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Szebb és jobb lesz
A tervezett ütemben halad a Batsányi gimnázium felújítása
A tervezett ütemben halad
a Batsányi János Gimnázium és Kollégium energetikai felújítása, tudtuk
meg Dobó Zoltántól.

A polgármester úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat felé a kivitelező eddig
nem jelzett időbeni csúszást,
így a tanévkezdésre várhatóan elkészül a beruházás,
vagy legalábbis olyan szinten áll, hogy az oktatást már
nem befolyásolja.
- Jó ez projekt a gimnáziumnak és előnyös a városnak is. Összességében
egy régóta esedékes fejlesztés valósul meg - fűzte hozzá.
Amint arról még a tavasz
folyamán lapunk tudósított,
az önkormányzat nevében
Dobó Zoltán polgármester, a
kivitelező cég nevében
Szencz Lajos ügyvezető
igazgató írta alá a beruházás
megkezdéséhez szükséges
dokumentumokat dr. Németh Mária Anita jegyző és
az intézmény vezetője,
Varga Tiborné jelenlétében a

A Batsányi gimnáziumban az új nyílászárók már a helyükre kerültek
városházán. Akkor elhangzott, bár nem a város működteti, tartja fenn, mégis kiemelten fontos Tapolca számára a gimnázium. Ezt az is
alátámasztja, hogy a pályázaton nyert 289 milliós kerethez még 90 millió forint
saját erővel járul hozzá a tapolcai önkormányzat.
A fejlesztés a homlokzati
nyílászárók cseréjét és a lapos tető szigetelését, vala-

mint a fűtés korszerűsítését
foglalja magába. A munkálatok befejezési határideje
az idei év vége, ám a remények szerint ennél előbb is
megtörténhet az átadás, illetve a tanítás rendjében sem
kell módosítást eszközölni.
A Tapolcai Újság a napokban a helyszínen járt, ahol
azt az információt kaptuk,
hogy minden az előzetes tervek szerint halad, a gyerekek

Fotó: szj.

egy szépen megújított, korszerű intézményben kezdhetik meg a tanévet szeptemberben.
Nem árt tudni, hogy 1971.
óta, az épület átadása óta
nem történt ilyen mértékű,
jellegű felújítás a gimnáziumban. Az itt folyó színvonalas szakmai munka mellett végre maga az épület is
megfelel majd az elvárásoknak.
(szj)

Egy percért
megéri?
Autóval és kerékpárral is gyakran járok a
Tapolca és Kisapáti
közötti 5 kilométeres
útszakaszon. Néha
nem értem a közlekedőket, hiszen ez
egy rövid rész, ráadásul hepehupás, kanyaros, nem igazán
kedvez a száguldásnak. Ennek ellenére
nem ritka az irdatlan
tempóban elsuhanó
személygépkocsi, teherautó. De vajon mit
nyernek ezzel? Hiszen ha a sebesség
80 km/h, akkor az 5
kilométert nagyjából 3
perc 45 másodperc
alatt lehet megtenni.
Ezt nevezném azon a
részen
„normális”
tempónak. Ha már
100 km/h a sebesség,
akkor az 5 kilométert
3 perc alatt, ha 120
km/h, akkor 2,5 perc
alatt lehet megtenni.
Azaz
sokan
alig
egyetlen percért kockáztatják mások testi
épségét, biztonságát.
Nem értem őket.
Szijártó János

Töltőállomások Tapolcán
Elektromos töltőállomást
telepítetett a város önkormányzata, a Déli városkapu park parkolójába, és
a Fő térre.

2004-ben állították fel Tapolcán a Zabolától kapott
székelykaput, amely akkor Közép-Európa legnagyobb
ilyen jellegű faépítménye volt. Most ismét megszépül

Megszépül a székelykapu
Képviselői keret felhasználásával az idei ünnepi napokra megszépül a Zabola
testvértelepüléstől 2004-ben
kapott székelykapu. Erről
Lévai József alpolgármester

tájékoztatta lapunkat. Mint
elmondta, a tapolcai testületből Koppányi Ferenc képviselővel együtt, ketten indították, s támogatják saját keretükből a felújítást.
(szj)

technikai háttere is megoldott.
A plug-in hibrid autókról,
annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy tisztán elektromos üzemben is képesek
Erről Dobó Zoltán polgár- közlekedni, de benzinmomester tájékoztatta lapunkat
a minap.
- Az úgynevezett plug-in
hibrid autók töltésére alkalmas mindkét állomásunk,
amelyet egy applikáció
használatával
vehetnek
igénybe a közlekedők, természetesen
díjmentesen.
Fontos tudni, hogy csak addig lehet használni ezeket a
helyeket, amíg folyamatban
van a töltés. Tehát parkolási
célra nem szabad igénybe
venni a területet - tette hozzá, azzal a kiegészítéssel,
hogy ennek ellenőrzésének Töltés a Déli elkerülő útnál

torjuk is van. A két tapolcai
töltőállomáson már feltűntek ezek a járművek, hiszen
a város immár felkerült az
elektromos autók számára
létesített töltőállomások hazai térképére.
(szj)

Fotó: Helyszíni felvétel
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Útépítés felmart aszfaltból
AKTUÁLIS - Közel 350
méteres útszakasz szilárd
burkolata készült el a Barackos lakóparkban a napokban.

Erről a helyszínen Dobó
Zoltán tájékoztatta lapunkat.
A polgármester elmondta,
hogy a város más területeiről
származó felmart aszfalt felhasználásával végezték a
munkát a szakemberek.
- A fejlesztésnek olyan területet választottunk először,
ahol az esőzések idején kialakult vízátfolyások komolyabb gondot okoztak. Ezzel
a beavatkozással próbáljuk
megakadályozni a talajeróziót, s azt, hogy tovább romoljon az itteni közlekedés
helyzete. Korábban a helyben élők összefogtak az útfejlesztés érdekében, ám
számos probléma merült fel
akkor, s előre lépés nem történt. Jelenleg ugyan kísérleti
jelleggel próbáljuk ki ezt a
technológiát, de már most

Dobó Zoltán: Épül az út Barackos lakóparkban. A fejlesztéshez alkalmazott felmart aszfalt a Simon István és a Vajda János utcákból származik
Fotó: szj.
mondhatom, itt az iskolapélda, hogyan lehet jól megoldani ezt a feladatot. Ha a lakosság a jövőben szeretne
bővítést, akkor a vonatkozó
rendeletben lefektetett módon történő hozzájárulással
erre lesz lehetőség - fogalmazott a polgármester.

Június óta zajlanak a
munkálatok, iskolakezdésre megújul a Bárdos
Lajos Általános Iskola
Székhelyintézmény rendkívül avitt öltözője, a hozzá tartozó vizes helyiségek és az iskola aulája is.

