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Szüret és mulatság
TAPOLCA-DISZEL Megtartották a szőlő és a bor helyi ünnepét
A szüreti felvonulások,
mulatságok talán a legvidámabb eseményeknek
számítanak a járás településeinek életében. Tapolca szüreti ünnepe hagyományosan Diszelben
zajlott az elmúlt hét szombatján.
Kora délután kellemes időben a településrész templománál gyülekeztek a szüreti
menet részvevői. Tapolca és
a településrész elöljárói, polgárai, a felvonulásban aktív
szerepet vállaló lakók, szőlősgazdák koccintgattak, beszélgettek egymással láthatóan, érzékelhetően egyre
vidámabb hangulatban. A
több százas embercsoport
zsongását végül Samu Ferenc kisbíró hangja törte
meg néhány percre, aki a tőle megszokott módon brillírozott a szüret mulatság kihirdetésén.
Beszédében,
szokásához híven, nem feledkezett meg a humoros,
népies erotika stílusjegyeinek alkalmazásáról sem. A
Tapolcai Ifjúsági Fúvósze-

A szüreti felvonulás elmaradhatatlan kelléke, a szőlőharang Fotó: Töreky László
nekar fújta meg végül az indulót, majd megmozdult a
menet, amelyben az elsők
között a környék legismerátebb művészeti és hagyományőrző csoportjai követték a szőlőharangot; a Batsányi Néptánccsoport táncosai, a Csobánc Népdalkör, a
Monostorapáti Vegyeskar, a

Radetzky huszárok, a Raposka Tánccsoport, a Vinum
Vulcanum borlovagjai és
sokan mások. Dobó Zoltán
polgármester és Bakos
György a településrész képviselője egyaránt örömét fejezte ki, hogy a helyi szőlőtermelés és borkészítés, a
szüret, illetve az ahhoz kötő-

dő hagyományok ma is élnek és sokaknak jelentenek a
munkán túl, örömteli ünnepet, vidám órákat, nem mindennapi kikapcsolódási lehetőséget. Ezúttal volt is mit
ünnepelni, hiszen szépen beérett, magas mustfokú, ép
szőlőfürtöket hozott az idei
gazdasági év.
(tl)

Megkopott
a kőtábla...
„Itt fekszünk, vándor
vidd hírül a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt
a haza” - hirdeti ma is
kőtábla az utókor számára Leónidasz üzenetét. A spártai király
a thermopülai szoros
hős védőjeként vonult
be a történelembe, az
i.e. 480-ban lezajlott
ütközetben tanúsított
kivételes bátorsága
okán. Leónidasz a
harc sűrűjében esett
el, de maroknyi csapatával a végsőkig
védte hazáját a sokszoros perzsa túlerővel szemben. Ma minden bizonnyal megfordulna a sírjában a
hős, ha tudná, hogy
napjainkban gyakorlatilag minden délről
érkező
bevándorló
könnyen, akadály nélkül juthat be Európába, nagyrészt éppen
az ő hazáján keresztül. Sokan foglalnak
most új hazát, amihez
még fegyver sem kell.
Szijártó János

Szükség van az épületre
Élőlánccal
igyekeztek
megóvni a lebontástól az
egykori fizikoterápia épületét a kórházban, Dobó
Zoltán polgármester felhívására. A kórház vezetése ugyanakkor a most zajló milliárdos beruházás
részeként bontana, hogy
a helyére más kerüljün.

Vito Pastore Tapolcán is bemutatkozik Fotó: Szijártó J.

Meghökkentő alkotások
Rövidesen
bemutatkozik
Tapolcán, az eredetileg
olasz, de húsz évig a németországi Hannoverben
élő, alkotó festőművész, Vito Pastore. Már szervezi el-

ső tapolcai, egyben hazai
kiállítását a La Pergola Pizzéria melletti műhely-galériában alkotó művész.
(Írásunk „Ecset...” címmel
a 4. oldalon olvasható). (szj)

esetén akár további csoport
indítása is lehetővé válna tájékoztatta lapunkat a polgármester. Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató közleményében többek között arról
írt, hogy a kezdeményezés a

támogatási szerződés módosítását jelentené, ami forrásvesztéssel járna az 1,161
milliárdos, pályázattal segített kórházi struktúraváltás
esetében. A felek mindenesetre még tárgyalnak. (szj)

- Azt az épületet akarják
lebontani, amelyet 2009-ben
a kórházat akkor üzemeltető
gazdasági társaság részlegesen felújított, akadálymentesített. A mintegy 110 millió forint értékű ingatlan
kiválóan alkalmas lenne a
város több pontján, széttagoltan működő szociális
alapellátási szolgáltatások Lévai József (balról) alpolgármester, Dobó Zoltán polközpontosítására. Így a böl- gármester és Rig Lajos országgyűlési képviselő a lecsőde is bővülhetne, igény bontásra ítélt épület előtt. Szükség lenne az épületre
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Vár állott, most kőhalom
Laktanya-bejáráson volt a képviselő-testület a pénteki ülés után
Megtekintette a tíz évvel ezelőtt megörökölt
honvédségi ingatlant a
képviselő-testület nagyobb része a pénteki
ülés után.

