50-70 százalék közötti az a 
nagyságrend, amennyivel 
többe kerülne a projekt ki-
vitelezése most. Ezt azt je-
lenti, hogy további forráso-
kat kell keresnünk. Az Ál-
lamkincstártól maximum 15 
százaléknyi támogatást le-
het még nyerni, ezt is igyek-
szünk kihasználni, de önma-
gában ez nem elég. Azt 
azonban állíthatom, hogy 
mindent elkövetünk a gim-
názium megújítása érdeké-
ben, hiszen szerencsére az 
intézmény ismét egyre nép-
szerűbb a diákok és szüleik 
körében - tette hozzá.
Kiemelte azt is, hogy fontos 
tapolcai beruházás indult el 
a Reperál Kft. jóvoltából a 
Dobó lakótelepen. Az egy-
kori varroda épületből alakí-
tanak ki 36 lakásos társashá-
zat, ami minden bizonnyal 
enyhít a mostani lakáshiá-
nyon. Újabb lakások épül-
nek még Tapolcán a Május 
1. utcában a félbehagyott la-
kópark-beruházásnál is, itt a 
Vektorbau Invest Kft. és a 
Jánház Kft. együttműködé-
séből létrejött Csobáncház 
Kft. kezdi meg tevékeny-
ségét. A polgármesteri hiva-
tal nyári működéséről is kér-
deztük Dobó Zoltánt. Meg-
tudtuk, hogy lesz két hét 
szünet, amikor a teljes épü-
let zárva tart, kivéve az 
anyakönyvezést. Ez az idő-
szak az e hónap végét és a 
következő hónap elejét 
érinti. A nyár többi részében 
a szokásos nyitva tartás sze-
rint működik a hivatal.   (szj)

Hirdetés

http://www.tapolca.hu


A templomos lovagok titkai és a valóság
HAMIS KÉP - Rejtett tu-
dás és rabolt kincsek őr-
zői? Háttérhatalmi szer-
vezet? Szabadkőműve-
sek? A pápa bankárai? Ál-
lam az államban? A szóra-
koztató ipar és a „vulgár-
marxista” felfogású kö-
zépkorkép hirdetői, mint 
oly sok mindenről, a ke-
resztény lovagokról is ha-
mis képet festenek -állítja 
a Templomos lovagrend 
magyarországi vezetője.

Várszegi Csaba, a rend pre-
ceptora, minapi tapolcai elő-
adásában a tévhitek világá-
ból a történelmi tények és 
összefüggések biztosabb ta-
lajára igyekezett helyezni a 
lovagrend múltját és mai kö-
vetőik céljait. A katolikus 
egyház által is elismert és tá-
mogatott mai  Templomos 
lovagrend (nem tekintik a 
középkori templomosok 
jogutódjának magukat) né-
hány hónapja van jelen Ta-
polcán.  A katolikus temp-
lom közvetlen szomszédsá-
gában, az   Irgalmas nővérek 
rendházában hozták létre za-
rándokházukat,  hogy isme-
retterjesztő, vallási témájú 
előadásokkal járuljanak 
hozzá a keresztény hitélet el-
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Várszegi Csaba hangsúlyozta, nem a korunkban meg-
szokott rangkórság, díszelgés, világi szórakozás vezér-
li a rend tagjait, hanem a korabeli eszmények megőr-
zése és  aktuális alkalmazása                      Fotó: Töreky L.

Sikeres volt a felzárkóztatás

Az Országos Mentőszolgálat 
dolgozóitól érdeklődtünk, 
melyek azok a balesetek, 
amelyek leginkább a nyári 
hónapokban fordulnak elő, 
mire érdemes figyelnünk a 
szünidő alatt. Ilyenkor elő-
szeretettel választják a pi-
henni vágyó emberek sza-
badidejük eltöltése helyszí-
néül a vízpartot, strandokat. 
Érdemes mindig papucsot 
húznunk, ha például a büfé-
hez vagy fagyizni megyünk, 
ugyanis sokszor megesik, 
hogy darázscsípés áldozatai 
leszünk. Ha ez mégis bekö-
vetkezik és allergiás reakció 
lép fel, ajánlott az orvost fel-
keresni vagy a 112-es szá-
mon a mentőket értesíteni. 
A déli órákban próbáljunk 
meg árnyékban maradni, sok 
folyadékot fogyasztani, hi-
szen egy napszúrás is meg-
keserítheti napjainkat. Ha-
sonló kellemetlenségekkel 
járhat a leégés, amit mege-
lőzhetünk napvédő krémmel, 
illetve azzal, hogy nem töl-
tünk sok időt tűző napon. En-
nél súlyosabb következmé-
nyekhez szokott vezetni, mi-

kor valaki sekély vízbe ugrik 
fejest, vagy felhevült testtel 
megy bele, az ilyen meggon-
dolatlanság akár valaki életé-
be is kerülhet. Gyakoriak 
nyáron a biciklis balesetek is. 
Ezek kellő odafigyeléssel és 
a követési távolság betartásá-
val, védősisak viselésével jó-
részt megakadályozhatók. A 
mentők beszámolója alapján 
előfordulnak ételmérgezések 
is, amelyek sokszor csupán 
amiatt alakulnak ki, mert 
nem ügyelünk kellőképpen 
ételeink megfelelő hőmér-
sékleten való tárolására. Vé-
gül, sajnos egyre gyakrabban 
hívják őket főleg fiatalok 
körében előforduló túlzott al-
koholfogyasztás miatt bekö-
vetkezett balesetekhez, de 
nem ritka az sem, hogy szó-
rakozóhelyeken  tudatmódo-
sító szerek kerülnek italokba, 
ami megelőzhető azzal, ha 
nem fogadunk el idegentől 
italt, vagy csak üvegeset. 
Figyeljünk oda, hogy hason-
ló balesetek ne árnyékolják 
be szabadidőnket, nyaralá-
sunkat, és, hogy megóvjuk 
egészségünket!

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatika

Szigetvári Réka
      újságíró

Oktatási és készségfej-
lesztő programban részt-
vevő helyi diákok számá-
ra tartottak kiegészítő tan-
évzáró ünnepséget  hét-
főn a Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási Inté-
zet Család és Gyermek-
jóléti Központjában.

