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Helyi vállalkozók ajándékaként GPS 
készülékekkel gazdagodott  a tapol-
cai mentőszolgálat. A hasznos ké-
szülékeket az Egységben Tapolczáért 
Egyesület tagjai adták át.
                                                  3. oldal

50 éve tartja össze a 
Batsányi Vegyeskart 
az éneklés szeretete. 
Az együttes megün-
nepelte a jubileumot
                          5. oldal

Új napelemes lámpák a diszeli temetőben
Befejeződött a korsze-
rű napelemes világítás-
rendszer telepítésének 
első üteme a diszeli teme-
tőkertben. 

A környezettudatos be-
ruházással régi lakossági 
igény teljesült a település-
részen- mondta el lapunk-
nak Tóth Bálint, Tapol-
ca-Diszel önkormányzati 
képviselője.
Mint megtudtuk, a meglé-
vő fémoszlopokra szerelt, 
közel húsz világítótestet 
direkt temetői világításra
fejlesztették ki

A környezettudatos-
ság jegyében újult meg 
a temetői közvilágítás 

Diszelben

A lámpákat a szakembe-
rek úgy állították be, hogy 
a Mindenszentekhez kötő-
dő időszak megnövekedett 
forgalmához igazodva, 
maximális fényerőt bizto-
sítsanak sötétedéstől este 
22 óráig. Amikor a lámpa 
mozgásérzékelője észleli, 
hogy valaki közeledik, 60 
százalékos fényerőről, 100 
százalékos fénykibocsá-
tásra vált, majd visszaáll a 

takarékosabb alkalmazás-
ra- mondta el lapunknak a 
kiépítést felügyelő Horváth 
Gábor műszaki ügyinté-
ző. Megtudtuk, a tapolcai 
új temető parkolójában 
létesített hasonló közvi-
lágítással együtt, bruttó 
2.5 millió forintba került 
a vezeték nélküli lámpák 
telepítése. A beruházás a 
későbbiekben folytatódik 

majd a kápolna mögötti 
terület  közvilágításának 
kiépítésével - tudtuk meg. 
Tóth Bálint képviselő la-
punknak elárulta, a jövő 
tervei között szerepel a te-
mető kerítésének rendbe-
hozatala, illetve kiépítése, 
továbbá szintén lakossági 
igény alapján egy fedett 
ravatalozó építmény kiala-
kítása is. /tl/

Tóth Bálint: Egy régi lakossági igényt sikerült valóra váltanunk                       Fotó: tl

Kedves Olvasóink!

Semmi sem állandó, 
csak a változás maga- 
szól az ókori görög 
bölcselet. Amiért fe-
lelőséggel tartozunk, 
hogy ez a változás 
jobbat hozzon annál, 
mint, ami volt. Ebben 
a szellemben töltjük 
meg tartalommal a 
város megújuló lapját. 
Önök a kétheti rend-
szerességgel megjele-
nő Tapolcai Újságot 
tartják a kezükben. 
Kiadványunk külde-
tése, mérete, stílusa a 
város korábbi nyomta-
tott lapjainak több év-
tizedes hagyományára 
építkezik, de a korábbi-
nál fiatalosabb arculat-
tal szeretné az olvasók 
tetszését, érdeklődését 
elnyerni. Feladatunk 

nem változott: város-
unk gazdasági, kultu-
rális, politikai történé-
seiről, a helyi sportélet 
sikereiről beszámolni, 
utat adni józan vélemé-
nyeknek és ellenvéle-
ményeknek. Szerkesz-
tőségünk ajtaja pedig 
nyitva áll, bátran lépje-
nek be rajta és mond-
ják el nekünk, miről 
olvasnának szívesen a 
város lapjában. A Ta-
polcai Újság ugyanis, 
felfogásunk szerint,  
végső soron minden-
kié, legfőképpen pedig 
az Önöké, tapolcaiaké!          
Töreky László 

BATSÁNYISOK A VILÁGSZTÁRRAL

Eros Ramazzotti és tapolcai rajongói. Fotó:Marta Tagliabue

Diáknapi kampányfil-
mükhöz kérték fel egy 
rövid video üzenetre Eros 
Ramazzottit a Batsányi 
gimnázium 12.A osztályos 
olaszos tanulói. A sztár vá-
laszolt, és meghívta őket 
október 24-i budapesti 
koncertjére. -Számunkra 
is elképzelhetetlen volt, 
de valósággá vált, nyolc 
jeggyel a kezünkben, a 
backstage-ben vártuk őt. 
Az énekes hihetetlenül 
kedves és közvetlen volt. 
Átadtuk neki ajándéka-
inkat, és beszélgettünk is 
vele. A közös fotó elké-

szítése után a menedzsere 
kikísért minket a néző-
térre. Majd kezdődött is a 
koncert, amit az 5. sorból 
élvezhettünk. Utólag is 
szeretnénk megköszönni a 
segítséget Tapolca polgár-
mesterének, Dobó Zoltán-
nak, aki felajánlotta az ön-
kormányzat kisbuszát az 
utazásra-mondták el a di-
ákok. A fotón balról jobb-
ra: Noszlopi Flóra, Noszlopi 
Bereniké, Eros Ramazzotti, 
Gelencsér Sára, Mészáros 
Evelin, Házi Csenge, Herczeg-
Vecsei Katalin, Vitus Katalin 
elöl: Németh Panna



Öt év után újra van Ta-
polcán Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat. Az 
alakuló ülésre, a szer-
vezet tisztségviselőinek 
megválasztására csütör-
tökön került sor a polgár-
mesteri hivatal tanácster-
mében.

Az október 13-i önkor-
mányzati választásokkal 
párhuzamosan zajló te-
lepülési nemzetiségi ön-
kormányzati választások 
eredményét dr. Németh 
Mária Anita jegyző ismer-
tette. 
Amint elhangzott, a roma 
nemzetiség esetében a 
névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 50 
fő volt, szavazóként 30-an 
jelentek meg az urnáknál, 
végül 27 érvényes szavazat 
született. Barta Józsefné 19 
voksot, Barta József 11-
et, Kolompár Anikó 9-et 

kapott, Harsányi Józsefné 
képviselőjelöltre 6-an ad-
tak le érvényes szavazatot. 
A három legtöbb voksot 
begyűjtő jelölt a Lungo 
Drom Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári 
Szövetség jelöltje volt, a 
vonatkozó törvények elő-
írásai alapján ők alakíthat-
ták meg a testületet.