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:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164

A mérhetetlen szemét és
lehangoló romhalmaz ellenére némi optimizmusra
adott okott a területen már
működő, vagy éppen gazdasági tevékenységre készülő vállalkozások jelenléte. Ha az infrastruktúra
fejlesztésére megfelelő
források nyílnának meg,
az a város számára komoly gazdasági potenciált
jelenthetne, és akár az elvándorlást is megállíthatná.
(szj)

Ügyfélfogadási rend:
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
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

Lévai József alpolgármester vezette
körbe a testület jelenlévő részét a
laktanya maradványai között. Sok
munka, és még több pénz kellene ide
Fotók: Szijártó János

Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu

06/87/412-289
www.tapolcaiujsag.hu

Előkészítve a telep fejlesztése
Közel kétmilliárdos beruházás indulhat majd

Európai uniós forrás segítségével valósult meg a
„Tapolcai szennyvíztisztíLapterjesztés
tó telep technológiai korszerűsítése” című pályáLapunk terjesztésével kap- zat előkészítő szakasza.

csolatos észrevételeit a lenti
telefonszámon jelezheti:

A projekt támogatói okiratát
2013. augusztus 23-án írták
alá, így az Európai Unió KoFogadóórák a városházán:
héziós Alapjából és hazai
- Rig Lajos országgyűlési
központi költségvetési előképviselő minden hónap első
irányzatból 38.756.652,- Ft
csütörtökén (15.00-16.00 óra
összegű, vissza nem térítenközött) a Tapolcai Közös Öndő támogatásra nyílt lehetőkormányzati Hivatal udvari taség. A 45.596.061,- Ft össznácstermében tart fogadóórát
költségű projekt önrészének
- Kozma Henrik Alajos
biztosítására Tapolca önkoralpolgármester
mányzata vállalt kötelezettSzeptember 28. 14.00-16.00

06/20/358-3295

séget. A projekt hivatalosan
2013. szeptember 1-én
indult, a befejezési határidő
2015. augusztus 31. Az időigényes és sokrétű projektelőkészítési folyamat eredményeként elkészültek a
megvalósításra vonatkozó
főbb pályázati dokumentumok, a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó, vízjogi létesítési engedélyezéséhez kapcsolódó
terv, a hálózat rekonstrukciós munkákra vonatkozó
műszaki dokumentáció, a
fentiekre vonatkozó tervezői költségbecslés, a megvalósíthatósági tanulmány és

költség - haszon elemzés, a
közbeszerzési dokumentáció műszaki tartalmú részei.
Az elkészült költség-haszon
elemzés számításai alapján a
jelentős környezetvédelmi
beruházás várható összege 1
milliárd 930 millió 990 ezer
600 forint.
Amint megtudtuk, a jelen
projektben elkészült dokumentumokat felhasználva - a
megvalósításra vonatkozó
pályázati felhívás megjelenését követően - a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda
közreműködésével a fejlesztési pályázat immár benyújtható.
(szj)

Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 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
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Klasszikus
szépségek
Tapolca először volt helyszíne a Magyar Jaguar
Club találkozójának az elmúlt hét végén.
A Magyar és osztrák felségjelzésű Jaguarok sorakoztak
a Hotel Pelion parkolójában
péntektől vasárnapig. Megcsodálhattuk a régi évjáratokat (köztük 54-est is), de a
legújabb modellekből is
akadt néhány a klasszikus
szépségekből. Feltein Attila,
a Magyar Jaguar Club elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a klub már közel
húsz éve szervezi a Jaguartulajdonosok találkozóját,
mindig más, új helyszínt keresve. Az idén először Tapolcára és környékére azért
esett a választás, mert a
klubtagok még ezt a környéket nem járták be. A háromnapos rendezvény Jaguar
XE-bemutatóval kezdődött
péntek este, melyet Marczis
Miklós, a JLR Hungary igazgatója tartott a Pelion bejáratánál. Szombaton reggel útra
kelt a csapat, hogy az aznapi
százötven
kilométeres
távnak nekivágjon. Közel
negyven Jaguar gördült ki a
Pelion parkolójából.
(ae)