- Dobó Zoltán polgármester
Augusztus 26. 14.00-16.00

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
06/87/412-289

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Azt is megtudtuk, hogy a
mostani fejlesztéshez alkalmazott felmart aszfalt a Simon István és a Vajda János
utcákból származik, azaz a
szó szoros értelmében újrahasznosított anyag. Természetesen vásárolni is lehet
ilyet szükség esetén a ké-

sőbbiekben. A polgármester
óvodai projektekről is szólt.
- A Hársfa óvodában tetőt
cserélték, a Barackvirágban
pedig a vizesblokkot újították meg. Utóbbi beruházás a
Szivárvány óvodában is tervben van, várhatón néhány héten belül be is fejeződik. (szj)

Megújulnak az öltözők és
a Bárdos iskola aulája is

Fogadóórák a városházán:

INFORMÁCIÓ

Fél évszázados csiszolt beton mosdóvályúkat váltottak
ki a nyár folyamán új korszerű mosdókra az iskolai
öltözőhöz tartozó vizes helyiségekben.
- Szinte sehol sem lehet már
látni olyan 50-es, 60-as
évekbeli megoldásokat, szerelvényeket amelyeket most
megszüntettünk, hogy egy
új, korszerű és strapabíró öltözővel gazdagodjon az iskola - mondta el lapunknak
még júniusban a munkálatokat megtekintő Dobó
Zoltán polgármester. Mint
Állatorvosi ügyeleti rend
Aug. 17-18. szombat-vasárnap
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
Aug. 19-20. hétfő-kedd
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
Aug. 24-25. szombat-vasárnap
Dr. Szabó Béla 20/4752965
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20
között, kizárólag sűrgősségi, életveszély
elhárítása céljából vehető igénybe.

megtudtuk, a környékbeli
komolyabb vállalkozások és
a TVSE Kosárlabda Szakosztályának 6 millió 693
ezer forintos - két helyi vállalkozás által biztosítottTAO-s pályázati támogatásából valósulhat meg a beruházás, amelyhez a város
költségvetése adja a szükséges, közel ötmillió forintos önrészt. A teljes beruházás értéke meghaladja a
tizenkét millió forintot.
- A magyar államnak sok
esetben nincs pénze arra,
hogy rendbe tegye, amit
rendbe kell tenni, ilyenkor
az önkormányzatnak, a városnak kell a zsebébe nyúlnia és megoldani a problémákat. A ciklust tekintve
ez már a sokadik beruházásunk, közel félmilliárd forintot fordítottunk sportcélú
támogatásokra, hogy a Ta-

polcán tanuló gyerekek, a fiatal sportolók az elérhető
legjobb ellátást kaphassák hangsúlyozta a város polgármestere. Rédli Károly a
Tapolca Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, a kivitelezés során több, előre nem
látható probléma is felmerült, többek között az épület
alatt sérült és szivárgó eternit szennyvízelvezető csövek cseréje is szükségessé
vált.
A két öltöző és a fürdő teljes
műszaki
és
esztétikai
megújítása mellett, megszépült aula is várja majd a tanévet megkezdő diákokat és
pedagógusokat az intézményben. Ez utóbbi felújítása (járólapozás, nyílászárók cseréje) a város, a tankerület, az iskola és a szülői
munkaközösség összefogásának eredménye.
(tl)

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054
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Helytörténeti tárlat
Hatezer év kőben, tárgyban huszonhárom négyzetméteren
MÚZEUM - Az elmúlt időszakban az épület belső
felújítása zajlott, villanyt
szereltek, parkettát csiszoltak, lakkoztak a helyi
szakemberek a városi
múzeumban.

A napokban pedig elkészült
a „ 6000 év kőben, tárgyban
és képben, fejezetek Tapolca történetéből az újkőkortól
a huszadik század elejéig”
címet viselő állandó kiállítás
bútorzata is - tudtuk meg dr.
Décsey Sándortól a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum
igazgatójától. A hamarosan
megvalósuló átfogó helytörténeti kiállítás nyolc tematikai egységből áll majd, helyi
vonatkozásban dolgozza fel
az őskor, az ókor, a népvándorlás kora, az Árpád-kor,
Tapolca vára, a középkori
végvári harcok, illetve a 1819. század, továbbá az első
világháború időszakait. Az
állandó kiállítás berendezéséhez szükséges forrás elnyerését a tapolcai múzeum
területi státuszának visszaszerzése tette lehetővé. Ko-

A helytörténeti
szempontból
értékes régiségeket már restaurálták, hamarosan végleges helyükre
kerülhetnek.
A nemsokára
megvalósuló
átfogó kiállítás
nyolc tematikai egységből
áll majd

Fotó: tl.

rábban az intézménynek állandó, átfogó helytörténeti
kiállítása nem volt. Erre a
célra nyertek a tavalyi évben
négymillió forintot, amely a
közel félmillió forintnyi önrésszel együtt teszi lehetővé
a megújulást. A templomdombi épületben ebből a
pénzből többek között új,
méretre készített egyedi vitrinek is készültek, értelemszerűen a műtárgy-védelem

Várostörténeti EXTRÁK

előírásainak megfelelő világítással, páratartalom és hőmérséklet szabályozhatósággal. Jelenleg még egyéb
helyiségekben tárolt helytörténeti tárgyak sokasága
fog kikerülni a múzeumba,
olyanok is, amelyeket ez
idáig a nagyközönség nem
ismerhetett meg. Hangodi
László főmuzeológus készítette el a kiállítás forgatókönyvét, a kiállításvezető
- Tapolca és környéke

100 éve ért véget Tapolcán a Tanácsköztársaság

A

tanácsköztársaság
Forradalmi Kormányzótanácsának 1919. augusztus 1-jén bekövetkezett lemondása után a tapolcai direktórium még augusztus 5ig a kezében tartotta a hatalmat. A mind érezhetőbb
helyi ellenforradalmi hangulat és készülődés miatt
augusztus 4-én a Kerékjártó
Kálmán forradalmi tanácselnök és Sándor Lajos politikai megbízott vezette direktórium fegyveres erőszakkal túszokat szedett a
városi polgárság meghatározó és előkelő családjaiból,
elsősorban olyanokat, akik
tekintéllyel bírtak és köztiszteletben álltak a tapolcai
lakosság előtt, illetve vezető
tisztségeket töltöttek be az I.
világháború előtt és a háborús évek idején. A túszokat a
mai Fő tér 1. sz. helyén állt
Városháza pincéjébe zárták
és a tudomásukra hozták,
hogy ellenforradalmi megmozdulás esetén megkezdik