Az alakuló ülés napiren-
di pontjainak elfogadása 
után a képviselők eskü-
tétele következett, majd 
megválasztották a nemze-
tiségi önkormányzat tiszt-
ségviselőit is.
Egyhangú támogatást ka-
pott Barta Józsefné elnöki 
jelölése, elnökhelyettes-

nek Barta Józsefet válasz-
tották. A tisztségviselők 
megszavazták, külön ja-
vadalmazás nélkül végzik 
majd munkájukat, ahogy  
a szervezeti működési 
szabályzatot is elfogadta a 
frissen felálló Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat. 
Az alakuló ülés különös 
epizódja volt, hogy Barta 
Józsefné frissen megvá-

lasztott elnök leszögezte, 
a törvényi előírásokat be-
tartják ugyan, de a jövőben 
semmiféle együttműkö-
dést “nem áll módjukban” 
megvalósítani Tapolca 
önkormányzatával. Az el-
nök a kijelentést megindo-
kolva, egy konkrétan nem 
megnevezett szervezettel 
történt megegyezésre hi-
vatkozott. /tl/
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Információ
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:
Puskás Ákos
Pass Sándor

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
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 Tapoca, Hősök tere 15.
Tel: 87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit

Klebelsberg Intézményfenn-
tartó 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
Kihelyzett iroda: 8330 Sümeg, 
Deák Ferenc utca 6.

Orvosi ügyelet: 
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 87/412-104

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):
Tel: 30/240-5054

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 30/446-5557
e-mail: rig.lajos@jobbik.hu

Fogadóóra: minden hó első csü-
törtök, 14-15 óra között, a kép-

viselői irodában
(Tapolca, Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

e-mail: fideszvpkv3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:

H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

Állatorvosi rendelés.

Dr. Ruzsa György 70/4138505
Dr. Szabó Béla 20/4752965
Dr. Varga Ottó 30/9375015

Az ügyelet szombat-vasárnap 
8-20 között, kizárólag sürgőssé-
gi, életveszély elhárítása céljából 

vehető igénybe

Fogadónapok a városházán
Dobó Zoltán polgármester

2019. 11. 18. 
Puskás Ákos alpolgármester

2019. 11. 11. és 25.
Pass Sándor alpolgármester

2019. 11. 04.

Tapolcai Újság
Megjelenik TAPOLCÁN

és a térségben kéthetente.

Szerkesztőség: 8300 Tapolca, Deák 
F. u. 21. Tel: /87 412-289 

E-mail:
tapmedia.hirdetes@gmail.com 

info@tapolcatv.hu
Lapzárta: megjelenés hetének hétfő-
je 12:00 óra

Megjelenik 7300 példányban
ISSN2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

A helyi  Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat  fris-
sen megválasztott három 
képviselője tett esküt a 
minap a polgármesteri 
hivatal udvari tanácster-
mében.

Az alakuló ülés napiren-
di pontjainak elfogadását 
követően, Dr. Gelencsér 
Mihály, a helyi választási 
bizottság elnöke ismertette 
a helyi német nemzetiséget 
érintő önkormányzati vá-
lasztások eredményét.
Elhangzott, a választási 
névjegyzékben szereplő 
21 főből végül 18 személy 
adott le érvényesen sza-
vazatot a tapolcai urnák-
nál. Molnár Attila Ferenc 
képviselőjelöltre 17 vá-
lasztópolgár adott le érvé-
nyes szavazatot, Molnárné 
Resch Myrtill Márta szin-
tén 17 voksot kapott, Pem 
Imre jelöltnek pedig 16 ta-
polcai választópolgár sza-
vazott bizalmat. Mindhá-
rom képviselő a Veszprém 
Megyei Német Önkor-
mányzatok Közösségének 
jelöltje volt. A megválasz-
tott képviselők egyhangú 
döntése alapján, a szerve-
zet elnökeként folytathatja 

az önkormányzati munkát 
Molnár Attila Ferenc ko-
rábbi elnök.  Az elnökhe-
lyettesi tisztséget
Pem Imre látja el. /tl/

A korábbi elnök kapott bizalmat a megválasztott képviselőktől

Balról: Pem Imre, Molnár Attila és Molnárné Resch Myrtill Márta                Fotó: tl

Esküt tettek a roma képviselők

Barta József elnökhelyet-
tes, Barta Józsefné elnök és 
Kolompár Anikó alkotják 
Tapolcán a Roma Nemze-
tiségi Önkormányzatot

Az eskütétel pillanatai                                              Fotó: tl

21 főből végül 18 nem-
zetiségi névjegyzékben 
szereplő választó adott 
le érvényesen szavaza-
tot



Az orosz nagykövetség 
kegyeleti osztályának 
munkatársai érkeztek a 
napokban  városunkba, 
hogy a Tapolcán és  kör-
nyékén zajló harcokban 
elesett szovjet katonák, 
neveik vésetével ellátott 
emléktáblát kapjanak a 
régi városi  köztemető 
melletti hősi katonai em-
lékparkban. 

Mint megtudtuk, mosta-
náig 112 Tapolcán elesett 
szovjet katonát ismer név 
szerint az Oroszországi 
Föderáció, 139 áldozat ki-
létét máig homály fedi.
Afonina Alla-t az  Orosz-
országi Föderáció Nagy-
követsége Kegyeleti Osz-
tály Igazgatóját és  Popinei 
Viktóriát a  kegyeleti osz-
tály munkatársát,  Dobó 
Zoltán polgármester és 
Horváth Gábor képviselő  
fogadta a városházán. A 

polgármester hangsúlyoz-
ta, a szovjet katonákat is 
megilleti a végtisztesség. 
– Tapolcán, hősi katonai 
emlékparkunkban az or-
szágban szinte egyedül-
álló módon, a háborúban 
elesett német, orosz, ma-
gyar, amerikai katonák 

előtt is fejet tudtunk haj-
tani az elmúlt években. 
Teljesen mindegy, hogy 
milyen zászló alatt estek 
el a katonák, hogy milyen 
ideológia mentén áldozták 
az életüket. Parancsot tel-
jesítettek és életüket adták  
nemzetükért, országukért.