HÍREK
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Idősköszöntés
LÁTOGATÁS 1920. szeptemberében született

Lévai József és Kozma Henrik Alajos köszöntötte Deli Ferencnét
Fotó:Szijártó J.
kapcsolatot
A napokban köszöntötték Viktor miniszterelnök üd- harmonikus
ápol. Négy unokája van. Fitapolcai otthonában a ki- vözlő díszoklevelét is.
lencvenöt esztendős Deli Deli Ferencné örömmel fo- atal korábban kertészetben
gadta a vendégeket és ke- dolgozott, de ma is nagyon
Ferencnét.
délyesen elbeszélgetett ve- aktív, erről a szép, rendezett
A szépkorú hölgyet Lévai lük az elmúlt közel egy év- udvar, kert is árulkodott.
József alpolgármester és század főbb történéseiről. Sajnos a közelmúltban több
Kozma Henrik Alajos alpol- Különösen a családról, mun- darázscsípést is elszenvedett
gármester köszöntötte az ön- káról. Férje vasutas volt, őt Deli Ferencné, de úgy tűnik
kormányzat nevében, illetve már elveszítette, de három nem okozott számára leátnyújtották számára Orbán fiával, illetve feleségeikkel győzhetetlen problémát.(szj)
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Rövid hírek
n LABDARÚGÁS -

A megyei első osztályú
labdarúgó bajnokság
hatodik fordulójában
Balatonfűzfőn vendégszerepelt a TIAC, 1-1es döntetlenre végzett.
A hazai csapat a 34.
percben előnyhöz jutott, de fölényét nem
tudta gólokra váltani . A
67. percben jogos hazai
kiállítást
követően
megváltozott a játék
képe, a Tapolca előtt is
adódtak lehetőségek,
amiből egyet sikerült
gólra váltani Szám
Péter jóvoltából.
U-19: Az 5. fordulóban
Tapolca-Gyulafirátót
1:1 (0:0). Tapolcai gólszerző: Kiss Bence. Tapolca jelenleg 11 ponttal áll az élen.
(ae)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombati
(2015.09.26.) túrája:
Keszthely-Fenékpuszta-Balatonszentgyörgy,
Csillagvár-Balatonszentgyörgy. Találkozó
a tapolcai autóbuszállomáson szombaton reggel 7.30-kor.
(szj)

Túráztak, ismeretet szereztek
Buszos, gyalogos, kerékpáros kirándulások során
ismerkedtek meg térségünk természeti értékeivel zalahalápi diákok egy
sikeresen elnyert uniós
pályázatnak köszönhetően.

diák rendkívül tartalmas táboroztatását tette lehetővé,
miközben hasznos fejlesztő
játékokkal és sporteszközökkel is gazdagította az intézményt. A diákok a júniusi
és augusztusi ökotáborok
során többek között megismerkedhettek a balatonedericsi
cseppkőbarlang
csodálatos világával, a salföldi Természetvédelmi Major kincseivel, a Festetics

Imre Állatfarm nálunk honos állataival, de gyalogtúrázhattak a Haláp-hegyen és
kerékpáros kirándulást tehettek a közeli Sáskára is. A
tartalmas és minden bizonynyal maradandó élményeket
nyújtó kirándulások mellett
kézműves foglalkozásokon
csiszolhatták művészi hajlamaikat, érzéküket és fej- A gyerekek örömmel vették birtokba a pályát Fotó: tl
leszthették kézügyességüket
a halápi diákok.
(tl)

Célunk volt, hogy a gyerekek a nyár folyamán olyan
programban, programokon
vegyenek részt, amely egyrészt élményekben gazdag
mozgási lehetőséget biztosítanak, másrészt új ismeretekkel is szolgálnak, és a természet szeretetére nevelnek
- mondta el lapunknak Igaz
Sándor a zalahalápi Csontváry általános iskolai tagintézmény vezetője, projektmenedzser. Többek között
erre nyújtott anyagi fedezetet a több, mint 11 millió forintot érő pályázat, amely az
“Élhető élet kompetenciáinak fejlesztése a zalahalápi
Csontváry általános iskolában” címet viselte. A nem
kevés összeg száznál is több Élmény volt a Csodabogyós barlang meglátogatása

Tanpályát avattak
Közlekedési tanpályát avattak az elmúlt héten a városban. Az átadó ünnepséget a
Mobilitás
hét
tapolcai
eseményei közé illesztették
a csarnok szervezői.
A KRESZ szabályaival való
ismerkedés már az óvodás
korban megkezdhető. A Juhász Gyula utca négyemeletes panellakásainak szomszédságában valósult meg a
most átadott tanpálya, amely
a jövőben a gyerekek közlekedéskultúrájának megalapozásához járulhat hozzá.