A rendhagyó évzárón meg-
jelent diákokat és kísérőiket 
Majerné Gulácsi Tünde a 

Család és Gyermekjóléti 
Központ intézményegység- 
vezetője köszöntötte, majd 
átadta a szót Lévai József-
nek. A tapolcai alpolgármes-
ter örömének adott hangot, 
hogy a pályázati úton meg-
valósuló oktatási és készség-
fejlesztő program első éve 
sikeresen lezárult. - Ez a 
program bizonyíték arra, 
hogy mégis lehet sikert el-
érni azokkal a gyerekekkel 

Lévai József a részvételért emléklapokat és a Tapolcai 
Diák- és Közétkeztető Kft által felajánlott ajándékcso-
magokat adott át a fiataloknak                            Fotó: tl.

is, akiknél valamilyen oknál 
fogva hiányzik a motiváció 
és a segíteni képes környe-
zeti adottság. A program 
eredményességét mutatja, 
hogy maguk a pedagógusok 
jelezték felém, hogy érez-
hető visszahatása volt a ta-
nulók eredményeire a plusz 
felzárkóztató tanodai foglal-
kozásoknak - méltatta a 
programot Lévai József, aki 
a részvételért emléklapokat 
és a Tapolcai Közétkeztető 
Kft. által felajánlott  aján-
dékcsomagokat adott át a 
fiataloknak. Bajner Imre, a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola igazgatója re-
ményét fejezte ki, hogy a 
program a jövőben  is sike-
resen működik majd, to-
vábbra is lesznek önkéntes 
jelentkezők, akik élnek  a le-
hetőséggel.   Megtudtuk, a 
TOP-os pályázati forrásból 
megvalósuló és a „Tapolcai 
szegregátum  társadalmi fel-
zárkóztatása” elnevezésű 
program több tanévre szól, 
tehát ősztől folytatódik to-
vább.                                   (tl)

szemlélni és megítélni nem 
lehet - mutatott rá Várszegi 
Csaba, aki a középkori gyar-
matosítás, a mesés kelet 
meghódítása, a földéhes, 
gyilkos lovagokról alkotott 
elképzeléseket igyekezett 
megcáfolni. Hangsúlyozta, a 
szerzetesi és az erőt is fel-
mutatni tudó lovagi eszmé-

nyeket egyszerre őrző és 
azok szerint élő, cselekvő  
templomosoknál a hitbéli in-
díttatás volt az elsődleges 
(„Deus le volt”, Isten akarta 
így),  céljaik a kor legneme-
sebb céljai voltak. A  hívők 
felől jogos volt a kérdés, va-
jon a Vatikán, illetve a ma-
gyarországi egyház, a pap-

mélyítéséhez és eszményeik 
hirdetéséhez. A Templomos 
lovagrend, éppen 900 éve, 
1118-ban  keresztes lova-
gokból szerveződött társu-
lásból, a Szentföldön alakult 
Hugues de Payns vezetésé-
vel. Akkor kilenc keresztes 
lovag elhatározta, hogy éle-
tét a Szentföld zarándokai 
védelmének szenteli. A 
templomos rend a XIII. szá-
zad második felében érte el 
fejlődése tetőpontját. Euró-
pa szinte minden országában 
jelen voltak, gazdagságuk a 
királyokéval vetekedett. A 
történelem első koholt pere-
inek egyike a rendhez kötő-
dik, amely végül vesztüket 
okozta. 1307-ben IV. „Szép” 
Fülöp francia uralkodó egy 
jól megszervezett akcióval, 
saját királyságában egyetlen 
éjszaka leforgása alatt le-
foglalta a rend vagyonát, be-
záratta a tagjait, majd eljá-
rást indíttatott ellenük a ke-
resztény vallás meggyalázá-
sa és számos egyéb, ma már 
bizonyítottan koholt vádak 
alapján. –  A Templomosok 
történetét, tetteit, de egyálta-
lán  a középkort,  tévesen és 
történelmietlenül sötétnek 
bemutató felvilágosodásko-
ri eszmék szemszögéből 

ság  miként viszonyul a lo-
vagrend mai megjelenésé-
hez, elismerik-e a Magyar-
országon az 1990-es évek 
közepén megjelent rend lét-
jogosultságát? Elhangzott, a 
XVI. Benedek pápa apostoli 
levelében megfogalmazot-
tak, de jelentős magyaror-
szági egyházi méltóságok is 
áldásosnak és kívánatosnak 
tartják a Templomos Lovag-
rend jelenlétét. Mint kide-
rült, a fegyveres harc ma már 
nem velejárója a lovagi lét-
nek, de számos egyéb tekin-
tetben az elődök példája a 
mintaadó számukra. Mint 
azt Várszegi Csaba hangsú-
lyozta, nem a korunkban oly 
megszokott rangkórság, dí-
szelgés, világi szórakozás 
vezérli a rend tagjait, hanem 
a korabeli eszmények meg-
őrzése és  aktuális alkalma-
zása. Ápolják az egyházi li-
turgiát, elmélyednek a ke-
resztény lovagság lelkiségé-
ben és kultúrájában, segítik a 
zarándokokat szerte a világ-
ban, erkölcsi és anyagi tá-
mogatást nyújtanak a Szent-
földön élő keresztényeknek, 
de  a fiatalok nevelését is fe-
ladatuknak tartják - fogal-
mazódott meg az érdekes 
előadáson.                     (tl)



Hadifesztivál idén is

HADIJÁTÉK - Hatalmas 
érdeklődés mellett ren-
dezték meg tavaly a hadi-
fesztivált az egykori lak-
tanyai, honvédségi terüle-
ten, Tapolca határában. 
Az idén is hasonló érdek-
lődésre számítanak a ren-
dezők.

Erről a program főszervező-
je, Vitárius György beszélt 
minapi találkozásunk alkal-
mával. 
- Július 7-én és 8-án tartjuk 
az idei rendezvényt Tapol-
cán az egykori Csobánc lak-

tanya területén. A kapunyi-
tás mindkét napon 10 órakor 
lesz, a nagy csatajelenetek 
pedig szombaton és vasár-
nap is 13 órakor kezdődnek. 
Az első napon egy afgán-
szovjet összecsapást láthat-
nak az érdeklődők, míg a kö-
vetkezőn egy 1945-ös Graz 
környéki ütközetet. Ezen kí-
vül természetesen a teljes 
hétvége a látogatók igényei-
nek kiszolgálásáról szól - 
hangsúlyozta Vitárius 
György.
Amint azt megtudtuk, lát-
hatnak a vendégek egyen-

ruházati, felszerelési, fegy-
verzeti kiállításokat, közel-
harci bemutatókat, ízelítőt a 
magyar, a szovjet és a német 
hadsereg tábori körülmé-
nyeiről. Lesz francia idegen-
légiós kiállítás és börze, sur-
ranótárs találkozó, RC autók 
„futtatása”, military börze, 
tűzoltók bemutatója, airsoft. 
Továbbá harcjárművek, 
fegyverek  várják az érdek-
lődőket ezen a nyári hétvé-
gén, és nem utolsó sorban  
tankos utazásra is lesz majd 
lehetősége azoknak, akik 
erre vágynak.                (szj)

Izgalmas jelenet a tavalyi hadijátékról. Idén sem lesz hiány fegyverropogásban        

Olvasónk kifogásolja a 
buszpályaudvar állapotát
Tisztelt szerkesztőség!