Megilleti őket a végtisz-
tesség, amely hozzájárul-
hat egymás elfogadáshoz, 
a békéhez- jelentette ki 
a város polgármestere. 
Orosz részről elhangzott, 
Magyarország területén 
több, mint százezer szov-
jet katona vesztette életét, 
melyből hatvanezer máig 
ismeretlen. – Együttmű-
ködésünknek köszönhe-
tően a tapolcai és Tapolca 
környékén zajló csaták-
ban meghalt szovjet kato-
nák ezentúl nem lesznek 
ismeretlenek. Neveiket, 
születési adataikat emlék-
tábla őrzi majd Tapolcán. 
A kegyeletteljes emlékezés 
lehetősége ugyanis na-
gyon fontos Oroszország, 
az orosz emberek számá-
ra, hiszen minden egyes 
elesett katona valakinek a 
testvére, édesapja- fogal-
mazott az orosz  küldött-
ség vezetője./tl/
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Idő és Munka
Életünket szakaszokra 
bontó Idő cammog: izom 
és elmefeszítő, nehezen 
várt pihenés idején; vé-
gigdrukkolt tanóra, felsza-
badító csengetés idején; 
fájdalmak éjszakája s meg-
oldást hozó nappal idején. 
De rohan, észrevétlen elil-
lan a kellemes órák, remé-
nyek örömei közt.
A munka áldás vagy te-
her? Önként vállalt vagy 
kénytelen?  Unott vagy 
érdekes? Egyhangú vagy 
változatos?
„Dolgozol holnap? - „Saj-
nos igen.”
Miért „sajnos?” - Ez újkori 
válasz. Gyermekkorom-
ban nem hallottam. Ter-
mészetesnek tartottuk a 
munkát. Hisz belőle élünk. 
A munka menete érdekes, 
eredményes, várt; hasz-
nos, jó, tanulságos. Az ál-
lat, növény, eszköz társa az 
embernek az életharcban. 
A munka sikere, dicsérete 
az eredményben csillog; 
termés, kicsiszolt eszköz...
Kedvvel csináld, s örömöd 
lesz benne! Szeresd az ál-
latot, növényt; hű lesz hoz-
zád.
Látástól vakulásig dolgo-
zik a földművelő, mert 
a természet ritmusa így 
diktálja. A gépét kedvelő 
szaktárs gonddal kezeli gé-
pét, olajozza, tisztán tartja.
Nem a munka, hanem an-
nak körülményei, ember-
telen hajszolói, kihasznált 
páriái vezettek oda, hogy 
ma így beszélnek: „Sajnos, 
holnap is dolgozni kell.”
E szélsőséges hajsza és 
a megnövekedett igé-
nyek miatt lett a Munka 
a panaszkodás céltáblája. 
Munkakerülők hozták di-
vatba a munka szidását 
vagy az embertelenség, 
amely büntetésnek szánta 
a munkát, és pusztításig 
dolgoztatott, a munka jo-
gos bérét pedig megtagad-
ta.
Munkában eltöltött hasz-
nos élet után az erőtlenné 
vált öregnek hiányzik az 
értékes időtöltés, fáj a te-
hetetlenség, szívesen dol-
gozna.
Még a rab is inkább dol-
gozott; rettegett egyedül-
létében felszabadító volt 
a munka, helyváltoztatás, 
mozgás, vigasz, hasznos 
időtöltés, bajtársak....
Munka és Idő

Minden baj gyógyítója,
Melyből a vigasz kinő: 
Elfoglal a Munka,
Feledtet az Idő.

G. Dr. Takáts Gizella

Dobó Zoltán: Minden nemzet katonáját megilleti a 
végtisztesség.                                                             Fotó: tl

A Tapolcán elesett szovjet katonák neveit emléktábla őrzi majd

Tisztelt Polgármester Úr!
Az alábbi szöveg megjelentetését 
kérjük a hivatkozott cikk folyta-
tásaként.
 „A kormány döntött a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fej-
lesztési Program elindításáról. Az 
a cél, hogy olyan európai színvo-
nalú tornatermek, tantermek és 
tanuszodák épüljenek, amelyek 
hosszú távon szolgálják a fiatalok 
fejlődését elősegítve így az adott 
település köznevelési feladatainak 
ellátását. A Kormány a Nemzeti 
Sportközpontokat építtetőként 
jelöli ki és egyben rögzíti, hogy a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruk-
túra Fejlesztési Program keretében 
megvalósítandó egyes tanterem, 
tornaterem és tanuszoda beruhá-
zások teljes egészében központi 
költségvetési forrásból valósulja-
nak meg. 
A Nemzeti Sportközpontok (NSK) 
a cikkben megjelenteket – felada-
tának végrehajtásával összhangban 
– pontosítani kívánja azzal, hogy a 

Tanuszoda beruházásnak helyszí-
néül szolgáló ingatlan kiválasztá-
sának eljárása kezdetén, 2017-ben 
az Önkormányzat a 3437/79  és az 
1933/1 helyrajzi számú ingatlanok 
területét jelölte meg a beruházás 
két lehetséges helyszíneként. Az 
NSK szakmai szempontok alapján 
a 3437/79-es területet találta elő-
nyösebbnek. 
Az Önkormányzat a területet dön-
tésével jóváhagyta. A műszaki ta-
nulmányok elkészültek, az építési 
engedély megszületett, de a telek 
átalakítása nem kezdődhetett el, 
mert az Önkormányzat helyszín-
módosítást javasolt. 
Az újabb tanulmányok elkészültét 
követően egy újabb helyszínjavas-
lat érkezett a várostól. A kijelölt 
helyszín önkormányzati döntés 
által jóváhagyásra került 2019. au-
gusztusban. Az előkészítési folya-
matok azóta zajlanak.”

 Tisztelettel:
Nemzeti Sportközpontok

Pontosítás kérése a tapolcaiujsag.hu oldalon is 
megjelent „DOBÓ ZOLTÁN: ÁTADTUK 
 TERÜLETET A TANUSZODÁHOZ” cikk kapcsán

Két helyi vállalkozó, Pál 
Krisztián és Németh Károly 
ajándékaként GPS készü-
lékekkel gazdagodott  a 
helyi mentőszolgálat. 