Az aszfaltos területen a legfontosabb jelzésekkel, táblákkal, közlekedési jelekkel
ismerkedhetnek meg a fiatalok, játékos formában. Az
átadási ünnepségen jelen
voltak az érintett óvodák, iskolák apróságai mellett a
szülők, a pedagógusok, illetve a helyi rendőrkapitányság
közelekedési szakemberei
is. A kicsik rollerekkel, kerékpárokkal vették birtokba
a pályát, láthatóan élvezték,
hogy a rendőrök kedvesen
irányítgatták őket.
(tl)
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Ecset fakanállal és gitárral
KÉPZŐMŰVÉSZET Az olasz festő, Vito Pastore, Hannoverből érkezett Tapolcára
Rövidesen tárlattal mutatkozik be Tapolcán, az
eredetileg olasz, de több,
mint húsz évig a németországi Hannoverben élő,
alkotó festőművész, Vito
Pastore.
Dél-Olaszországból származom, de a művészettel már
északabbra, Verona városában találtunk igazán egymásra. Itt rendezhettem meg
első kiállításomat 1980-ban.
Majd Milánó, Rimini, Firenze, Róma, Bologna következett, illetve számos más
olasz városban mutatkozhattam be - tudtam meg Vito-tól a napokban, tapolcai
önkéntes tolmács barátunk,
Vito Pastore a La Pergola Pizzéria melletti ideiglenes műhelygalériában dolgozik, akit érdekel művészete, itt megtalálja.
Érdekesség, hogy egy udinei borászat boros címkéhez alkalmazza Vito fent látható „halnőjét”
Fotók: Szijártó János

Heinfarth Zoltán segítségével. Aztán kiderül, hogy az
egyébként rendkívül jó kedélyű művész soha nem is
próbálkozott mással, eleve
festőnek született. Ahogy
megjegyzi, a művészet világában,
tulajdonképpen
ecsettel a kezében látta meg
a napvilágot.

VITO PASTORE
A KONYHÁBAN
ÉS A SZÍNPADON
IS OTTHON
ÉRZI MAGÁT
Az igazi változást aztán az
1989-es németországi kaland jelentette, amely hosszú
időre meghatározta Vito életét, festői pályáját. 1990-ben
írtak róla először a német újságok, egy Hannoverben
megnyitott kiállítása kapcsán. Itt állandó galériája is
volt, amit egy olasz étteremmel együtt működtetett.
Ugyanis főzni is szeret, illetve tud, és az olasz konyha
sajátosságait igyekezett a
német vendégkörnek bemu-

tatni. Erre mutatkozott
igény, ahogyan a magát főként futurista festőként jellemző Vito alkotásaira is. A
főzés is lehet művészet, akár
a festés. Azonban ezzel a
kettő területtel nem érte az
energikus olasz, a zene, a
gitár szintén kódolva van nála. Kifejtette, hogy ezt soha
nem tanulta iskolában, autodidakta módon tanulta meg
fiatalon, s tartja ma is szinten
tudását hatvanöt évesen. Németországi galériájában, éttermében volt az emeleten
egy külön terem, ahol hangszerek, zenekari eszközök
voltak éppen arra a célra,
hogy bármikor lehessen egy
jót muzsikálni, ha éppen úgy
jön össze a társaság. Rendkívül büszke arra, hogy személyesen ismeri a Scorpions
néven világhírűvé vált hannoveri hard rock együttes
tagjait, sőt még zenélt is velük. Ugyanis a banda egyik
tagja az étterem közelében
lakott és gyakran látogatott
el Vito-hoz, és a közös vacsora többször közös zenéléssel végződött.