Az utóbbi időben sajnos elég 
sokszor megfordulok a tapolcai 
buszpályaudvaron. A kertje el-
hanyagolva, az ecetfák miatt 
van olyan pad, amire nem is le-
het ráülni. A kettes számú meg-
állonál egy pad már hónapok 
óta nincs meg, elvitték és azóta 
se került vissza. A négyes meg-
állónál a kuka nincs meg, azt is 
elvitték. Van amikor nem lehet 

a vécét használni. Szörnyű álla-
potok uralkodnak ott. Az épü-
letről több helyen hiányzik a 
vakolat, a járdánál nincs sze-
gély, a járdára felmennek a bu-
szok. A takarítás és a kertgon-
dozás nem megoldott. Csatolok 
pár képet önöknek, hogy lássák 
milyen szörnyű a helyzet. Hi-
ába szólunk, nem tesznek sem-
mit. Remélem önök tesznek va-
lamit. Előre is köszönöm.
           Tisztelettel: Szabó Irén
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06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

Hirdetés

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már 
nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek, 
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

Apróhirdetés

ELADÓ - Szent György-hegy 
nyugati oldalán, Raposka határá-
ban 1,2 hektár szőlő  pincével, 
présházzal, lakóépülettel. Vezeté-
kes víz, villany van. A pince be-
fogadóképessége 200 hl.
Érdeklődni a tulajdonostól, Lovász 
Gábortól személyesen, vagy tele-
fonon:
06/30/617-4217, 06/20/455-7869

Ingatlan

TÁJÉKOZTATÁS - VADGESZTENYEFÁK ÉS 
PLATÁNFÁK PERMETEZÉSÉRŐL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tapolca város 
közigazgatási területén a vadgesztenyefák aknázómoly második 
generációja elleni és guignardiás gombabetegség elleni 
permetezése és a platánfák csipkés poloska elleni és gnomoniás 
gombabetegség elleni permetezése várhatóan 2018. június 25. és 
2018. július 16. között kerül elvégzésre.
Ideális időjárási viszonyok mellett a munkálatok elvégzése kettő 
napot vesz igénybe. A permetezésre az esti, éjszakai órákban 
kerül sor. A permetezés ideje alatt az ablakokat be kell csukni.
A permetezés során felhasznált hatóanyagok sem az emberi, sem 
az állati szervezetre nem jelentenek veszélyt, a gépjárműveket 
nem károsítják. A permetszerrel való közvetlen érintkezés a 
konyhakerti növények letakarásával elkerülhető. A permetezett 
fa 10 méteres körzetében a permetszerrel közvetlenül érintkező 
élelmiszer növényeket legalább 30 nap elteltével javasolt 
elfogyasztani.
A vadgesztenyefák permetezésével kapcsolatban további 
információt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
Városüzemeltetési Csoportjánál lehet kérni ügyfélfogadási 
időben személyesen, vagy a (87) 511-150 telefonszámon.

              Dobó Zoltán polgármester sk.

Felháborodott olvasónk 
sok képet küldött szer-
kesztőségünkbe a busz-
pályaudvaron látható 
állapotokről, ezekből 
mutatunk kettőt

 Tapolcai Batsányi János AGimnáziumban 1956-ban 
végzett két osztály 62. érettségi 
találkozójára érkeztünk június 
2-án. 
A tablókon szereplő 52 egykori 
diákból már csak kilencen fo-
gadtuk egymást a szokásos he-
lyen, a Fő téren, néhány hoz-
zátartozó kíséretében. És emlé-
keztünk…! A városra, isko-
lánkra, tanárainkra és diáktár-
sainkra. 
A régi iskolánkat – az egykori 
zárda épületet – látva nem volt 
nehéz visszaidézni a több mint 
hat évtizednyi időt, amikor itt 
az udvarban búcsúztunk egy-
mástól. Akkor még nem sejtet-
tük, hogy néhány hónap múlva 
az 56-os forradalom eseményei 
egyszerre igazi felnőtté alakí-
tanak bennünket. Aztán többen 
külföldre távoztak, volt akire 
börtön várt, vagy munkába állt, 
egyetemen tanult tovább.
A kollégium, a szomszédos 
Arany János utcai épület, 
amely most öregek otthonaként 
működik, szintén előhozott régi 
emlékeket! Mikor 1952-ben 
sok helyről ide érkeztünk még 
nem volt kollégium, a közeli 
kultúrházban húzódtunk meg. 
Aztán elindult a kollégium épí-

tése, melyben részt vettünk, 
hordtuk a téglát, toltuk talics-
kával a betont. Hamar felépült 
és két év múlva beköltözhet-
tünk!
Aztán ebéd után lementünk a 
tóhoz! Mintha a régi lenne, ak-
kor még működött a malom, de 
ma is forog a nagy kerék! A 
vadkacsák kíváncsian lesnek a 
partra. Csak a halak, mintha ke-
vesebben lennének, alig láttunk  
arany halat is. A víz iszapos, 
sok a növény a vízben! Erről 
jutott eszünkbe, hogy akkor 
minden év tavaszán leengedték 
a vizet a tóból és az iszapot ki-
takarították. Ebben mi is részt 
vettünk! Még pedig örömmel, 
mert az így kapott pénzből tud-
tunk menni kirándulni. 1955-
ben éppen Budapestre utazhat-
tunk vonattal. Varga Antal tanár 
úr, osztályfőnökünk az Opera-
házba is elvitt bennünket, ami 
nagy élmény volt számunkra.
Abban a reményben búcsúz-
tunk el egymástól, hogy jövőre 
is találkozunk ebben a nyugodt 
kis városban, itt a tó partján és a 
régi iskolánk előtt. Mert nem 
feledjük a dalt: 
           Még visszatér a véndiák, 
           viszontlátásra hát!
    Dr. Molnár Sándor, Sopron

Ismét találkoztunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Fotó: szj.
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Szép eredmények 
a gimnáziumból

A Batsányi gimnázium 
eredményes diákjai

Országos versenyeken 
elért szép eredményekkel 
zárták a tanévet a Bat-
sányi János Gimnázium 
és Kollégium kilencedikes 
évfolyamának tanulói.