A  létfontosságú  esz-
közöket az Egységben 
Tapolczáért Egyesület tag-
jai adták át a tapolcai men-
tőállomáson hétfőn.
- A rendőrséggel, a men-
tőszolgálattal és a kataszt-
rófavédelemmel is a lehető 
legszorosabb együttműkö-
désre törekszünk. 
Nem fordulhat elő, hogy 

ha kell, ne segítsük a mű-
ködéseteket, ne adjuk meg 
azt, amit kértek. Mind-
ez pedig  független attól, 
hogy önkormányzati mű-
ködtetésű-e, vagy nem 
az a támogatásra szoruló 
szervezet, intézmény-fo-
galmazott Dobó Zoltán az 
ajándékozók nevében. 
A polgármester hozzátet-
te, a most átadott eszkö-
zökkel is az a cél, hogy az 
itt élők biztonságban érez-
zék magukat. 
A felajánlást Szalai László, 
a mentőállomás vezetője 
köszönte meg a vállalko-

zóknak és az egyesületnek. 
Elmondta, a mentősöknek 
nagy szükségük van GPS 
készülékekre, hiszen gyak-
ran a sűrűn lakott terüle-
teken kívül, a környező 
hegyekben élő embereken  

kell segíteni. Ilyen esetek-
ben a gyors helyszínre ér-
kezés érdekében minden 
esetben elengedhetetlen, 
hogy modern tájékozódási 
eszközöket használjanak 
munkájuk során. /tl/    

Hasznos ajándék a 
mentőszolgálatnak

Tölgyes Zsolt átadja a készüléket Szalai Lászlónak
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Elment egy sokoldalú, 
nagy tudású, köztisztelet-
ben álló tapolcai Ember. 
Meghalt Dr. Sáry Gyula 
belgyógyász főorvos.

Tapolcán született, 1928. 
március 22-én. Apja ön-
álló kiskereskedő volt, 
édesanyja háztartásbeli. 
Az elemi iskoláit részben 
Tapolcán, részben Bécsben 
végezte el. 
A Premontrei gimnázium-
ban érettségizett Keszthe-
lyen, majd beiratkozott a 
Közgazdaságtudományi 
Egyetemre, ahol egy évet 
hallgatott, de mert úgy 
érezte, hogy az egyetem 
politizálódik, otthagyta és 
szeretett volna átlépni az 
orvosi egyetemre. Mivel 
akkor már nézték a gimná-
ziumi érettségit kiadó gim-
názium besorolását, nem 
vették fel. Ezért 1948-tól 
munkát vállalt az Állami 
Nyomdában, ahol nyom-
dai magasnyomó gépmes-
teri szakmát szerezett. Éj-
szakai műszakot teljesített, 
hogy nappal a Zenekon-
zervatóriumban zenét ta-
nulhasson.
A nyomdából vették fel is-
mételt próbálkozások után 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemre, 1952-ben. Az 
egyetemet summa cum 
laude végezte el. Közben 
az 1956-os forradalom 
miatt disszidálni kénysze-
rült oktatók hiánya mi-
att, a Gyógyszerhatástani 
Intézetbe hívták gyakor-
noknak ötödéves korában. 
Onnan került két év múlva 
a II. Belgyógyászati Klini-
kára osztályos orvosnak.
Házasságkötés után, fe-
leségével, Dr. Désaknai 
Annával, lakással meghir-

detett állást pályáztak meg 
és foglaltak el Tapolcán a 
kórházban, mindketten a 
belgyógyászati osztályon 

1959-ben. Három gyerme-
kük született.
Belgyógyászati szakvizsgá-
ja után kilépett a kórháztól. 

Rövid körzeti munka után 
elfoglalta az Ajkai Városi 
Kórház III. Belgyógyászati 
Osztályán az osztályvezető 
főorvosi státuszt. Onnan 
ment nyugdíjba 1988-ban.
 Mint nyugdíjas, részfog-
lalkozásban belgyógyász 
konziliárius munkát vég-
zett a tapolcai kórházban.
Már főorvosként szerezte 
meg szakosítón az esztéti-
ka tanári diplomát, az ezzel 
kapcsolatos területekről 
évtizedek óta publikált ta-
nulmányokat, esszéket és 
szépirodalmi műveket. Az 
orvosírók és zenészek tár-

saságának aktív tagjaként 
rendezvényeiken zenével 
és felolvasásokkal szere-
pelt. Számos vadászati és 
művészeti témájú könyve 
jelent meg, több száz pub-
licisztikai írása havi, heti és 
napi periodikákban kapott 
nyilvánosságot. Tagja volt 
az Országos Orvosetikai 
Kollégiumnak.
Rendkívül aktív tagja volt a 
városnak. Szívesen vállalta 
a felkérést egy-egy kiállítás 
megnyitására, zenedélutá-
nok vezetésére, író-olvasó 
találkozókra. Több helyi 
civil szervezetnek is tagja 

volt, cikkeit olvashattuk a 
városi újságban, műsorait 
nézhettük a városi tv-ben.
Hiányozni fog jól meg-
fogalmazott kritiká-
ja éppúgy, mint bölcs 
iránymutatása, hatalmas 
tapasztalata, finom meglá-
tásai, jótanácsai.
Osztozva a fájdalomban, 
Isten akaratában megnyu-
godva nyilvánítjuk őszinte 
részvétünket a Családnak 
Tapolca Város Önkor-
mányzata nevében. Emlé-
két megőrizzük!

Dobó Zoltán polgármester

Űrt hagyott maga után- 
mondja a hivatalos, száraz 
etikett, amikor véget ér 
egy jelentőségteljes élet, 
amikor egy nagyrabecsült 
hazánkfia, barát, isme-
rős váratlanul elköltözik a 
megismerhetetlenbe. Dr. 
Sáry Gyula, vagy ahogy 
mi fiatalabbak szólítottuk, 
Gyula bácsi, elköltözött a 
halottak országába. Or-
vosként, tollforgatóként, 
vadászként, zenészként, 
de magánemberként is 
sokan ismertük, kedvel-
tük őt. Sokat tudtunk róla, 
de biztos vagyok benne, 
hogy mégis sokkal keve-
sebbet, mint amit színes 
egyéniségével, páratlan 
műveltségével, sokrétű 
munkásságával és rendít-
hetetlen humanizmusával 

kiérdemelt volna az élők 
birodalmában. Egy szépen 
illusztrált könyvet tartok 
a kezemben, amely azóta 
remélhetőleg már elfog-
lalta jogos helyét a hazai 
vadászirodalom értékes 
alkotásai között. „Új Vadá-
szat” a mű címe, amelyet 
Gyula bácsi vetett papírra, 
mintegy másfél évtizede. 
A könyv címének filozó-
fiai vetülete, a vadászati 
kultúra és annak Dr. Sáry 
Gyula által ápolt etikai 
megújítására való igény 
sok személyesen átélt tör-
téneten keresztül tárul az 
olvasó elé. Gyula bácsiról 
ugyanis a könyvei, papírra 
vetett gondolatai beszél-
nek igazán. Ha olvassuk 
írásait, mindig közöttünk 
marad! Így gondolkodott, 