a kivégzésüket. A letartóztatott 24 tapolcai polgár:
Bajnóczy István községgazda, Berkes József képviselőtestületi tag, Bóday Lajos
községgazda, Brattán József
fogtecnikus, Duchon János
tartalékos katonatiszt, Földes Győző postafőtiszt, dr.
Handlery Gyula orvos, tartalékos katonatiszt, Hobok
Dávid képviselőtestületi tag,
Horváth Jenő főjegyző,
Huppán Gyula kádármester,
Illés Károly, Kálmán Lajos,
Komjáthy Lajos községgazda, Kopis Horváth János
helyettes városbíró, Kovács
István, Kovács László gyógyszerész, László (Lőwy) Jenő
lapkiadó, nyomdatulajdonos, Lessner Adolf bornagykereskedő, Lessner Henrik
takarékpénztári igazgató,
borkereskedő, Sabján Sándor,
Saruga Antalné, Skultéthy
Imre, Speer Antal kovácsmester és Vajda Lajos tartalékos katonatiszt voltak.
Augusztus 5-én a tapolcai

vasútállomásra befutott a
Delhányi Ernő hadnagy parancsnoksága alatt érkező 8.
sz., valamint a Pető István
hadnagy parancsnoksága
alatt lévő 10. sz. ellenforradalmi páncélvonat. A szerelvényekről leszálló katonaság felkészült a Vörös Őrség
csapatai elleni támadásra,
amelyre egy, a belváros fölé
leadott srapnelgránát lövés
adta meg az indulási jelet. A
támadáshoz felfegyverkezett helyi civil önkéntesek is
csatlakoztak, köztük több
vasutas, de fegyvert fogott
például a nemesvitai dr.
Szabó Pál tartalékos százados,
később
egyetemi
könyvtáros is. A Vörös
Őrség a Városháza épületében várta a támadókat, az
emeleti ablakokban géppuskákat helyeztek tüzelőállásba. A páncélvonatos különítmény katonái két harccsoportban közelítették meg
a városközpontot, majd heves gépfegyvertűztől kísért

füzet tartalmát, meghatározta a múzeumi tárgyak pontos
helyét, a tárgyfeliratokat, a
vitrinek háttérképeit, amelyek elkészítése az angol és
német nyelvű változatokkal
együtt már folyamatban van.
A hamarosan végleges helyükre kerülő múzeumi tárgyakat az elmúlt időszakban
már restaurálták - tudtuk
meg az intézmény vezetőjétől.
(tl)
utcai harcokban rohanták le
és foglalták el a Városházát,
egyidejűleg pedig kiszabadították a túszokat, akiknek
semmiféle bántódásuk sem
esett. A harcokban mindkét
oldalon több fegyveres vesztette életét. A védekezők halottai között volt a direktórium két vezetője: a 32 éves
Kerékjártó Kálmán tanácselnök és a 36 éves Sándor
Lajos politikai biztos, továbbá Langer Sándor és Mészáros Béla ismeretlen életkorú Budapest környéki vöröskatonák. A páncélvonatos katonák közül a városháza elleni frontális támadás
közben kapott halálos lövést
a 23 éves Pető István hadnagy, páncélvonatparancsnok, és a 22 éves Rosenberg
Géza honvéd. Utóbbiaknak
Tapolca város vezetősége a
Keszthelyi úti temetőben
díszsírhelyet készíttetett, augusztus 5-ét pedig városi
emléknappá nyilvánították.
Vétlen polgári áldozataként
kapott még végzetes lövést a
72 éves Barabás Mihály földműves, tapolcai gazdálkodó.
Hangodi László

EU sakk Eb
Magyarországot négy tapolcai sportoló képviselte, remek eredményekkel az idei
EU Sakk Ifjúsági Európabajnokságon.
A hivatalos nevén 17. European Union Youth Chess
Championship
sporteseménynek Ausztria, azon belül is Mureck városa adott
otthont július végén, augusztus elején. A Tapolca
Városi
Sportegyesületet
nagy megtiszteltetés érte, hiszen az ő sportolóik képviselhették hazánkat a rangos versenyen. Az U10-es
korosztályban Tóth Barnabás (edzője Istvándi Lajos)
aranyérmet, míg az U14-es
leányok versenyében Bodó
Boglárka (edzője Bodó Norbert) bronzérmet szerzett.
Az U14-es fiúk mezőnyében
Kasnya Péter (edzője Paréj
József) a tizenegyedik, míg
az U8-as leányok között Vajai Lili (edzője Kosztolánczi
Gyula) a hatodik helyen zárt.
A helyszínen a tapolcai sakkozókat Presznyák István
segítette.
(me)

Tapolcai versenyzők képviselték hazánkat, név szerint (balról) Tóth Barnabás, Bodó Boglárka, Vajai
Lili és Kasnya Péter

FILMAJÁNLÓ
Volt
egyszer
egy…
Hollywood – Mi a közös
Quentin
Tarantinoban,
Brad Pittben, Leonardo
DiCaprioban és Margot
Robbieban? Nem csak a
hollywoodi filmipar, hanem kiemelten ez a film is!
A történet 1969 Los Angelesébe repít minket vissza.
Egy munka nélkül maradt
színész és kaszkadőre próbálnak meg közösen boldogulni Hollywoodban. A
filmet Tarantino írta és
rendezte. Vajon fel fog érni
a Kill Bill-hez vagy akár a
Django elszabadul című
filmhez a Volt egyszer
egy… Hollywood? Már
csak ezért is érdemes ellátogatni a moziba, ha Pitt és
DiCaprio nem volna elég
vonzó erő! A tapolcai moziban megtudhatják, hogy
folytatódik a főhősök története szeptember 4-éig.(szv)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Az, hogy az autó külső
fényforrásait csak nagyon
kis mértékben módosíthatjuk legálisan, nem magyar
jellemző, hanem a teljes Európai Unióban így van. A
különböző átépítő rendszerek jellemzően a Távol-keleti piacokra készülnek. A
gyártó cégek ugyan folyamatosan lobbiznak, hogy a
ledes izzók kiválthassák a
halogént, de egyelőre ezek
még nem számítanak szabályos, utólag beépíthető
megoldásnak. Nem véletlen
az sem, hogy Európában tilos például a halogénlámpás
fényszórót xenonlámpássá
alakítani. Az útmegvilágító
eszköz fénykibocsátásának
növelése ugyanis csak
komplett cserelámpa készlet beépítésével megengedett és hatásos. Tehát hiába
is szeretnénk, néhány tízezer forintból aligha szerelhetünk a Suzukinkba olyan
világítást, ami például egy
Mercedes S osztályban már
egész biztosan jár a vásárlónak.
(tl)

GAZDASÁG
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Jól látni és látszani
Fontos! - Nem kiárólag az izzón múlik a gépkocsi fényereje
TIPP - A kereskedelmi forgalomban rengeteg féle
autó lámpa izzó kapható,
de mi csak ragaszkodjunk
azokhoz az égőkhöz, amit
az adott jármű esetében
előír a gyártó-ajánlja a
szakember, aki szerint
számos sokkal fontosabb
dologra érdemes inkább
koncentrálni, ha biztonságosan szeretnénk közlekedni rossz látási viszonyok között is.