A „Szivárványhíd” egyéni 
országos irodalmi levelező-
versenyen Szigeti Ágota 
szorgalmával és szinte hi-
bátlan teljesítményével első 
helyezést ért el. Ugyanezen 
a versenyen Szigeti Boglár-
ka harmadik, Szigeti Réka 
negyedik lett. A lányok há-
rom fordulón keresztül ol-

dottak meg feladatokat, 
amelyek közt szerepeltek el-
méleti és gyakorlati kérdé-
sek is. 
A szintén háromfordulós 
„Nyelvmester” elnevezésű 
levelezőversenyen, nyelvtan 
tantárgyból is sikeresen 
vették az akadályokat a 9. A 
osztály tanulói, Ásványi Jáz-
min harmadik, Páhi Barna-
bás negyedik, Kovács Bene-
dek ötödik helyezést elérve 
vághat neki a megérdemelt 
vakációnak. 
Felkészítő tanáruk dr. Para-
patics Andrea.                  (sr)

Makettépítők kiállítása
VOKE - Híres épületek, 
harci eszközök, mozdo-
nyok, repülők, régi legen-
dás autótípusok makettje-
iből nyílt kiállítás a VOKE 
Batsányi János Művelő-
dési Központban szerdán. 
A felnőttek és a gyerekek 
érdeklődésére is számot 
tartó  tárlat június 23-ig,  
minden nap 17 és 19 óra 
között lesz megtekinthető.

A kiállítás az intézmény fa-
lai között tevékenykedő Ma-
kettépítő Klub, továbbá a pá-
pai, zalaegerszegi és kör-
mendi hasonló profilú szak-
körök, klubok együttműkö-
déséből született. A megnyi-
tón Havasi Gábor intéz-
ményvezető köszöntő sza-

vait követően, Fischer János 
klubvezető elmondta, azt 
szeretnék elérni, hogy a be-
térő látogatók minél komp-
lexebb képet kapjanak ked-
venc hobbijukról, a makette-
zésről. – Van aki vadászik, 
van aki horgászik, mi maket-
tezünk és higgyék el, ez is 
egész embert kívánó tevé-
kenység - fogalmazott a 
klubvezető, aki az alkotási 
folyamat részleteibe is bea-
vatta a jelenlévőket. – A ma-
kettezés egy hosszú, nagy 
türelmet igénylő folyamat. 
Kiválasztjuk, hogy mit aka-
runk megépíteni, majd min-
den szükséges adatot,  isme-
retanyagot, kelléket össze-
gyűjtünk hozzá. Később 
megkezdjük az aprólékos,  

hónapokig tartó építést. Ki-
tartás, szorgalom, állhata-
tosság, készség, kreativitás, 
komoly anyagi áldozat szük-
séges mindehhez, de a vég-
eredmény kárpótol bennün-
ket minden fáradozásért, hi-
szen maradandót alkottunk- 
hangsúlyozta Fischer János, 
aki több mint három évti-
zede gyakorolja a hobbit, or-
szágos és nemzetközi verse-
nyeken vesz részt. 
A helyi Makettépítő Klub 
vezetője méltatta a VOKE 
Batsányi János Művelődési 
Központ adottságait és hoz-
záállását is, hiszen, mint fo-
galmazott, az nyugodt kö-
rülményeket, zavartalan al-
kotási lehetőséget biztosít a 
tagoknak.                            (tl)

A számos érdekes makettet bemutató tárlat június 23-ig,  minden nap 17 és 19 óra 
között megtekinthető                                                                                                     Fotó: tl.

A cirkusz varázslatos világába kalauzolták a közönséget 

Balra az Ortiz duó lélegzetelállító produkciója, a „Halálkerék”. Jobbra Joy Costa 
bohóc az elefánttal is megtalálta a közös hangot                                      Fotó: Májer Edit

A cirkusz varázslatos vil-
ágába engedett bepillan-
tást az Eötvös társulat, 
akik két előadással örven-
deztették meg a közönsé-
get múlt héten, Tapolcán.

Az ország legrégebbi utazó 
cirkusza a családok éve, va-
lamint a modern cirkusz-
művészet 250. születésnapja 
alkalmából „Tradíciók és 
generációk" fantázianéven 
hirdette meg különleges mű-
sorát. A szinte telt házas ta-
polcai premier előadás 
minden korosztályt vonzott. 
Az est házigazdája Eötvös 
Lóránd igazgató volt, rajta 
kívül pedig a család több 
tagja is porondra lépett. Ön-

álló levegőkarika produk-
ciót mutatott be a legifjabb 
nemzedék, az Eötvös duó, a 
kilenc éves Lorienn és a hat 

éves Larissa. Nagy sikert 
arattak az állatos műsorszá-
mok. Csúszdázó kiskutyá-
kat, elefántot, táncoló két-

púpú tevéket, továbbá egy 
produkció erejéig közös ket-
recben oroszlánokat és tig-
riseket is láthatott a közön-

ség. Háztáji állatoknak is he-
lyet adtak, ami nem minden-
napi látvány egy cirkuszban. 
Artista számokkal, komikus 
balettel színesítették a prog-
ramot. Joy Costa bohóc vi-
dám perceket szerzett a kö-
zönségnek, akiket előszere-
tettel invitált a porondra hu-
moros produkcióihoz. Az est 
leglátványosabb elemei Ko-
lumbia világhírű művészei, 
az Ortiz testvérek színre lé-
pése volt, akik biztosítókötél 
nélkül, egy magas dróton 
egyensúlyozó produkcióval, 
illetve a „halálkerék” szám-
mal kápráztatták el a néző-
ket. Az est végén sokáig zú-
gott a vastaps az Eötvös Cir-
kusznak.                          (me)

Beszélgetésre, hegymászásra és előadásra invitálnak a szervezők 
a hétvége folyamán. 
Már szinte hagyományosnak mondható, hogy Hegyesd lakossága 
Szent Iván-éj alkalmával összejövetelt és „fáklyás felvonulást” 
szervez a várba. Idén sem lesz ez másképp, vasárnap késő délután 
lesz gyülekező a várerdei pihenőhelynél, ahol alkalom adódik be-
szélgetésre, falatozásra. Sötétedéskor indulnak majd a várba, ahova 
felérve egy vártörténeti előadást hallhatnak majd Hangodi László 
történész-főmuzeológustól. A hegyesdiek körében nagy népszerű-
ségnek örvendenek az ehhez hasonló rendezvények, érdeklődnek 
településük múltja iránt, amit az is bizonyít, hogy olykor telt házas, 
történelmi előadások zajlanak a helyi kultúrházban, ami nagy szó-
nak számít egy alig 180 fős faluban.