így írt valaha, nem is olyan 
régen, egy művelt tapolcai 
ember: 
„... Elbeszéléseink soha-
sem pontosak és sohasem 
teljesen igazak. Minél kifi-
nomultabb a stílus, annál 
többször visz el bennünket 
a tetszetősség irányába. Te-
gyünk próbát, olvassunk 
bele Madersprachba, az ő 
brutális igazságaiba és utá-
na Fekete István lírai va-
dászkalandjaiba. A leírás 
idealizál, pontossága a szív 
pontossága, míg a valóság 
ettől az égi mástól messze 
van. Mindkét lehetőség el-
fogadható, hiszen élvezni 
akarjuk a szöveget és az 
általa közölt események 
izgalmát is. Ki így, ki úgy! 
Azonban a szöveg, aminek 
a terjengősség is nagy ve-

szélye, nem tud mindent 
visszaadni. A fénykép vi-
szont kérlelhetetlen. Ott 
nincs selejt agancs, akkor, 

amikor csak egy fiatal, 
jobb sorsra érdemes bikát 
ejtett el a felkészületlen 
vadász. Vadászéletünk, 
megkísérlem kimondani, 

ilyen eredményes vadá-
szatok képeiből áll össze. 
Lelkünk mélyén képes le-
porelló rejlik. Don Juan 
szolgája, akiről e „győ-
zelmi lista” a nevét kapta, 
összehajtogatott papírlap-
jain, gazdája győzelmeit 
lajstromozta a szebbik ne-
men. A mi emlékeinkben 
vérző, halálba rögzült vad 
képei találhatók győzelmi 
listánkon, ezek fényképe-
in. És azok is árulkodnak, 
ha a szöveg mást mond. A 
trófeák, szépen kikészítve 
a falakon már némák.” /
Dr. Sáry Gyula Új vadászat 
(részlet)/ A Tapolcai Új-
ság, a Tapolcai Média Kft 
és munkatársai e gondola-
tokkal búcsúznak Tapolca 
szellemi életének egyik je-
lentős személyiségétől. /tl/

Elment Dr. Sáry Gyula, városunk köztiszteletben álló polgára

2018 tavaszán még fogadhatta Dobó Zoltán polgármester 90. születésnapra szóló üdvözlő szavait             Fotó:tl

Hiányozni fog jól 
megfogalmazott kri-
tikája éppúgy, mint 
bölcs iránymutatá-
sa, hatalmas tapasz-
talata, finom meglá-
tásai, jótanácsai.



Megünnepelte fennál-
lásnak fél évszázados 
évfordulóját a tapolcai 
Batsányi Vegyeskar. A 
jubileumi koncerttel fű-
szerezett ünnepségnek 
a VOKE Batsányi János 
Művelődési Központ 
adott otthont a közel-
múltban

Az eseményre meghívta a 
nagy múltú kórus korábbi 
karnagyait, régebbi kórus-
tagjait, hazai és külföldi 
partnereiket, baráti kóru-
sok képviselőit is. 

A jelenleg Dér Kriszti-
na vezetésével működő        
Batsányi kórust a város 
polgármestere is méltatta. 
Dobó Zoltán szerint, öt-
ven év működés nagyon 
komoly és tiszteletre méltó 
teljesítmény bármilyen ci-

vil szerveződés esetében, 
különösen egy olyan gár-
dától, amely a hazai zenei 
kultúra ápolását és élteté-
sét tűzte zászlajára, mind-
ezt önfenntartó, önfinan-
szírozó módon.
 -A Batsányi kórus tel-
jesítményével nagyban  
hozzájárult ahhoz, hogy 
a zenei kultúra térképén 
Tapolca vastag betűvel 
nyomtatott- hangsúlyozta  
Dobó Zoltán, aki további 
fél évszázadnyi fennállást 
kívánt a vegyeskarnak. 
Csaba Dezső az együttes  
ma is aktív alapító tagja a 
közelmúltban elkészítette 
a kórus ötven évéről ké-
szült dolgozatát, amelyet 
ajándékba megkaptak a 
rendezvény vendégei. Csa-
ba Dezső ünnepi beszédé-
ben, Borsányi Gábor ala-
pító karnagy  személyét, 
tehetségét, életútját, az 
együttes megalakításában 
és működtetésében betöl-
tött szerepét emelte ünne-
pi gondolatai középpont-

jába. A Batsányi kórus a 
jeles jubileum alkalmából 
szép zenei repertoárral is 
készült. A különleges alka-
lom rendhagyó produkci-
ókban is megmutatkozott. 
A kórust ugyanis néhány 
szép előadás erejéig  az 
együttes korábbi  karna-
gyai,  Bazsó Gabriella, 

Halápiné Kálmán Katalin 
vezényelték. A koncertet 
követően Virág László-
nak és Csaba Dezsőnek, 
a Batsányi Vegyeskar két 
legidősebb tagjának járó 
elismerést adott át méltató 
szavak kíséretében Havasi 
Gábor a Batsányi művelő-
dési központ vezetője./tl/
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50 éve tartja össze a Batsányi Vegyeskart az éneklés szeretete

Ünnepelt, megemlékezett és koncertet is adott fél évszázados fennállása alkalmá-
ból a nagy múltú kórus                                                                                                 Fotó: tl

A különleges alka-
lom rendhagyó pro-
dukciókban is meg-
mutatkozott.

Zenés vígjátékkal 
készül a Tapolcai 
Musical Színpad
Folynak a próbák a Tapol-
cai Musical Színpadnál. 
Az Én és a kisöcsém című 
zenés vígjátékot tekint-
hetik meg az érdeklődők 
november végén a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban. 
Egy újabb színpadi pro-
dukcióval, ezúttal is egy 
zenés vígjátékkal készül a 
Halápiné Kálmán Katalin 
vezette Tapolcai Musical 