A forgalomban látni és látszódni kell, és ez a fontos
szabály az éjszakai közlekedésben fokozottan érvényes.
A különböző lámpák, különböző típusú fényforrásokat
igényelnek, amit a gépjármű
gyártója pontosan meghatároz.
Az emberi természet és a kereskedelem azonban más
szabályok szerint működik,
hiszen rengetek olyan fényforrás kerül végül a gépjárművekbe, amely ugyan sokat ígér, de a végén kiderül,
valójában egy fillért sem
szabadott volna rá költeni.
Sohár László vizsgabiztos,

Néhány ezer forintból megoldható a bemattult lámpák polírozása, akár magunk
csináljuk, akár szakemberre bízzuk. Jelentősen javul általa az éjszaki vezetés
komfortja és biztonsága
Illusztráció: tl.
autószerelő szerint, az izzókkal való kisérletezgetés
helyett arra kellene figyelnie
az autósnak, hogy gyári előírás szerinti izzókat használjanak, a lámpák jól legyenek beállítva és tisztán
tartva. Fontos az is, hogyha a
lámpaburák
bemattultak,

akkor azokat néhány ezer forintból kipolíroztassuk. A jó
éjszakai látás ugyanis a lámpatestek szennyezetségén,
állapotán, minőségén, szakszerűtlen beállításukon, de
a szélvédő karcosságán és
nem mellékesen az ablaktörlő lapátok avittságán bukik

el leginkább. A szakember
szerint, ez utóbbi legkésőbb
másfél évente cserélendő,
hiszen az ablaktörlő egy idő
után törvényszerűen felkeményedik, csíkoz, zörög,
rosszul töröl, ami jelentősen
ront az amúgy is rossz látási
viszonyokon.
(tl)

Hirdetés
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A pályán meg lehet mutatni, ki mire képes
AUTÓS SZLALOM - Idén
is elindultak a bajnokságokban a tapolcai szlalom
versenyzők. Lovász Róberttel és Szollár Norberttel beszélgettünk.

- A szlalom versenyzésben
lehet a legjobban elsajátítani
az autóvezetés technikáját,
az autó mozgását. Éppen
ezért innen nagyon sok rally
pilóta és pályapilóta versenyző nő ki. Ez tulajdonképpen az autós sportok legolcsóbb fajtája, bárkinek elérhető. Lényegesen megfizethetőbbek a nevezési díjak, mint mondjuk a rallycross esetében. Akár egy
széria autóval is lehet versenyezni, de természetesen
itt is vannak tuning autók kezdte a beszélgetést Lovász
Róbert. Tíz éve indul szlalom versenyeken, de korábbi rallys múltja is van. Norbert kilenc éve ismerkedett
meg a sportággal, azóta tart a
kötődése hozzá. A két versenyzőt egyébként a közös
érdeklődésen túl a hétköznapokban munkakapcsolat
és barátság is összefűzi.
Mindketten évek óta indulnak a Dunántúli Szlalom
Kupán, mely egy tízfordulós
versenysorozat. A fordulók
helyszínei Pécstől Bakonyszentlászlón át egészen
Győrig terjednek. Róbert
ezen felül az Országos Szlalom Bajnokságban is megméreti magát. Nem könnyíti
meg a helyzetüket, hogy
gyakorlásra nincs nagyon alkalmas hely a környéken.
Ezeknek az autóknak általában hangosabb a motorja,
a kipufogója, így lakott terület szóba sem jöhet a zaj
miatt.
- Az idei autóm egy Su-

zukinak kinéző, de valójában egy teljesen más autó.
Egy motorkerékpár motor
van benne, egy Kawasaki
ZX12. Hátsókerék meghajtással van megcsinálva. Ennél az autónál semmi nem
az, aminek látszik. Ez az első évem vele, de nagyon tetszik – elég fürge, elég pörgős- a vezetést folyamatosan
tanulom vele – árulta el nekünk Róbert. – Mikor megvettem, úgy tűnt, hogy ez
egy kész autó. Aztán nekiálltunk rendbe rakni, az idei
új szabályok és a biztonság
miatt is sok változtatást kellett eszközölni rajta, egy
röpke hatszáz munkaóra
ráment év elején, mire készen lett – tette hozzá.
- Én szintén egy Suzukival
megyek. Hasonlóan néz ki,
mint a Robié, csak ebben
gyári motor van. Ezzel próbálom felvenni tuning kategóriában a versenyt a többiekkel – tudtuk meg Norberttől, aki azt is elárulta folyamatosan tanulja az autót.
Minden szezonra változik
rajta
valami,
sohasem
ugyanaz az autó, mint előtte
volt. Meg kell szokni, és ez
teljesen lehet, hogy csak a
szezon végére sikerül, mindenesetre folyamatosan arra
törekszik, hogy egyre jobb
legyen. Elmondta, úgy érzi,
az autó sokszor tudná azt,
amit szeretne, de van, hogy ő
nem hozza ki belőle, mert
jobb egy biztos második
hely, mint egy kockázatos
első, ahol esetleg összetörheti magát és az autót is. A
siker ebben a sportágban nagyon sok mindentől függ, de
a vezetőnek és az autónak
folyamatosan összhangban
kell lennie.
Célokról, tervekről is kér-