Németországba egy véletlen
meghívás folytán került, s
mivel meglehetősen szerették a képeit, ott alakította ki
bázisát. Innen járta be Európát, s ide érkezett vissza
mindig.
Azonban mára
megunta azt a környezetet,
az emberek állandó panasz-

azon belül Tapolcára egy véletlen kapcsán kerültem.
Együtt élek egy magyar
lánnyal, így az ország kiválasztásán nem kellett túl sokat gondolkodnom. Tapolca
viszont úgy jött, hogy a közelmúltban összeismerkedtem Sipos Csabával, aki itt
egy éttermet vezet, illetve
szereti a művészetet is.
Csaba hívott, egy konkrét
munkát ajánlott, amit én
örömmel vállaltam, s végeztem el. Megtetszett Tapolca,
és ebben a kedves kisvárosban el tudnám képzelni a
jövőmet is. Bízom abban,
hogy festményeim is elnyerik az itt élők tetszését hangsúlyozta Vito Pastore.
A festőművész hozzátette,
hogy képei stílusukban is
változatosak, azonban többségük a meghökkentést, a
gondolkodtatást, a szemek
felnyitását szolgálja. Szerinte nagyon sok a probléma a
világban, amit a többség
nem lát, vagy nem vesz tudomásul. Ő ezekre szeretné
felhívni a figyelmet immár
évtizedek óta.
(szj)

kodását, a negatív hatásokat.
- Váltani szerettem volna,
elegem volt a sok hülyeségből, itt most nem értek semmit, így jól elvagyok. Bár
gyorsan meg fogok tanulni
magyarul, ahogyan angolul
és németül is hamar megta- www.tapolcaiujsag.hu
nultam. Magyarországra,

Online újságunk
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A kullancsok ellen Futókör a város szélén
Dr. Ásványi Tamás állatorvos ezúttal a kullancsokkal kapcsolatos veszélyekre és az ellenük
való védekezésre hívja fel
olvasóink figyelmét.
- A jószág 6 hetes kora előtt
tartós hatású szert nem igazán teszünk a bőrére. Ez egy
vízválasztó életkor, utána lehet használni olyan szereket,
amelyek hosszabb időn keresztül bent is maradnak a
szervezetében. Igaz, távol
tartó hatása nincs, ellenben
hat hetes kor fölött már a
spot-on készítmények, három hónapos kor után pedig
a nyakörvek is használhatók. A fiatalabb állatok
esetében a kor még befolyásolja a védekezéshez használható szerek alkalmazhatóságát.
A kullancs- ugyan többfélede két nagyon lényeges
megbetegedést terjeszt Magyarországon, amelyek súlyos tünetekkel járnak, majd
a jószágok elhullásához vezethetnek. Az egyik a babézia, amelyet egysejtű véré-

lősködő okoz, a másik a sokak által ismert Lyme-kór,
előidézője a Borellia nevű
szintén egysejtű kórokozó.
A borelliózis ellen vannak
vakcinák, amellyel ha beoltom a kutyát a normális protokoll szerint, akkor képes
megvédeni a fertőzéstől, de
attól nem, hogy a kórokozó
utat találjon a bőrébe.
Mivel egyetlen kullancsban
is benne lehet a babézia és a
Lyme-kór is, ezért nem
elegendő csak a Lyme-kór
ellen beoltatni a jószágot,
mert ott leselkedik rá a még
hevenyebb tüneteket produkáló betegség, a babéziózis.
A vörösvérsejtek sérülését
okozza a szervezetben, vérvizeléssel, nagyon magas
lázzal, elesettséggel járó
megbetegedés, amely könynyen elhullással végződhet.
A babézia ellen ugyan van
oltóanyag a piacon, de a gyakorlati tapasztalataink nem
túl pozitívak. A gyárilag föltüntetett hat hónap helyett
három, maximum négy hónapos védelmet nyújt. Itt is
fontos szerepe lenne a megelőzésnek. Akadályozzuk
meg, hogy kutyában kárt tegyen a kullancs! Létezik
vakcina, adassuk be, ennyit

megér a házi kedvencünk
egészsége! Lyme-kór esetében is érdemes kullancs távoltartó szereket alkalmazni. A már említett spot-on
készítmények jó hatásúak,
ráfolyatva az állat bőrére,
olyan helyre ahol nem tudja
lenyalni, komoly eredményt
mutatnak. Ezek a helyek a
nyak vagy a lapockák közti
terület. 4-8 óra alatt beszívódik. Van a bőrnek is kipárolgása, ami távol tartja a
bolhát és a kullancsot is, de
ha mégis támadást indítanának, ez a szer megvédi a
kutyát. Hatékonyak, azonban 28 napnál tovább nem
biztosítanak védettséget kullancsok ellen, bolha esetében ez az idő elérheti a 2-3
hónapos idő-intervallumot
is. Nyakörv- szintén egy lehetőség, de sok a névtelen,
amelyeknek a hatása a nulla.
Létezik a piacon már ultrahangos és gyógynövényes
változat is, amelyek néhány
nap hatás után már nem
funkcionálnak. Velük ellentétben a minőségi nyakörvek
hat- nyolc hónapig is védik a
jószágot a kórokozók ellen.
Érdemes
elgondolkodni,
hogy ár-érték arányban
melyik éri meg jobban? (di)