Színpad. A darab, törté-
netét tekintve egy utazás 
köré épül, melyben a sze-
relemé, a vágyaké, és az 
ábrándozásé a főszerep, és 
ahol senki és semmi nem 
az, aminek látszik. 
A két felvonásos előadást 
már előzetesen is nagy 
érdeklődés övezte, hiszen 
a november 22-re, illet-
ve 23-a meghirdetett esti 
bemutatóra már minden 
jegy előzetesen elkelt. 
A szervezők így egy plusz 
előadást iktattak be nov-
ember 24-én, vasárnap 
18.00 órára. Erre az elő-
adásra is van lehetőség 

az előzetes jegyváltásra a 
Tamásiban. 25-én, hétfőn 
a színházbérletesek tekint-
hetik meg a produkciót.
Halápiné Kálmán Ka-
talintól, a darab rende-
zőjétől megtudtuk, ez 
a huszonegyedik zenés 
darab, amit színpadra 
visznek. - Ez azért is  kü-
lönleges, mivel eddig még 
nem szerepelt operett a 
repertoárjunkban. Tizenöt 
szereplő, énekesek és tán-
cosok fogják színre vinni 
az Eisemann Mihály zenés 
betéteivel feledhetetlenné 
tett produkciót - mondta 
el lapunknak a rendező.A rendező és a szereplőgárda                                                                         
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Október harmadik hét-
végéjén rendezték meg 
idén először, de hagyo-
mányteremtő szándékkal 
a RUNdevu Balatonfüred 
Ultramarathont, ahol a 
Tapolcai Trappolók is re-
mekül szerepeltek.

A Trappolók lapunkkal is 
megosztották a verseny 
részleteit. A két napos 
sporteseményen nyolc 
különböző távon rendez-
tek verseny. 6, 12, 24 és 48 
órás, valamint félmaraton, 
maraton, 50 km és 100 
km távokon indulhattak a 
résztvevők. 
A Trappolókat négy futó 
képviselte. Lajkó Mónika a 
12 órás versenyben indult, 
mely alatt 107 km futott, 
ami a női mezőnyben a 
harmadik helyet jelentet-
te számára. Földesi József 
és Nagy Miklós a 24 órás 
futamban indult. József 
187 kilométerrel az ösz-
szetettben az ötödik helyre 
küzdötte fel magát. Miklós 

élete leghosszabb távját, 
161,6 km-t futott, mellyen 
a tizenötödik helyen zárt. 
Szalkai Zsolt időben és 
távban is eddigi leghosz-
szabb futásán 48 óra alatt 
263 km-t teljesített, amivel 
összetettben a nyolcadik 
helyen végzett. Az ered-
mények felkerültek a nem-
zetközi szövetség ered-
ménylistájára./me/

Volt, aki 48 órán át futott

Fotó: Tapolcai Trappolók

Tollaslabdázók 
versenyeztek
A Tapolcai Tollaslabda és 
Fallabda Sportegyesület 
októberben Sopronban 
versenyzett, ahonnan a 
harmadik hellyel tértek 
haza.
A Tapolcai Tollaslabda és 
Fallabda Sportegyesület a 
soproni tollaslabda CsBIII. 
nyugati 1-es csoport őszi 
fordulóján mérette meg 
magát október harmadik 
szombatján, ahol négy 
csapat közül a harmadik 
helyen zártak.
Eredmények: Tapolca-
Veszprém2 3:2, Tapolca-
Győr 0:5 és Tapolca-Sop-
ron 1:4. Tapolcát Csapó 
Mónika, Gyarmati Zoltán-
né, Pető Mónika, Süléné 
Gyönge Anita, Gombkötő 
Richárd, Gyarmati Zoltán, 
Kassai Balázs, Tőkés And-
rás és Szennyai Szabolcs 
képviselte./me/

SPORT

A Tapolca Vívóklub ifjú 
versenyzői szépen szere-
peltek Veresegyházon.

Tizenegyedik alkalommal 
rendezték meg a Veres-
egyháza Kupa megméret-
tetést október harmadik 
vasárnapján, a Törpici, 
Gyermek és Serdülő le-
ány és fiú párbajtőrözők-
nek. A Tapolca Vívóklub 
is képviseltette magát a 
megmérettetésen, ahol 
szép eredmények szület-
tek. Törpici leány kate-
góriában, a tizennégy fős 
mezőnyben Hegyi Dorka 
a tizenharmadik helyen 
zárt. A gyermek leányok 
negyvenkét főt számláló 
viadalán Cserép Dorina a 

nyolcadik, Konczek Lina 
Melodi pedig a huszon-
negyedik helyen végzett. 
Az ötvenhat serdülő leány 
között aranyérmes Sulyok 
Melani, bronzérmes Tar-
soly Borbála, tizenkettedik 
Kovács Bianka, tizennyol-
cadik Cséri Sára, huszon-
harmadik Konkoly Evelin. 
Borbála, Sára és Evelin 
felversenyzett. Edzőjük 
Gauland Zsófia./me/

Szép
vívóeredmények

Serdülő leány kategória                           
           Fotó: Tapolca Vívóklub

Szezonzáró
teniszverseny
Október utolsó vasárnap-
ján rendezte meg a TVSE 
tenisz szakosztálya a „Sze-
zonzáró” Kupa egyéni ver-
senyt. A Városi Sport és 

Szabadidő Centrumban 
hét induló mérette meg 
magát. A képzeletbeli do-
bogó első fokára Kassai 
Balázs, a másodikra Hoff-
mann Ádám, míg a har-
madikra dr. Horváth Gá-
bor állhatott. /me/

és volt, aki élete leghosszabb távját gyűrte le

N a g y s z a b á s ú 
zárórendezvénnyel ért 
véget a Jó, hogy látunk 
2019 programsorozat a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban a napokban.

Kifejezetten megható volt 
a csökkentlátó emberek és 
a fiatalok találkozása, esz-
mecseréje, közös játéka, 
amely egyrészről a sérült 
emberekkel szembeni ér-
zékenyítés célját szolgálta, 
másrészről a látás tompu-
lásának, illetve elvesztésé-
nek következményeit hoz-
ta testközelbe.
Az esemény keretében 
tartalmas ismeretterjesztő 
előadások hangzottak el, 
de jól sikerült diákrajzok-
ból kiállítást is nyitottak a 
szervezők, természetesen 
a szem és a látás fontossá-
gának témakörében. 
A fiatalok vetélkedőn mé-
rethették meg a progra-
mok során megszerzett 
ismereteiket, miközben 
csökkentlátó felnőttek sze-
mélyes történetével, életé-
vel is megismerkedhettek. 
A Tapolca és néhány kör-
nyékbeli település iskoláit 
megmozgató eseményt a 
város képviseletében Dobó 
Zoltán nyitotta meg. A 
polgármester elsősorban a 
látás fontosságáról beszélt 
a nézőtéren helyet foglaló, 
zömében általános iskolás 
fiatalokhoz intézve szavait 