RENDEZVÉNYEK

TERVEK, SZÉP ÁLMOK, LEHETŐSÉGEK

Lovász Róbert (balra) és Szollár Norbert versenyautóikkal. Tapolcai szlalomosként szeretnék népszerűsíteni a sportágat
Fotó: Májer Edit
deztük a versenyzőket. Róbert elmondta, mindig, mindenben lehet fejlődni, ez a
folyamat soha nem ér véget.
Ő továbbra is próbálja kihozni magából a maximumot, és szinten tartani az
eredményeit, habár, mint elmondta, ez az országos bajnokságban idén nem lesz
könnyű a megváltoztatott
versenyszabályok
miatt.
Hozzátette, neki még megvan a régi autója, egy BMW,
elképzelhető, hogy megpróbálja majd úgy szintre hozni,
hogy el lehessen vele indulni
komolyabb versenyeken is,
akár egy pályaversenyen,
vagy egy hegyi versenyen.
Addig is az a célja, hogy minél jobb eredményeket érjen
el a szlalom sportágban.
Norbert tervei is hasonlóak,

habár, elmondta, előtte még
ott lebegnek a „bakancslistás” álmok, abszolút első
helyek, vagy megnyerni egy
komplett bajnokságot. Mindenesetre tervekben, álmokban nincs hiány.
Elmondták, szerintük nem
kap elég figyelmet ez a
szakág, így mindketten azon
vannak, hogy népszerűsítsék a sportágat, minél több
emberrel megismertessék.
Szívesen vennék, ha törekvésükben
partnerekre,
szponzorokra találnának.
Teljesítményüket, eredményüket Tapolca is elismerte.
Róbert, és a korábban szintén sikeresen versenyző fia,
Kornél 2015, Norbert pedig
2017 februárjában, a helyi
sport legnagyobb ünnepén, a
Sportgála - Városi sportdíj

Hirdetés

TÚRA
A TVSE Természetjáró szakosztály öt napos kirándulást
szervez Erdélybe, Torockó környékére 2019. szeptember 29től október 3-ig (vasárnaptólcsütörtökig). Jelentkezés augusztus 20-ig, illetve a férőhelyek erejéig.
Jelentkezés és további információk Für Ágnes szakosztályvezetőnél a +36/20/616-02-65-ös
telefonszámon.

· Ismét megrendezésre kerül a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
2019. augusztus 15-20 között! A számtalan kirakodó és fellépő
mellett színpadra lép Torres Dani és zenekara, ByeAlex és a
Slepp, Roy&Ádám Trió, Vad Fruttik és Lóci játszik zenekarok.
Augusztus 20-án tűzijátékkal ünneplik Magyarország születésnapját.
· 2019. augusztus 24-én tartják az V. Tapolcai Amatőr
Strandröplabda Versenyt a Városi Sport- és Szabadidő
Centrumban.
· Minifesztivál a Diszeli Kúriában! Augusztus 16-án sok ismert
fellépővel. A programok 18 órakor kezdődnek, de érdemes előbb
kilátogatni, mert kiállítások is várják az érdeklődőket.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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átadó ünnepségen vehetett át
Hoppá – kategóriában díjat.
Fontosnak tartották kiemelni, hogy sokan a közutat
használják arra, hogy meghajtsák az autót. Az ilyen
embereknek azt javasolják,
menjenek el egy versenyre,
és a pályán mutassák meg
mire képesek. Ott nyomják a
gázpedált, ne az utcán, mert
ott komoly veszélye is lehet.
Azt is hozzátették, sok esetben azokkal az autókkal,
amikkel esténként a városban száguldoznak, simán el
lehet indulni széria kategóriában, és megtudni, hogy valójában mire képes az ember
és a sofőr.
Norbert és Róbert nyári versenyeredményeiről későbbi
lapszámunkban olvashatnak.
(Májer Edit)

HIRDESSEN NÁLUNK!

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is! Hívjon minket!
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Tapolcai utcák, közterületek, parkfenntartás 50 éves a Batsányi Kórus - 1.
Ki mint vet, úgy arat. A betakarítás időszakában vagyunk, a
szálas takarmányok, illetve augusztustól a szőlő és más gyümölcsök vonatkozásában. Már
látszik, hogy milyen a termés,
akár a minőség, akár a mennyiség tekintetében. Egy képviselő-testület esetében mindezt
úgy fordíthatjuk le, hogy a választások közeledtével megvizsgáljuk, hogyan sikerült
végrehajtani a terveket, vállalt,
vagy kötelező feladatokat, tartani a költségvetést.
Így vezette fel minapi sajtótájékoztatóját Kozma Henrik. Az
alpolgármester magáról az önkormányzatiságról szólt először. Úgy fogalmazott, hogy az
önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a képviselő-testület, amely a képviselők közös
munkáját tükrözi, feltételezi az
együttgondolkodást, de az egymástól eltérő véleményeknek is
van helye, hiszen a megoldandó feladatok, illetve a prioritások tekintetében nem feltétlenül gondolkodik mindenki egyformán.
- A parkgondozással kapcsolatban el kell mondani, hogy a
2014-es önkormányzati választás után úgy éreztük, jobb lenne, ha közvetlenül a város látná
el ezt a tevékenységet. Ezért
megkezdtük a csapat felállítását és a gépek beszerzését.
2017-ben már a diszeli városrészt és a Dobó lakótelepet
is elláttuk, sőt ekkor már a köztisztasági feladatok is idetartoztak. Az utak aszfaltozását is
kiemelten fontosnak tartottam,
először a két, talán legrosszabb
állapotú út, a Hunyadi és Damjanich készült el a város saját
költségvetéséből, majd a Simon István és a Vajda János
utcák is sorra kerülhettek. Úgy
érzem, hogy erre a későbbiekben is nagy hangsúlyt kell helyeznie az önkormányzatnak,
szerintem évente két, három
utcát rendbe kellene hozni a jövőben is. A következő lépésben
indokolt lenne a Fazekas utca
és a Stadion utca felújítása. Kü-