AJÁNLÓ - Szent Iván-éj a Hegyesdi várban
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Diákok kirándultak a Felvidéken

 Tapolcai Bárdos Lajos Álta-Alános Iskola közel 100 hete-
dik évfolyamos diákja a Határta-
lanul program keretében 3 csoport-
ban május végén, június elején ta-
nulmányi kiránduláson vett részt a 
Felvidéken. A program egyik köz-
ponti eleme, hogy a marcelházi 
testvériskola diákjaival végzett kö-
zös tevékenységeken keresztül be-
pillantást nyerjenek a tapolcai fia-
talok határon túli, elszakított nem-
zettársaink sorsába, mindennapja-
iba. Tapasztalataikról, élményeik-
ről útinaplót készítettek, ame-
lyekből részleteket teszünk közzé.

Lamport Gréta (7.a Batsányi 
Tagintézmény)
Május 22-én, kedden 7:30-kor in-
dultunk Tapolcáról, a Köztársaság 
térről. Körülbelül 2 óra buszozás 
után megálltunk Győrben, egy 
rövid pihenőre. Az Erzsébet-hídon 
áthaladva megérkeztünk Rév-Ko-
máromba, Szlovákiába. Először 
megnéztük az 1663-tól 1673-ig 
épült komáromi erődöt, majd be-
mentünk a Jókai Múzeumba, ahol 
sok érdekességet megtudhattunk 
az íróról és mesemondóról. Ko-
márom Fő terén megkoszorúztuk 
Klapka György szobrát és meg-
hallgattuk a Klapka indulót. Meg-
néztük az 57,63 méter magas Szent 
András templomot, majd koszorút 
helyeztünk el Jókai Mór szobránál. 
Megkoszorúztuk a Meghurcoltak 
emlékművét is. Ezek után elláto-
gattunk a marcelházi testvériskolá-
ba, ahol meghallgattuk a marcel-
házi magyar igazgató úr, köszöntő 
beszédét az iskola aulájában. Itt a 
lesencetomaji gyerekek közül pá-
ran táncot adtak elő. Lehetőségünk 
volt métázni, focizni és tollasozni 
az ottani gyerekekkel. Megvacso-
ráztunk egy étteremben, majd el-
foglaltuk a szállásainkat.
Másnap lehetőségünk volt vásárol-
ni a boltban, sokan vettünk kofolát. 
Elmentünk a virti temetőbe, meg-
hallgattuk egyik osztálytársunk 
előadását Baróti Szabó Dávidról és 
megkoszorúztuk a sírját. Megnéz-
tük Búcson a Babamúzeumot, ahol 
a Felvidéken elterjedt népvisele-
teket mutatták be különböző mé-
retű babákon. Elmentünk Zsitva-
tőre, ahol meghallgattuk egy lesen-
cetomaji tanuló előadását az 1606-
ban megkötött zsitvatoroki béké-
ről. Koszorút helyeztünk el a béke-
kötés emlékhelyén, voltak, akik 
meg is kongatták a harangokat. El-
mentünk Marcelházára, az iskolá-
ba és körbe néztünk. Megnéztük a 
2013-ban a tapolcaiak által állított 
emlékoszlopot is. Ebéd előtt el-
mentünk a meghurcoltak és a ki-
telepítettek emlékművéhez, ahol a 
marcelházi igazgató úr beszélt, 
arról, hogy hogyan, miért és kiket 

vittek el. Ebéd után elmentünk Pat-
ra az élményfürdőbe.
24-én, csütörtökön elmentünk Gú-
tára. Ott átmentünk Közép-Európa 
leghosszabb fedett fahídján és 
megnéztük a hajómalmot. Ezután 
Ógyallára mentünk a Konkoly 
Thege Miklós által alapított csil-
lagvizsgálóba, ahol megnéztünk 
egy filmet a csillagvizsgáló törté-
netéről, átmentünk a planetárium-
ba. Megebédeltünk Galántán és ott 
megkoszorúztuk Kodály Zoltán 
emléktábláját a vasútállomásnál és 
a szobrát egy parkban. Elmentünk 
Deákiba a Szent János bencés 
templomba, ahol egy nagyon ked-
ves néni beszélt a templomról és a 
templomban látható freskókról, 
megnéztük a kiskápolnát is és fel-
mentünk az emeletre is. Ezek után 
elmentünk Felsőszelibe. Itt vacso-
ráztunk majd elfoglaltuk szállása-
inkat. Este csoportokban kitöltöt-
tünk egy totót. 
Péntek reggel összepakoltunk és 
reggeli után elmentünk Szencre, 
ahol Csermák József olimpiai baj-
nok kalapácsvető iskolájában - a 
Szenczi Molnár Albert iskolában - 
koszorút helyeztünk el az emlék-
táblájánál. Majd Pozsonyba utaz-
tunk. Megnéztük a várat, ahonnan 
szép kilátás nyílt a városra. Be-
mentünk a Szent Márton dómba, ez 
volt a magyar koronázó templom, 
11 magyar uralkodót koronáztak 
ott. A koronázási útvonalon elmen-
tünk a Szent Mihály kapuhoz. 
Megnéztük a város Fő terén a Na-
póleon szobrot. A városban láttuk 
az egykori alsó- és felsőtábla épü-
letét. Városnézés után elmentünk 
egy plázába, ahol pizzát ettünk és 
lehetett vásárolni is. Hazafele meg-
álltunk Győrben és kiderült, hogy 
ki milyen helyezést ért el a totó 
kitöltésével. Este 9 óra körül érkez-
tünk meg Tapolcára.