– Ti is nézitek a tévét, ve-
szitek a tanácsokat, hogy 
mossatok fogat, figyelje-
tek oda az izületeitekre. 
Bizonyára észrevettétek 
azt is, hogy rendkívül ke-
vés reklámot láttok ar-
ról, hogy milyen fontos a 
szem egészsége. A nagy-
mamám azt mondta, ak-
kor kell spórolni, amikor 
van miből. Magyarán oda 
kell figyelnünk az egészsé-
günkre, szemünk világára 
is - fogalmazott Dobó Zol-
tán, majd azt kérte a gye-
rekektől, hogy figyeljenek 
oda arra, hogy sokkal jobb 
valamit megelőzni, mint 
gyógyítani.
Szabó Richárd optikus a 
rendezvénysorozat házi-
gazdája, szervezője arról 
beszélt, hogy október a 
látás hónapja. – Biztosan 
tudtok róla, legfontosabb 

üzenete a kampánynak, 
hogy vigyázzunk a látá-
sunkra, rendszeresen ve-
gyünk részt szűrésen, mert 
sok minden múlik azon, 
ha időben felefedezünk 
valamit, ami a látás romlá-
sát okozza. 
A szakember elmondta, 
hogy rendkívül sok múlik 
azon, hogy milyen teljesít-
ményű, minőségű a látás.- 
Idén próbáltuk megszólí-
tani a fiatal korosztályt is, 
ennek érdekében vetélke-
dőt, oktatást szerveztünk. 
A héten rajzpályázaton 
vettetek részt, szép pá-
lyaműveket készítettetek, 
amelyeket sok hasznos 
nyereménnyel köszönünk 
meg nektek- hangsúlyozta 
Szabó Richárd a Jó, hogy 
látunk 2019 programsoro-
zat zárónapjának megnyi-
tóján. /tl/

A látás az egészség része, vigyázzunk rá!

A diákok megtapasztalhatták, milyen az: nem látni  
                                                                                Fotó: tl

Közös ima 
halottainkért
Halottak napi megem-
lékezésre várta híve-
it vàrosunk plébánosa 
Csonka Nàndor atya, 
november elsején pénte-
ken az régi temető kápol-
nához.

A megemlékezést ha-
rangszó nyitotta, majd  
Bertalan Csaba osztotta 
meg Szent Ágoston örök 
gondolatait az egybegyűl-
tekkel. Később egyházi 
énekek hangzottak el Fe-
kete Gábor kántor előadá-
sában, majd Nándor atya 
vezetésével imádkozták el 
a megemlékezők a Min-
denszentek litániáját. A 
kápolna elől -mécsessel a 

kezükben-  közösen vo-
nultak át a résztvevők  a 
temető nagy keresztjéhez,  
ahol közösen helyezték 
el az emlékezés gyertyá-
it. Az egybegyűltek ekkor 
együtt imádkoztak Cson-
ka Nándor plébánossal az 
elhunytak lelki üdvéért. A 
mindenszentek vagy min-
denszentek napja a keresz-
tények ünnepe, az üdvö-
zült lelkek emléknapja, 
melyet a katolikus keresz-
tény világ november 1-jén 
tart. Ekkléziológiailag a 
megdicsőült Egyház ün-
nepe.

                                                                            Írás ésFotó: tl

Mindenszentek



Több korosztállyal kezd-
ték meg a szezont a Te-
lekom Veszprém Tapolca 
csapatai, a Magyar Kézi-
labda Szövetség utánpót-
lás bajnokságaiban.

Több éves hagyománya 
van, hogy a Telekom Vesz-
prém Tapolcán is lehető-
vé tette a gyermekeknek, 
hogy részt vegyenek a ké-
zilabda utánpótlás nevelés 
programjukban. 
A csapatok legfőbb bázisát 
a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézmény ta-
nulói adják. 
A legkisebbekkel Somogyi 
Andrea, a Kisiskolás baj-
nokság Fiú U10 Nyugati 
csoportban Somogyiné 
Szakonyi Judit, míg a 
Gyermekbajnokság Fiú 
U11 F csoportjában So-
mogyi Sándor foglalkozik 
az ifjú kézilabdásokkal. 
A Gyermekbajnokság Fiú 
U12 F csoportjában, vala-
mint a Fiú U13 E csoport-
jában Velkyné Bisján Éva 
vezeti a fiatal sportolókat. 
Az U12-es fiúk őszi mér-
kőzései közül a második 
versenynapra látogattunk 
el, ahol az edzőt kérdez-

tük a csapatról – Már a 
harmadik szezont kezdjük 
együtt ezzel a remek csa-
pattal. Jó pár játékosban 
reménykedem, mert már 
most kaptak olyan lehető-
séget, hogy játszhatnak a 
Telekom Veszprém csapa-

tával. Vannak olyan gyere-
keim, most már öten, akik 
Veszprémbe járhatnak fel 
edzésre, vagy előre egyez-
tetett időpontban, vagy 
vannak olyanok, akik heti 
rendszerességgel. Így le-
hetőségük van külföldi 

tornákra is mennie a gye-
rekeknek, akikkel egyéb-
ként meg vannak eléged-
ve. Nagyon büszke vagyok 
rájuk – tájékoztatta a Ta-
polcai Újság munkatársát 
Velkyné Bisján Éva edző.
                        Írás, fotó: me
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Szezont kezdett a Telekom Veszprém Tapolca is
A csapatok legfőbb bázisát a Kazinczy Ferenc tagintézmény tanulói adják.

Az U12-es csapat Velkyné Bisján Éva edzővel október harmadik szombatján, hazai 
pályán                                                                                                                  Fotó: Májer Edit

Remekül 
szerepeltek
A tapolcai Szász Márton 
Általános Iskola tanulói 
októberben ismét meg-
mutathatták tehetségü-
ket. 

Sport-és helyesírási ver-
senyen is remekül szere-
peltek. Október harmadik 
péntekén, a Budapesten 
megrendezett Országos 
Atlétika Diákolimpián – 
folytatva a korábbi évek 
sikeres szereplését.
Nagy Mónika a 100-es sík-
futás döntőjében máso-
dikként ért célba. Felkészí-
tője Kiss Katalin.
A hónap harmadik hétfő-
jén, az Ajkán megrende-
zett megyei helyesírási ver-
senyen Horváth Denissza 
7. osztályos tanuló a fel-
ső tagozatosok között az 
első helyezést ért el, míg 
Könczöl Gábor az alsósok 
mezőnyében a harmadik 
helyen zárt. 
Felkészítő tanáruk Frang 
Vivien és Nagyné Varga 
Katalin./me/

SPORT

Siklósi Gergely párbaj-
tőrvívó októberben két-
szer állhatott dobogóra 
egyesületének színeiben, 
csapattársaival. 