Kozma Henrik szerint évi 2-3 utcát a jövőben is rendbe kellene hoznia az önkormányzatnak
Fotó: szj.
lön téma a Barackos lakópark, utak tisztán tartása közös érahol szerintem meg lehetett dekünk. Gondoljunk csak az
volna már oldani, akár pályázat egyébként is elavult csatornaútján is a főútvonalra való csat- rendszerre, amelynek egyes rélakozást, ennek a tervei is meg- szei az utak folyamatos tisztánvannak egyébként. Ami az itte- tartásának elmaradása esetén
ni úthálózatot illeti, egy egy- eldugulhatnak, és ezáltal sokszerű, 3 méter szélességű asz- kal nagyobb károk keletkezfaltcsíkot már régen meg kellett hetnek. A gépesítés a fűnyírás
volna építeni, erre úgy gondo- esetében is elengedhetetlen.
lom a költségvetésünk is bizto- Damilos fűkaszával nem lehet
síthatott volna forrást. Kötele- hektárokat rendben tartani, már
ző feladat egyébként a közvilá- csak azért sem, mert erre a kegítás, az utak- és a csator- mény munkára nehéz embert
narendszer karbantartása. A dé- találni. Egy fülkés, klimatizált
li városrészben elég sok helyen géppel szívesebben dolgozik
kellett ezekben lépnünk az el- bárki, ráadásul a hatékonyság,
múlt években, de hozzá kell a kézi fűkaszákkal szemben
tennem, hogy a Szent György- összehasonlíthatatlanul jobb.
hegyen és a Hajagoson tudtunk Nagyon sok a feladat, ám nem
utat fejleszteni - hangsúlyozta mindegy azok fontossági sorrendje, a szándék, s a helyaz alpolgármester.
- A parkfenntartás terén az idén ismeret. Összességében az a
született egy olyan képviselő- véleményem, hogy a Debretestületi döntés, ami nem oldja cenből idehozott új ügyvezető
meg a problémákat. A Cselle- nem látja át úgy az itteni teenház Kft-hez rendelt feladatkör- dőket, mint egy helyi, itt élő
be 7-8 kertész felvétele irreális, ember.
hiszen ha az egész évet nézzük, Kozma Henrik beszélt a város
akkor felvetődik a kérdés, mit térségi szerepének erősítéséről
csinálnak a kertészek ősszel, is, amely feltételezné a körtélen és kora tavasszal. Termé- nyékbeli utak jó állapotba
szetesen fontos, hogy szép, vi- hozását.
rágos legyen a város, de ami en- - Sajnos a Veszprém felé vezető
gem illet még ennél is fonto- út sem felel meg az elvárásabbnak tartom a faültetést. soknak, jó lenne legalább heVáltozik a klíma, az egyre ne- lyenként egy-egy sávval széhezebben elviselhető kánikulák lesíteni. Prioritás lenne még a
szempontjából is előnyös lenne vasút fejlesztése, villamosítás a
a városban lévő faállomány Balatonfüred - Tapolca szakagyarapítása. Ugyanígy problé- szon, a Keszthely-Tapolca köma a téli síkosságmentesítés, zötti részen pedig a 84-es száhóeltakarítás, amely egy kabi- mú főútvonal fejlesztése. Pernos munkagép beszerzését sze, ez már állami közreműmindenképpen indokolttá ten- ködést igényelne, amelyhez az
né. Szükség lenne egy utcasep- országgyűlési képviselők serő gép beszerzése is, hiszen az gítségére is szükség lenne. (szj)

Moziműsor 10 millió fa napja - November 9.
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Augusztus 15 - 21.
csütörtök – szerda
15 - 16. csütörtök–péntek, 18
– 21. vasárnap-szerda 15:00
2D 1200,-Ft
17. szombat 12:30
Angry Birds 2. – A film
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 96 perc
...

15 - 21. csütörtök - szerda
17:00 és 20:00 1200,-Ft
Volt egyszer egy Hollywood
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Hossz: 159 perc

Kedves Tapolcaiak!
Júliusban indult útjára a 10 millió fa mozgalom, s pár hét alatt
országos méretűvé nőtte ki
magát.
Városokban, vidéki településeken sorra alakultak meg az
aktív csoportok, akik felismerték, hogy klíma krízis fenyegeti
bolygónkat, s a legkevesebb
amit mi tehetünk gyerekeink
unokáink és mind annyiunk érdekében, ha fát ültetünk.
A Facebookon keressenek rá a
„10 millió fa oldalra”, ahol
minden részletes információhoz hozzájuthatnak. Tapolca és

környéke se maradjon ki ebből
a nemes mozgalomból, alakítsuk meg mi is saját csoportunkat, közösségi oldalunkat, ahová örömmel várjuk a lelkes tagokat.
Ehhez a munkához keresünk
aktív jó szervező képességű
személyeket, szakembereket
kertészeket, erdészeket ökológust, akik szakmai tanácsokkal
látnak el bennünket.
Tehát tapolcaiak rajtunk a sor,
vágjunk bele, ültessünk fát!
Üdvözlettel,
Radó Katalin
leendő tapolcai lakos
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Kedves Olvasók!
Nem vállalkozom arra, hogy
pontos kronológiával, történeti
hűséggel megírjam a kórus történetét, hiszen az több száz oldalt is kívánhatna. Hanem azt
szeretném leírni, ahogy bennem él az az időszak, amit
1962-től ebben az együttesben
eltöltöttem.
Tapolca legrégebbi énekes
együttese ebben az évben töltötte be az 50. életévét. 1969ben vette fel a Batsányi János
Művelődési Ház Vegyes kórusa
nevet.
A kórus ötven éves története
nagyon jól megfelel egy ember
történetének a gyermekkortól
az idős korig, vagy ahogy most
szokás mondani: a szépkorig.
Kezdjük hát az elején. Legyen
ez az időszak a kórus gyermekkora.
A Borsányi Gábor fiatal, kezdő
tanár által 1954-ben létrehozott
kórus egy ideig az Iparos Kör,
majd később a város kórusaként folytatta tevékenységét a
szintén általa létrehozott szimfonikus zenekarral együtt. Ebből a kórusból lett a Batsányi. A
kórust ekkor sok pedagógus és
zenét szerető, több esetben kottát ismerő amatőr alkotta. Volt
aki a szintén Borsányi tanár úr
által létrehozott gimnáziumi
énekkarból érettségi után is
visszajött a felnőtt kórusba énekelni.
A hatvanas évek elején jártuk a
környező falvakat, egyre többször szerepeltünk - az akkor
még nagyközség - Tapolca ünnepein. Minden fellépéssel nagyobb megbecsülést szereztünk maguknak. Mondhatjuk,
hogy beléptünk a fiatal felnőtt
korba.

Általában jó hírünk volt a megyében és azon kívül is. Ennek
szép bizonyítéka, hogy Kistétényi Melinda Borsányi Gábornak és kórusának ajánlotta a
Berzsenyi D. versére írt Búcsú
Kemenesaljától c. kórusművét.
Ezt a művet a várossá alakulás
ünnepén - 1963. március 31-én
- mutattuk be. Itt volt tehát a mű
ősbemutatója. Van olyan kórustag még ma is közöttünk, aki
énekelte a műnek ezt az ősbemutatóját.
Az évtized végén és attól kezdve rendszeresen bemutatkozott
a kórus az évente megrendezett
megyei szakszervezeti kórustalálkozón. Az ott kapott nagyon
jó kritikák azt eredményezték,
hogy Borsányi Gábor vállalkozott rá, hogy minősítteti a kórust a KÓTA által.
A minősítések nagyon jól sikerültek. Jobban, mint előtte gondoltuk. Mondhatjuk, hogy ekkor ért felnőtté a kórus.
(Folyt. köv.)
Csaba Dezső
Felhívás
Az 50 éves kórus vezetősége
keresi azokat, akik valamikor
énekeltek közöttünk, de valamilyen ok miatt már nem tagok.
Szeretnénk, ha egy összejövetelen beszélgethetnénk egymással! Annak is örülnénk, ha
jeleznétek, hogy tudtok volt kórustagokról és megadnátok az
elérhetőségüket.
Jelentkezni a következő módokon lehet:
Takács Gyula elnöknél:
Telefon: 20/967 11 59
email: molszel@t-online.hu