Részletek a Bárdos Iskola diák-
jainak úti naplóiból:
1. nap: Szinte éreztem a katonák 
elszántságát az erőd falai között.
„Vak” labirintus- Ízelítőt kaptunk 
arról, hogy milyen lehet egy vi-
lágtalan ember élete.
A Klapka-téren eddig soha nem ta-
pasztalt formában hallottam a 
Klapka indulót az óratoronyból 
előbukkanó trombitás huszár elő-
adásában.
Az Európa udvaron több színes 
épületet láttam, ami az adott euró-
pai országban nagyon jellegzetes.
Nagyon jó volt métázni, a fiúk 
pedig egy jót fociztak. Még egy új 
játékot, a ringót is megtanultuk.
Az esti beszélgetések és a játékok 
még jobban összekovácsoltak 
bennünket.
2. nap: A Nemzeti Összetartozás 
Napját egy szép műsorral ünnepel-

tük meg. Örülök, hogy én is sze-
repelhettem. Nagy hatással volt 
ránk, hogy így átélhettük az egykor 
megtörtént eseményeket, amiket 
eddig leginkább könyvből ismer-
tünk.
Zsitvatőn megkongattuk a haran-
gokat az 1606-os zsitvatoroki bé-
kekötés helyszínén.
A búcsi babamúzeumban a szép 
babákon kívül megismertük egy 
nagyon szimpatikus család sorsát.
A játszóházon öröm volt látni, 
hogy a marcelházi kisdiákok 
mennyire örültek a képeslapoknak 
és az agyagtárgyaknak, amit a mi 
segítségünkkel készítettek.
Jólesett a felfrissülés a fürdőben. 
Nagyon ránk fért ez a melegben 
töltött fárasztó délelőtt után, és a 
bál előtt.
Előre nem is számítottunk rá, hogy 
a sokat emlegetett bál Marcelházán 
így alakul. Nagyon jó volt, sokat 
táncoltunk.
3. nap: Életemben először voltam 
csillagvizsgálóban. Nagyon érde-
kes volt.
Mindig érdekes valamilyen „leg”-
et látni…. Gútán végigsétáltunk 
Európa leghosszabb fedett fahíd-
ján, ami csodaszép volt.
Sokszor énekeltem már magyar 
népdalt, de Kodály szobra előtt 
Galántán most először életemben. 
Megható volt.
A deáki bencés apátságban Irénke 
néni kedvesen fogadott bennünket. 
Mi ettől, ő pedig az énekünktől ha-
tódott meg.
Nem volt könnyű megtalálni a to-
tóban a helyes válaszokat, ilyen 
sok információ után.
4. nap: Köszönjük a buszvezető-
nek, hogy olyan magasra vitt min-
ket, ahonnan fantasztikus kilátás 
tárult elénk a lábunk alatt elterülő 
Pozsonyra.A gyönyörű koronázási 
templomban és a sétálóutcán a bel-
városban nem mindennapi, fel-
emelő érzés volt királyok láb-
nyomán sétálni.

Közel száz hetedik évfolyamos tanuló kirándulhatott a Felvidéken 
a közelmúltban. Balra fent a Batsányi, mellette jobbra a Bárdos, 
alul a Kazinczy kiránduló diákjai 

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 21 - Július 4. 
csütörtök – szerda

21 – 22. csütörtök–péntek, 
24 – 27. vasárnap–szerda  

16:00 1200,-Ft
23. szombat 14:00

ŐSEMBER – Kicsi az ős, 
de hős!  

Színes, szinkronizált angol-
francia animációs kalandfilm

Hossz: 90 perc
...

21 – 22. csütörtök–péntek, 
24 – 27. vasárnap–szerda   

18:00 1200,-Ft
23. szombat 18:30              

Kutyaparádé – Harapunk 
és védünk  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció vígjáték

Hossz: 92 perc
...

21 – 22. csütörtök–péntek, 
24 – 27. vasárnap–szerda   

20:00 1400,-Ft
23. szombat 20:30                                                                        

JURASSIC World: Bukott 
birodalom 3D  

Színes, szinkronizált angol-
francia vígjáték
Hossz: 129 perc

...
július 28 – július 4. csütörtök 

– szerda 16:00 1200,-Ft  
Gombos Jim és Lukács, a 

masiniszta   
Színes, szinkronizált német 

fantasy-kaland
Hossz: 105 perc

...
július 28 – július 4. csütörtök 

– szerda 18:00 1200,-Ft  
Merülés a szerelembe    

Színes, szinkronizált német-
amerikai-francia-spanyol 

romantikus thriller
Hossz: 112 perc

...
július 28 – július 4. csütörtök 

– szerda 20:00  1200,-Ft  
OCEAN’S 8 – Az évszázad 

átverése    
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-vígjáték
Hossz: 110 perc

Csodálattal hallgattam Laci bácsit, 
aki Pozsony történelméről is ren-
geteg ismerettel rendelkezik.
Ez a néhány, Pozsonyban töltött 
óra kevés volt. Biztosan vissza fo-
gok térni, és akkor megnézem az 
Új hídat, ami a város egyik jel-
képe. A tetején az éttermet és a kilá-
tóteraszt is biztosan fel fogom ke-
resni.

Papp Mercédesz (7.c Kazinczy 
Tagintézmény)
A Kazinczy Ferenc Tagintézmény 
7. évfolyama 2018. május 29-én 
reggel a „Határtalanul” program 
keretében Felvidékre látogatott.
Az első állomás a felvidéki Ko-
márno volt, ami számunkra már az 
egész kirándulás hangulatát meg-
határozta.
A történelmi múltra visszatekintő 
erődrendszer bebarangolása, titkos 
járatok vaksötétben való felfedezé-
se mellett megismertük múltjának 
érdekes történeteit, például, hogy a 
szovjetek pirosra festették az erőd 
falait. A tanulmányi kirándulásunk 
során nemcsak történelemmel és 
kultúrával gazdagodtunk, hanem 
megkóstoltuk a kólához hasonló 
felvidéki különlegességet, a kofo-
lát. Nekem mégis talán a legtöbbet 
egy marcelházi diáklánnyal való 
találkozás jelentette, hiszen lehető-
ség volt az ő szemével betekintést 
nyerni a mindennapokba és az ot-
tani iskolai életbe is. Számos ér-
dekességet mesélt magáról, isko-
lájáról, amit kíváncsian hallgattam 
és őszinte kedvessége lenyűgöző 
volt számomra. A legjobban pedig 
annak örülök, hogy a kapcsolatot 
az óta is tartjuk.
A kirándulás azért volt nagy lehe-
tőség számomra, mert a magyar 
határt átlépve megismerhettünk 
egy-egy szeletet a Felvidék törté-
nelméből, amely részben a miénk 
is és nem utolsó sorban ez alatt a 
négy nap alatt az osztálytársakkal 
is közelebb kerültünk egymáshoz.



Hat versenyszám, hat éremmel

A tapolcai Lovász Róber-
tet és Szollár Norbertet is 
kétszer szólították dobo-
góra a pécsi szlalom 
verseny eredményhirde-
tésén.