Budapesten arany-, míg 
Kínában ezüstérmet sze-
reztek a Honvédos fiúk.
Siklósi Gergely, a Budapes-
ti Honvéd Sportegyesület 
színeiben csapattársaival, 
Berta Dániellel, Somfai 
Péterrel és Peterdi   And-
rással október második 
hétvégéjén, a  Férfi pár-
bajtőrcsapat Magyar Ku-
pán, a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnokban 
a dobogó legfelső  fokára 

állhatott. Október máso-
dik felében, a kínai Vuhan 
városában, a huszonhá-
rom különböző sportág-
ban megrendezett hetedik 
CISM Katonai Világjáté-

kok párbajtőr versenyében 
mérette meg magát Siklósi 
Gergely. 
A világjátékok második 
napján a férfi párbajtőrö-
zők ötvenfős egyéni ver-
senyében a kilencedik he-
lyen zárt végül.  
Október 23-án, nemzeti 
ünnepünk évfordulóján 
nyert a Honvéd együttese, 
név szerint Berta Dániel, 
Peterdi András és Sikló-
si Gergely a férfi párbaj-
tőrcsapat tizenhat indu-
lót számláló mezőnyben 
ezüstérmet. 
Edzőik Dancsházy-Nagy 
Tamás és László- kapta la-
punk az információkat.

Az ezüstérmes csapat 
         Irás: me, fotó: BHSE

Siklósi Kínában. Egyéniben a kilencedik, csapatban má-
sodik helyen zárt                Fotó: Siklósi Gergely facebook

Siklósi Budapesten és Kínában is a 
dobogón végzett



Egy kicsit most belecsem-
pészem a tapolcaiak éle-
tébe a céklát-mondta el 
lapunknak Szarka Zsófi 
gasztroblogger, aki a helyi 
piacot népszerűsítő Piac-
mustra elnevezésű  rendez-
vények állandó háziasszo-
nya. A pénteki eseményen 
is ő volt a középpontban, 
bevásárolt, majd  mákos 
nudlit készített, amelyet 
különleges, egyedi öntettel 
kínált a vásártér látogatói-
nak.

Szarka Zsófi finom és kü-
lönleges gasztroköltemé-
nyeit sok helybéli meg-
kóstolhatta az elmúlt évek 
során. 
Ő a tapolcai piacmustra 
rendezvények arca, állan-
dó háziasszonya, a néhány 
éve megújult vásártér első 
számú népszerűsítője. A 
mosolygós fiatal hölgy ez-
úttal egy újragondolt édes-
séggel kedveskedett min-
denkinek, amibe szokatlan 
módon cékla is került.- A 

céklát piros gyümölcsök-
kel vegyítem, ezt teszem 
majd a mézzel megbolon-
dított mákos nudli mellé. 
A klasszikus nagymama 
féle mákos nudlit – amit 
mifelénk egyébként an-
gyalbögyörőnek hívnak- 
kombináltam egy színes, 
vagány szósszal is, amiről 

senki nem tudja, hogy 
cékla alapú -árulta el a 
gasztroblogger. 
Zsófi szerint, a klasszikus 
hazai édességeket érdemes 
inkább délelőtt fogyaszta-
ni, hiszen hízlalnak. Ezért 
leginkább tízórainak java-
solta a kalóriákban gazdag 
édességet. /tl/

A legutóbbi Piacmustra rendezvény, vörös 
szósszal megbolondított nudlival
Egyedi ízek
Zsófitól

A piac mindig mosolygó háziasszonya                          Fotó: tl
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Házasságkötés
2019. 10. 18
Pacskó Kornél
Kaszás Pálma Dominika

2019 . 10. 25.
Hadady Zoltán Endre
Molnár Andrea

Megmentették 
az elütött
k e r é k p á r o s t 
Tapolcán 
Egy szolgálaton kívüli tűz-
oltó, és további két civil 
ember segített a kerékpá-
rosnak, akit egy személy-
autó ütött el Tapolcán, a 
Halápi úti garázssornál 
lévő kereszteződésben, 
november 3-án, délelőtt- 
közölte a rendőrség.
A balesetben a 71 éves férfi 
a kétkerekűről az aszfaltra 
esett, a sofőr az autóval át-
hajtott rajta,  a férfi szeren-
csétlen módon az autó alá 
szorult. 
Mögöttük érkezett sze-
mélygépkocsijával a hely-
színre Farkas Roland szá-
zados, a Pécsi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 
szolgálatparancsnoka, aki 
azonnal megállt, és segített 
az autó alá szorult ember-
nek. 
Felemelte az autójában 
lévő emelővel az autót, le-
szerelte a kerekét, majd két 
másik helyszínre érkező 
civil segítésével kiszabadí-
totta alóla a kerékpárost. A 
mentősök ellátták, és kór-
házba szállították a férfit. 
A kórház szerint a gyors és 
szakszerű mentés nélkül 
akár tragédia is történhe-
tett volna a balesetnél. /
forrás: police.hu/

Hamarosan 15000 
Eurot költhet a 
város ingyenes wifi 
pontok létesítésére.
A nagyjából 4.5-5 millió 
forintnak megfelelő ösz-
szeget a wifi for you elne-
vezésű EU-s pályázaton 
nyerte el Tapolca a napok-
ban-hangzott el Puskás 
Ákos sajtótájékoztatóján.
Az alpolgármester a he-
lyi média jelenlétében el-
mondta, a pályázati siker 

révén a városban új külső 
és beltéri wifi hozzáférési 
helyeket tudnak létesíteni, 
de a meglévők korszerű-
sítésére is lehetőség nyí-
lik. A bejelentés az okos 
telefonokkal, tabletekkel 
rendelkező helyieknek 

és turistáknak jelent jó 
hírt. - Mivel a pályázat 
benyújtásakor nem kellett 
meghatározni, hogy hol, 
milyen helyeken kell a be-
ruházásokat megvalósíta-
ni, így a döntések a helyi 
lakossági és a turisztikai 
igények felmérése és mér-
legelése alapján születhet 
meg- hangsúlyozta Puskás 
Ákos. Megtudtuk, az elkö-
vetkező időszakban meg-
újuló és bővülő rendszert 
a pályázat szerint, legalább 
három évig köteles ingyen 
működtetni a város. /tl/       