Talán sokan nem is tudják, hogy Tapolca keleti városrészében a Barackos lakópark szomszédságában létezik egy 3,85 kilométeres hosszú futókör. Kövesdi János
ötlete és kitartó munkája nyomán immár évek óta
várja mozogni, sétálni, kocgni, kerékpározni vágyókat.
Mindenképpen érdemes kipróbálni

Focicsapatokat várnak
Szeptember harmincadikáig várnak
jelentkezőket az október ötödikén
induló, 2015/16 évi Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokságra. A szervező
Csermák József Rendezvénycsarnok
olyan helyi baráti társaságokból,
közösségekből, munkatársakból álló
csapatok nevezését várja, akik kedvet
éreznek, hogy az alkotmány utcai
„Örökzöld Sportsziget” műfüves
pályáján rúghassák a labdát. A
bajnokságba benevezni a városi
moziban, a csarnokban, illetve a
www.tapolcamufu.hu címen lehet. (tl)

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!
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Befejeződött a projekt
Befejeződött tapolca és kistérsége lakosságának egészségfejlesztése.
Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő
Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet pályázatot valósított meg az
"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben" című
pályázati felhívásra. Az Új
Széchenyi Terv keretében,
2013.07.01. és 2015.08.31.
között megvalósuló "Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért" című,
TÁMOP-6.1.2-11/3-20120009 kódszámú projektet az
Európai Unió vissza nem térítendő 115 869 659 Ft öszszeggel, 100%-ban támogatta. A projekt célja a kistérség
lakosságának egészségfelfogásának pozitív irányba
való elmozdítása volt. A célok eléréséhez az egészségfejlesztést helyezték előtérbe. A projekt kezdetén létrehozták az Egészségfejlesztési Irodát (EFI), amely működésével egyrészt rendsze-

res és tudatos kockázatfelmérési, szűrési tevékenységet végzett, másrészt a kistérség egészségfejlesztési
szereplői prevenciós tevékenységeinek támogatásával, működésük összehangolásával, együttműködések
létrehozásával
erősítette
meg a kistérség egészségét.
A projekt eredményeként 26
hónap alatt több száz mozgásprogramot valósítottak
meg, 40 települési sport – és
egészségnapon vettenk részt
a kistérség (járás) településein.
Lebonyolítottak
kilenc
munkahelyi szűrést, strandszűréseket, alapellátási szűréseket, működtettek klubokat, tudásmegosztási rendezvényeket, nyílt napokat
szerveztek.
A projekt során szervezett
programokon keresztül bevonásra került a tapolcai kistérség több mint 13 ezer lakója.

Harmincöt éve végeztek
Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
szeptember 17 - 23.
csütörtök – szerda
17–18. csütörtök–péntek, 20
– 23. vasárnap-szerda
16:00 1000,-Ft
Víkend
Színes, magyar film
Rendező: Mátyássy Áron
Szereplők: Gryllus Dorka,
Simon Kornél, Lengyel
Tamás
19. szombat 14:30 1200,-Ft
20. vasárnap 14:00
Agymanók 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz:102 perc
Rendező: Pete Docter,
Ronaldo Del Carme
17 - 23. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Az útvesztő: Tűzpróba 3D
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi/thriller
Hossz: 133 perc
Rendező: Wess Ball
17 – 23. csütörtök – szerda
20:00 1000,-Ft
Dübörög a szív
Színes, feliratos amerikai
zenés filmvígjáték
Hossz: 102 perc
Rendező: Jonathan Demme
Szereplők: Meryl Streep,
Kevin Kline, Mamie
Gummer

Sk. (szj)

Színházbérlet
2015/2016 - Tamási Áron
Művelődési Központ:
2015. október 26.- Bánfalvy
Stúdió: Ma estére szabad a
kecó avagy a londoni
szextett
2015. november - Éless
Szín: Néma Levente

Hirdetés

AKARSZ FOCIZNI?
1999 és 2003 között született gyerekeket keres utánpótlás csapataiba
a TIAC! Érdeklődni, jelentkezni

Frang László elnöknél
(06/30/947-2636), vagy
Blaskovics Gábor edzőnél
(06/70/371-7954) lehet.