A Sopia – NET Szlalom az 
MTB & DIGISTAR Kupáért 
második fordulójában Lo-
vász Róbert kategóriájában 
az első, abszolútban a har-
madik, míg Szollár Norbert 
kategóriájában szintén az el-
ső, abszolútban pedig a má-
sodik helyen zárt.           (me)

Kilencedik hely a szkander Európa – bajnokságon
A kilencedik helyen zárt 
Szánti Imre a Bulgáriában 
megrendezett Szkander Eu-
rópa – bajnokságon.
A tapolcai versenyzőnek, 
kategóriájának jobb kezes 
megmérettetésén sikerült a 
kontinens legjobb tíze közé 
jutnia Szófiában. Elmondta, 
profi szervezés, remek kö-
rülmények várták a verseny-
zőket. Mint megtudtuk, az 
igen erős mezőnyben is tisz-
tességesen helytállt, végül a 

kilencedik helyen végzett. 
Imre a verseny után is ke-
ményen edz, hiszen októ-

bronzérmet szerzett a Keszt-
helyi Kiscápák SE színei-
ben. Edzője Szántó Kata. (m)

Tapolcai szlalomosok a dobogón

Az ultrafutók egyik legna-
gyobb álma a Spartathlon. 
A tapolcai Földesi József 
is rajthoz áll szeptem-
berben a 246 kilométeres 
görögországi távon.

Az ultramaratoni futóver-
seny minden év szeptember 
utolsó péntekén, idén har-
mincötödik alkalommal raj-
tol Athénból, az Akropolisz 
lábától, a cél pedig Leoni-
dász király Spárta főterén ál-
ló szobra. A táv igazi próba-
tétel elé állítja az indulókat. 
Harminchat órás folyamatos 
futás, 1200 méteres szintkü-
lönbséggel, sziklás hegyol-
dalon, gyorsforgalmú uta-
kon, településeken át, kitéve 
az időjárás szeszélyének. 
- Elindulunk, és amíg célba 
nem érünk, másfél napig 
futni kell - kezdte Földesi Jó-
zsef. Elmondta, az egyik 
legnagyobb vágya teljesült 
azzal, hogy bekerült a Spar-
tathlon versenyzők közé. 
- Nem egyszerű eljutni a rajt-
vonalig. Közel 400 futó in-
dulhat, minden országnak 
megvan a maga kvótája, a 
magyarokat huszonnégy fő 
képviseli. Nagyon sokan el-
érik a kiírásban szereplő, ne-
vezéshez szükséges kvalifi-
kációs szintet, így egy to-

vábbi körben húzzák ki a 
„szerencsés nyertesek” ne-
vét. Harmadik éve próbálok 
bekerülni, eddig nem sike-
rült. Idén a jelentkezés lea-
dása után elengedtem a dol-
got, így nagyon meglepett, 
amikor egy futótársam gra-
tulációja kapcsán tudtam 
meg, hogy bekerültem a ke-
retbe - osztotta meg velünk 
József. Elmondta, nincs kü-

Tapolcai vívók a 
legjobb nyolcban
A tatai és budapesti pár-
bajtőr előválogatókon 
szépen szerepeltek a Ta-
polca Vívóklub verseny-
zői.

A tatai kadet párbajtőr női 
előválogatón, május utolsó 
hétvégéjén, Sulyok Melani 
ötvenhat induló közül a ha-
todik helyen zárt. A június 

eleji, budapesti kadet pár-
bajtőr előválogató - Orszá-
gos Reménységek Verse-
nyén negyvenhárom női 
induló között Salamon Réka 
a nyolcadik, míg a fiúk meg-
mérettetésén, hetven induló-
ból Kauker Dominik a har-
madik helyen zárt. 
Edzők: Szkalla Ilona, Gau-
land Zsófia.                     (me)

lön edzésterve, az eddigi jól 
beváltat folytatja. A futáson 
kívül elengedhetetlen, hogy 
„fejben erős legyen”, úgy 
érzi, ezzel sem lesz gond.
A tapolcai futóközösség 
osztozik József örömében, 
mindenben támogatják, 
amiben tudják, viszont a 
részvétel anyagilag igen 
megterhelő, így szívesen fo-
gad minden segítséget.  (me)

Földesi Spártába készül

Ju-Jitsu sikerek az Eb-n 

Szépen szerepelt Wéber 
Zsolt, a Tapolca VSE Brazil 
Jiu jitsu szakosztály, közis-
mertebb nevükön a ZR Team 
Farkasok sportolója az Eu-
rópa - bajnokságon.
Zsolt június első hétvégéjén 
a lengyelországi Gliwicében 
lépett tatamira a hat fős ma-
gyar keretben, ahol Európa 
és Izrael legjobbjaival küz-

dött meg. Ne Waza System 
Masters Man +85 kg kate-
góriában az ötödik helyen 
zárt. Felkészítője Molnár 
Gábor.
További siker az egyesület 
életében, hogy Dajka Patrik, 
Németh Lajos, illetve Wéber 
Zsolt a Grappling Magyar 
Bajnokság döntőjébe kvali-
fikálta magát.                  (me)

Németh Emília Anna hoz-
ta a formáját a III. Savaria 
Kupa Úszóversenyen. 
Hat versenyszámban raj-
tolt, mindegyikben érmet 
szerzett.

A szombathelyi megméret-
tetésen a tapolcai lány 50 
mell és 200 gyors verseny-
számban aranyérmet, 200 
vegyesen és 50 háton ezüst-
érmet, míg 100 hát és 50 
gyors versenyszámban 

berben a törökországi világ-
bajnokságon is megméreti 
magát.                            (me)
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Wéber Zsolt (balra) a magyar válogatottal az Európa-
bajnokságon                                            Fotó: Marcali Portál

Emília hat számban indult, 
mindet éremmel zárta

Földesi József, a Tapolcai Trappolók oszlopos tagja 
rajthoz áll a Spartathlonon                       Fotó: Májer Edit

Kauker Dominik a dobogó harmadik fokára (annak 
bal oldalán) állhatott            Fotó: Magyar Vívó Szövetség

Abszolút kategóriában Norbert második, míg Róbert 
a harmadik helyen végzett             Fotó: Helyszíni felvétel

Szánti Imre 
(jobbra) a 
legjobb tíz-
ben végzett 
az erős me-
zőnyben

Fotó: Magyar 
Szkander 
Szövetség



Piaci látványkonyha
Szarka Zsófi újabb ajánlata: kecskesajtos paradicsomburger
GASZTRONÓMIA - A Vá-
rosi Piaccsarnokot és a 
helyben megtermelt élel-
miszereket népszerűsí-
tette Szarka Zsófi a pén-
tek délelőtti piacnapon.