FELHÍVÁS
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a földhasználó
köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, illetve a
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti földhivatali
osztály a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A
védekezés elmaradása esetén az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti
Főosztály hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben.
Az a földhasználó, aki e kötelezettségének nem tesz eleget a fertőzött
terület nagysága, illetve az ingatlan belterületen vagy külterületen való
elhelyezkedése függvényében 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő
összegű növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, mely
ismételten kiszabható.
A FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának szakvéleménye szerint
a javasolt kaszálási időpontok 2019-ben a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

kaszálás: június 3-7.
kaszálás: július 1-5.
kaszálás: július 29-augusztus 2.
kaszálás: augusztus 26-30.
kaszálás: szeptember 16-20.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy parlagfű és
egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek
önként tegyenek eleget az általános környezet-higiénés állapot javítása
érdekében.
Dr. Németh Mária Anita
jegyző sk.
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Sakkozók versenye
A tizenegy éve elhunyt tapolcai polgármesterre emlékeztek
Tizenegyedik alkalommal
rendezte meg az Ács János Emlékversenyt Nemzetközi nyílt egyéni
sakkversenyt a Tapolca
VSE Sakk szakosztály a
Csermák József Rendezvénycsarnokban, augusztus első napjaiban.

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, Ács János nevét. Az
idei megmérettetés a hónap
első napján kezdődött. A
sportrendezvényt Dobó Zoltán polgármester nyitotta
meg, a verseny résztvevőihez szakmai kérdésekben
pedig Czingler Sándor, a
Megyei Sakkszövetség főtitkára, a verseny főbírája
szólt. A megnyitón köszöntötték a júniusi, balatonlellei
korcsoportos országos bajnokságon érmeket és remek
helyezéseket elért TVSE

Tizenegyedik alkalommal emlékeztek meg a sakkozók az egykori polgármesterről,
Ács Jánosról, a nevével jelzett versenyen
Fotó: Májer Edit
sportolókat, azaz Ács Már- ban. Az első helyen kiemelt közül kiemelkedő a felnőttont, Buzás Bertalant, Ju- CRO nemzetközi mester tek között helyt álló Buzás
hász Juditot, illetve távollé- Jurica Srbis végig vezetve, Bertalan teljesítménye és
tében Érseki Tamarát, to- esélyeshez méltóan nyerte hatodik helyezése. Az Ács
vábbá Bodó Boglárkát, Kas- meg a versenyt. Külön család különdíját az U14-es
nya Pétert, Tóth Barnabást öröm, hogy a TVSE „szinte korcsoportban a tapolcai
és Vajai Lilit, akik a verseny saját” versenyzőjének te- Szőke Kristóf nyerte, Tóth
ideje alatt épp a 2019.évi EU kinti, hiszen a TVSE NB/B. Csongorral holtversenyben.
Sakk Ifjúsági Európa-baj- csapatának vendégjátékosa A legjobb női versenyzőnek
nokságon képviselték Ma- a harminc éves sakkbarátság Angelina Alexandrova bigyarországot és Tapolcát városából, a horvát Bjelo- zonyult. Az eredményhirdevarból. A legjobb tapolcai tésen a díjakat Ács Lajos, a
egyaránt.
Az idei verseny négy napon versenyző Pásztor Ferenc sakk szakosztály elnöke adta
át folyt, négy ország részvé- lett, aki nem csak a harmadik át. A versenyt Puskás Ákos, a
telével, több mint negyven helyet, hanem a senior díjat TVSE elnökhelyettese zárta
(me)
versenyzővel, két kategóriá- is megnyerte. A tapolcai ifik le.
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Szurkoltak
a vívóknak
A Tapolca Vívóklub ifjú
párbajtőrözői, szép szereplésükért jutalom belépőjegyeket kaptak a júliusi, budapesti FIE vívó – világbajnokságra. Siklósi
Gergelynek és Rédli Andrásnak is szurkoltak.

A tapolcai vívók a Magyar
Vívó Szövetség jóvoltából,
az országos Diákolimpián
való szép szereplésükért kapott jutalom belépőjegyekkel, együtt szurkolhattak a
háromezres tömeggel a vb
pénteki napján, a BOK csarnokban, a két Tapolcáról indult párbajtőrözőnek, Andrásnak és Gergőnek. Megtudtuk, a gyerekek életre
szóló élménnyel gazdagodtak, a világ legjobbjaival,
köztük pedig a két tapolcai
versenyzővel ilyen rangos
megmérettetésen találkozni
rendkívül motiváló volt számukra. Egész nap nyomon
követték az eseményeket,
nagyon izgatottak voltak, tapolcaiként pedig külön
büszkeséggel töltötte el őket
az, hogy sporttársuk pályafutásának egyik meghatározó mérföldkövénél is jelen
lehettek.
(me)

Zsófi csapata a bajnok
A tapolcai Tell Zsófia
együttesével, a Hajdúböszörményi Torna Egyesülettel megnyerte az NB I
Női futsal bajnokságot.

Rédli Károly, a TVSE elnöke adja át az aranyérmet
Dobó Zoltán polgármesterrel
Fotó: Mayer Richárd

Átvették aranyérmüket
a Tapolcai Öregfiúk
Családias, kötetlen hangulatú összejövetelen ünnepelte a TVSE – Tapolcai
Öregfiúk FC a bajnoki
győzelmét.

Nyár elején, a Városi Sport –
és Szabadidő Centrumban,
remek időben és hangulatban vették át a labdarúgók
a 2018/2019 MTD Hungária
Veszprém Megyei III. Déli
Felnőtt Bajnokságban nyert
aranyérmüket. Családdal,
barátokkal együtt ünnepeltek az öregfiúk. Boczkó Gyu-

la szakosztályvezető, edző
értékelte a szezont, Dobó
Zoltán pedig köszöntötte a
bajnokcsapatot. Rédli Károly, a Tapolca Városi Sportegyesület elnöke ajándékot
is hozott magával - a bajnokság utolsó mérkőzésén készült csoportkép tablójával
érkezett az eseményre. A
csapattagoknak a polgármester és az elnök adta át az
aranyérmet.
Külön tapsot érdemelt Nagy
László, aki a góllövő lista
élén végzett.
(me)