2016. január - Körúti Színház: A doktor úr
2016. február - Zenthe Ferenc Színház: Boldogság
2016. április - Gergely Színház: Csiki-csuki
Bérlet szeptember 10-től
vásárolható 11.000 Ft-os
áron, hétköznaponként 1018 óráig a ház portáján.

Lehner Péter (1970-2015)
Sose írtam nekrológot még. Fiatalon, fiatalnak írni csak valami tévedés lehet. Várom,
hogy kiderüljön, valami rossz tréfa, egy
durva vicc, vagy egy baki, amit elírtál a
reggeli hírösszefoglalóban. Most blattolok és hibázok, de ez
a rádió már csak ilyen. Ha felvétel, kivágjuk, ha élőben szólunk, majd szégyelljük egy kicsit magunkat… De a hír igaz.
A hír szent, a vélemény szabad . És ezt te is tudtad, hiszen újságíró, rádiós voltál.
Életének 45. évében hosszan tartó betegségben 2015. szeptemben 5-én elhunyt Lehner Péter tapolcai újságíró.
Vannak örök tapolcaiak. Ide születtek, itt nőttek föl, néha
odébb állnak, de mindig visszatérnek. Lehner Péter újságíró is ide tartozott. A város első rádiósa volt. Az ő hangjával, csakis első lehetett az ember. 1994 és 1999 között a Tapolca Rádió alapítója, munkatársa, majd főszerkesztője
lett.1999-től 2005-ig a veszprémi Rádió Jam munkatársa
volt, majd a helyi Klub Rádió tagja 2005-2011-ig. Szerkesztő-műsorvezető, sok kezdő rádiós mentora, szakmai támogatója. Önzetlen, józanul gondolkodó zsurnaliszta,
irigylésre méltó orgánummal és írói kvalitásokkal.
A ’90-es években folyamatosan publikált a Tapolcai Világlapban. Különös nyelvi leleménnyel írt közéleti írásai, versei miatt Bertha Bulcsú is írásra bíztatta. Egyéni humora,
félszeg mosolya, szakma iránti alázata ritka adomány volt.
Nagyon fogsz hiányozni nem csak a szakmából, de a városból is. Mert minden, ami tapolcai, az egy kicsit Te vagy.
Az utcák, a helyek, a hangulat,a levegő. Egyszer megkérdezted tőlem: Ugye egy kicsit mindig tapolcai maradsz?
Emiatt ne aggódj! Most már mi figyeljük helyetted is, hogy
,,lappog” a tó.
Nyugodj békében Peti!
Fülöp Bea
Hirdetés

A Monostorapáti Általános Iskola 1980-ban végzett
nyolcadikosai a közelmúltban tartották találkozójukat
a 35. évforduló alkalmából. Középen két pedagógusuk,
Szipőcs Istvánné és Heiligermanné Szabó Anna
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Futóverseny gyerekeknek
MOBILITÁS Óvodástól a középiskolásig szinte minden korosztályt megmozgatott
Az óvodáktól a középiskoláig, szinte minden korosztályt megmozgatott
az Európai Mobilitás Hét
programsorozathoz kötődő FÖLDÖNfutók Futóverseny, amelyen idén is
több százan indultak el.
A Csermák József Rendezvénycsarnok parkolójában
rengeteg óvodás és diák állt
rajthoz, hogy kategóriájában
lehetőleg minél kisebb idő
alatt lefussa a korosztályhoz
igazított távokat. A szervezők mindent megtettek a
program izgalmas és zavartalan lebonyolítása érdekében, az esemény jól
szervezetten zajlott.
- Szeptember 16-án, tehát a
mobilitás hét nyitónapján
szerveztük meg a versenyt ,
melyre a helyi általános, illetve középiskolás diákokon
kívül érkeztek még a környező településekről is, mint
például Badacsonytomajról,
Monostorapátiból, Nemesgulácsról, Szigligetről, valamint Zalahalápról, összesen
418-an. A sporteseményt Lévai József, Tapolca alpolgármestere nyitotta meg. A gyeHirdetés