A gasztronómiai jártasságá-
ról közismert felvidéki höl-
gyet nem először kérték fel a 
szervezők a látványszakács 
szerepére. Zsófi néhány hét-
tel ezelőtt grillhalas ételköl-
teményét mutatta be, most 
egy újabb gasztronómiai re-
mek elkészítésével kedves-
kedett a piaci vásárlóknak,  
és nem mellékesen  a tapol-
cai média élő internetes köz-
vetítéseit  figyelemmel kísé-
rő nézőknek. Az árulkodó 
„Zöld tésztasaláta kecske-
sajtos paradicsomburgerrel 
és egy durva öntettel” nevet 
viselte a friss és helyben 
megtermelt alapanyagokból 
készült étel. Szarka Zsófi sa-
ját receptjét  Róth László pi-
acfelügyelővel közösen ké-
szítette el a piac főbejá-
ratánál, Buzás Lajos népsze-
rű halsütödéje előtt, annak 

támogatásával. Róth László 
lapunknak elmondta, a lát-
ványkonyhát számos helyi 
termelő is  szponzorálta. A  
különleges étel minden ösz-
szetevője (kecskesajt, vaj, 
uborka, saláta, zöldborsó, 

tejföl, fokhagyma, paradi-
csom, tojás, tejszín, joghurt, 
méz) Tapolca-környéki ter-
mék volt, ezeket az alap-
anyagokat  helyben értéke-
sítő termelőktől lehet besze-
rezni. Ez egyben azt is jelen-

ti, hogy a piaci bevásárlás 
után, bárki otthon is kisüt-
heti magának a különlege-
sen gazdag Zsófi-féle Bur-
gert - üzente a piaccsar-
nokot üzemeltető Tapolca 
Kft újabb akciója.              (tl) 

SZEM - PONT
Gyakran kerül fókuszba az illegális szemetelés kérdése, 
természetesen nem véletlenül. Lépten nyomon belebot-
lunk az emberi  felelőtlenség ezen megnyilvánulásába. 
Ezúttal a Szent György-hegy lábánál, az egyik szőlőtábla 
mellé szórták le valakik feleslegessé vált dolgaikat. A 
hulladékról készült, Facebook-on is megosztott fotó kap-
csán az egyik lelkes polgárőr viszont közzétett néhány 
biztató sort: „ Pár órája részletesebben átnéztem a sze-
méthalmot és olyan nyomot találtam ami alapján a hely-
színre kiérkező rendőrök el tudtak indulni...”. Korábban 
ezen a helyen kaptak már el szemetelőt a tapolcai pol-
gárőrök segítségével, bízzunk benne, hogy most sem lesz 
másként.                                                                           (szj)

2018.06.09.
Tóth Zsófia és
Vági Attila
2018.06.09.
László Kata és
Frantal László
2018.06.09.
Happ Tamás és
Hujber Katalin
2018.06.11.
Kondrák Sándor
és Szabó Melinda

n AUTÓS ÜLDÖZÉS - A 
perceken át tartó üldözés kö-
vetkeztében majdnem bale-
setet okozott az a kisbusszal 
menekülő négy férfi, akiket 
a Keszthelyi út és a Május 1. 
utca kereszteződésében kap-
tak el a rendőrök, írta la-
punknak hétfőn éjfél után 
pár perccel egyik olvasónk.

 

Nem zárható ki, hogy drog-
terjesztőket fogtak, véleke-
dett olvasónk. Mint megtud-
tuk, négy fiatalabb ferfi ült 
az autóban. Menekültek a 
rendőrök elől, ám az említett 
kereszteződésben, a benzin-
kút mellett felhajtottak a jár-
dára. Itt fogták el őket a több 
gépjárművel érkező egyen-
ruhások. A csoport tagjait a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ságra szállították. Amennyi-
ben az esetről megkapjuk a 
hivatalos tájékoztatást, azt 
szintén közöljük lapunkban.

órát pihentetjük. 200 fokos gőzös 
sütőben sütjük. (Én a tészta tetejét 
és lespricceltem vízzel.) 15-20 per-
cig nem nyitjuk ki a sütő ajtaját, 
mert a tészta összeesik. Ezután ki-
vesszük a vizet, levesszük a hőt 
170-180 fokra, és így sütjük még 
10-15 percig, vagy 150 fokon lég-
keveréssel. Végül lezárjuk a sütőt, 
és kitámasztott ajtóval a sütőben 
hagyjuk kihűlni.
A vaníliakrémhez a tojásfehérjéket 
a fele cukorral kemény habbá ver-
jük. A tojás sárgákat elkeverjük a 
többi cukorral, vaníliás cukorral, a 
liszttel és kevés hideg tejjel. A töb-
bi tejet felforraljuk, és folytonos 
keverés közben hozzáöntjük a ki-
kevert vaníliás masszát. Majd ad-
dig főzzük, míg el nem válik az 
edény aljától. Még forrón, lazán 
belekeverjük a tojáshabot.
A fánkok tetejét levágjuk, kiszed-
jük az esetleges hártyákat, és meg-
töltjük a kihűlt krémmel. A krém 
tetejére jó keményre vert tejszín-
habot nyomunk, visszatesszük a 
kalapkákat, és a tetejét porcukorral 
megszórjuk.  
 Dobosné Szabó Márta
 Székesfehérvár
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Zsófi néhány héttel ezelőtt grillhalas ételkölteményét mutatta be,  ezúttal a kecske-
sajtos paradicsomburgert                                                                        Fotó: Töreky László

Erre nehéz lenne bármit is mondani, a látvány ön-
magáért beszél. A közösségi portálon olvasható 
kommenteket nem idézném       Fotó: Helyszíni felvétel

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 280-330 Ft/kg
Sárgarépa: 389 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 188 Ft/kg

Heti SÜTI

Képviselőfánk

Hozzávalók a tésztához: 10 dkg 
zsír, 5 tojás, 20 dkg liszt, pici só
A krémhez: 5 db tojás, 6 dl tej, 15 
dkg cukor, 10 dkg liszt, 2 vaníliás 
cukor
A tetejére tejszínhab, porcukor
Elkészítés: Egy lábasba 2 dl vizet 
öntünk, hozzáadjuk a zsírt és egy 
pici sót. Felforraljuk, amikor a zsír 
elolvad hozzáöntjük a lisztet, és 
fakanállal addig keverjük, míg el-
válik az edény falától és összeáll. 
Levesszük a tűzről, és még mele-
gen hozzáadjuk egyenként a tojá-
sokat, mindegyikkel külön jól el-
keverjük. Egy sütőpapírral borított 
tepsire kis halmokat rakunk egy-
mástól 4-5 cm-es távolságra, és fél 

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2018. 
július 13-án jelenik 
meg. Addig is keresse-
nek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!
www.tapolcaiujsag.hu 

Heti haiku

Fénylő napsugár
felhőpajzson hatol át.

Isten mosolyog.

Herczeg-Vecsei Katalin
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