Egyesület holnapján így nyi- gyunk képesek. Talán mondlatkozott a mérkőzést köve- hatom, hogy ez volt a legnehezebb év, gondolok itt eltően
- Nagyon örülök, nagyon sősorban a sérülésekre, elbüszke vagyok a csapatra! A tiltásokra. Köszönjük szurnehézségek - sérülések, el- kolóinknak az egész éves
Az NB I Női futsal bajnokság tiltások - ellenére is meg tud- buzdítást, mindig mellet(me)
három nyert mérkőzésig tar- tuk mutatni, hogy mire va- tünk voltak.
tó bajnoki döntőjét a címvédő
Hajdúböszörményi
Torna Egyesület az AstraALEF
Kiskunfélegyházi
Bulls ellen vívta. Az ötödik
bajnoki döntőnek a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok adott otthont június
harmadik vasárnapján. A
mérkőzésen a HTE került ki
győztesként, ezzel megvédte bajnoki címét, s egymást
követően harmadik alkalommal szerezte meg a bajnokcsapatnak járó címet. Az
érmeket és kupákat Mersich
Péter, az MLSZ futsal szakág vezetője adta át a csapatoknak a mérkőzést követően.
Tell Zsófia csapatkapitány a
Hajdúböszörményi Torna Zsófi csapatával ismét bajnok lett Fotó: Helyszíni felv.

8 - TAPOLCAI ÚJSÁG
Rendőrségi hírek
n Eltette a talált forgal-

mi engedélyt - Az eljárás
adatai szerint a sértett tett
bejelentést a rendőrségre arról, hogy 2019. június 25-én
a délutáni órákban egy tapolcai üzletben a pultra tette
gépkocsija forgalmi engedélyét, amit ismeretlen személy ellopott, miközben ő a
saját ügyeit intézte. Az adatgyűjtés eredményeként a
bűncselekménnyel összefüggésben egy 57 éves
tapolcai férfi került a rendőrök látókörébe. A feltételezett elkövetőt otthonában
elfogták, előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra
és gyanúsítottként kihallgatták. Az ellopott forgalmi engedélyt a férfi egyik ismerősének lakásán találták meg a
nyomozók, azt visszaadták
jogos tulajdonosának. Az 57
éves tapolcai lakos ellen
közokirattal visszaélés vétség elkövetésének meglapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A Tapolcai
Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási
cselekményeket elvégezte
és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.

MOZAIK
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Bringások kalandja
Tapolcán rendezték a 2019-es Bmx Jam versenyt a hétvégén
Junior, amatőr és profi kategóriában egyaránt megmérettettek a kerékpárosok a 2019-es Tapolcai
Bmx Jam versenyen a
hétvégén.

A Tapolca Terasz Trails és a
Tapolcai Bauxit Extrém
Sportpálya szervezésében
zajló verseny bővelkedett izgalmakban, mind a sportágat jól ismerők számára,
mind a laikusoknak tartogatott élményeket, látványos jeleneteket. A bmx
sportág Dirt, illetve Trails
ágáról érdmes tudni, hogy az
ugrások, a levegőben eltöltött idő van a középpontban,
az ágazatban pedig a trükkök kapják a legnagyobb
hangsúlyt. A cél, hogy az elugrást követően minél nehezebb, szebb trükköt mutassanak be a versenyzők a
levegőben, majd a leérkezőn
gurulással tovább tudjanak
haladni. A versenyeken pontozással döntenek a trükkökről, zsűri pontozza a produkciókat.
A Trails esetében a
Tapolcai Rendőrkapitányság

Az én városom...
Csonka Gábor
A víz csábítása

A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- vissza róla. Egy címről csak egy
polcáról szép, közlésre alkalmas képet küldjenek, rövid címmel, a
képet készítenie, kérjük küldje el e- szerző nevével ellátva.
-mailban elektronikus címünkre!
A legjobbakat hétről hétre kötapolcai7nap@gmail.com
zöljük.

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

Bővelkedett látványos elemekben a hétvégi verseny

Fotó: tl.

leérkező sok esetben 90 fokban van, kanyarokkal, lejtős,
emelkedős részekkel tűzdelt
a pálya, ahol komoly kihívást jelent nagypontosságú
ugrások végrehajtása. A hétvégi tapolcai bmx versenyt
junior bmx kategóriában
Polacsek Kende nyerte meg,
Varró Áron a második, Hor-

váth Bence a harmadik helyen zárta a megmérettetést.
Az amatőr bmx kategóriában Gerencsér Dávid végzett az élen, Tóth Máté, illetve Mester András követte
őt a dobogón. A profi kategória első helyét Kranabet
Bence szerezte meg, a második helyet kiharcoló Sza-

bó Bence és a harmadik
Csiszár Ákos előtt.
A legjobb trükköt („best
trick”) Kunecz Tamás produkálta az idei verseny folyamán.
A győzteseket a támogatók,
a szervezők 10, 15 és 20 ezer
forintos vásárlási utalványokkal jutalmazták.
(tl)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Forgalomkorlátozás

Rácsos diós süti

2019.07.18.
Nyul Alexandra és
Karácsony Kristóf
2019.08.02.
Hadobás Viktória
és Somodi Gergő
(Gyulakeszi)

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt,
25 dkg vaj vagy margarin, 15 dkg
porcukor, ½ cs. sütőpor, csipet só,
3 tojás sárgája, 2-3 evőkanál tejföl
A töltelékhez: 25 dkg darált dió,
15 dkg porcukor, reszelt citromhéj,
1 cs. vaníliás cukor, 3 tojás keményre vert habja és baracklekvár
Elkészítés: A sütőporral elkevert
liszttel elmorzsoljuk a vajat,
hozzáadjuk a cukrot, sót, majd a
tojások sárgáját, és szükség szerint
tejföllel összegyúrjuk. Két cipóra
osztjuk, kb. kétharmad egyharmad
arányban.
A töltelékhez keményre verjük a
tojások fehérjét a cukorral, majd
beleforgatjuk a diót és a reszelt
citromhéjat. A nagyobb tésztát kinyújtjuk, majd egy tepsit kibélelünk vele, ezután vastagon megkenjük baracklekvárral. Erre kerül
a diós hab. A kisebb tésztából rudakat sodrunk és a hab tetejére rácsot készítünk belőle. A rácsokat
tojással lekenjük, majd 180 fokos
sütőben kb. 25 percig sütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

2019.08.03.
Németh Eszter
és Balázsi Bálint

Rendezvények miatt ideiglenes
forgalomkorlátozás van Tapolca
belvárosában. A Tapolcai Rendőrkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a teljes útlezárás 2019. augusztus 21-én 6 óráig lesz érvényben Tapolcán, a
Köztársaság téren és a Kisfaludy
utcában.
Kérik a járművezetőket, hogy a
megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Elismerték a korábbi
igazgató munkáját

Forrás: Wass Albert Könyvtár és Múzeum