A FÖLDÖNfutók versenyen az idén is több százan indultak el
rekek öt korcsoportban, különböző távokon, nemenként mérhették össze képességeiket. Minden befutó
müzliszeletet és ásványvizet
kapott, a dobogó legfelső fokain végzők pedig oklevelet
és egyedi emlékérmet vehettek át Lévai Józseftől - tájékozatta lapunkat Májer
Edit rendezvényszervező.
Az izgalmas versenyben
legjobb eredményt produká-

ló indulók: 2007-2008-ban
született lányoknál: I. helyezett: Falati Liliána (Szigliget), II. helyezett: Pálosi
Laura (Tapolca), III. helyezett: Csipszer Csenge (Tapolca) lett. A II. korcsoportban a 2005-2006-ban
születetteknél Fekete Júlia
(Badacsonytomaj) futott be
elsőként, őt Medve Viola
(Szigliget) és Falati Kitti
(Szigliget) követte a dobo-

Fotó: Töreky László

gón. III. korcsoportban a
2003-2004-ben születetteknél) - összes induló:
Mező Zsófia (Szigliget) tört
az élre, a tapolcai Kocsor
Kata ezüstöt, a badacsonytomaji Süle Alexa bronzérmes helyezést ért el. A IV.
korcsoport (2001-2002-ben
születettek) legjobbja a szigligeti Bátai Anna lett, a tapolcai Pontyos Fanni, illetve Fazekas Liána a máso-

dik, illetve harmadik helyen
végzett. A fiúk is remekeltek. I. korcsoportban a badacsonytomaji Fekete Pál győzött, a tapolcai Szeremley
Koppány a második lett, míg
a monostorapáti Csillag Milán a harmadik helyen ért
célba. A II. korcsoportban a
Monostorapátiból érkezett
Kékesi Kornél győzött, őt iskolatársa Ódor Mikes követte a dobogón, a tapolcai Mohos Barnabás a harmadik
helyig futott. A III. korcsoportban Török Gergő (Monostorapáti), Samu Vajk Máté (Badacsonytomaj) és Kiss
Ákos (Tapolca) állhatott a
dobogó első három fokára.
IV. korcsoport versenye a
zalahalápi Szőke Patrik győzelmével zárult, a tapolcai
Monostori Bálint a második
helyen végzett, míg Mészáros Zalán (Tapolca) holtversenyben a szigligeti Medve
Bátor Andrással harmadik
lett.
Az V. korcsoport, azaz a
középiskolások versenyében a nemesgulácsi Lendvai
Péter győzött. Őt két tapolcai, Kiss Marcell és Kiss Richárd követte a dobogón. (tl)

Trappolók szép eredményei
Futni mindenkor és minden időben lehet - vallja
Földesi József aki a tapolcai futóklub oszlopos
tagjaként büszke a Tapolcai Trappolók augusztusi és szeptemberi eredményeire.
Lapunknak elmondta, augusztusban is voltak rendezvények, általában jótékonysági futások, ahonnan a
Trappolók se hiányoztak.
Ilyen volt az augusztus
elején a „Láss Budapest”
elnevezésű
tájékozódási
futóverseny, ahol a cél a
Látássérültek Szabadidős
Sportegyesületének a megsegítése volt. Hasonló indíttatású futóverseny volt augusztus legvégén a VI. Velencei-Tó Szupermaraton
jótékonysági futás is, ahol a
cél, a Perpetum Speciális
Mentők eszközbeszerzésének támogatása volt. Itt a

Trappolókat 5 futó képviselte. Varga Nikolett, Szücs
Hajnalka, Kustos István és
Szabó Zoltán a 30 km-es távon, míg Földesi József a 60
km-es távot teljesítette a
közel 40 fokos melegben.
Szeptemberrel a versenyszezon is megkezdődött.
Hatodikán, az ábrahámhegyi a IV. Ábrahámhegyi
Nyárbúcsúztató
Triatlon
versenyen Beke Mónika
nagyszerű versenyzéssel három versenyszámban, úszás,
kerékpár és futás, az abszolút első helyet szerezte meg
a női kategóriában. Tizenharmadikán Réffi Tünde,
Szücs Hajnalka, Tölgyesné
Barka Anasztázia, Aczél Tibor, Gombos Róbert és Földesi József a budapesti harmincadik jubileumi Wizzair
félmaraton versenyen képviselték a Tapolcai Trappolókat. A tizenhatezer induló
között a tapolcai futók kivé-

tel nélkül teljesítették a távot. Külön említést érdemel
Tölgyesné Barka Anasztázia
futása, aki életében először
teljesítette sikeresen a 21.5
kilométert, ezúttal 2:33 –as
idővel. Néhány nappal később a Trappolók egy másik
csoportja nyolc fővel a
szegedi Országos Rövidtávú
Tájfutó Döntőn vett részt.
Itt Molnár Zoltán az F35 (35
év fölöttiek) kategóriában
Országos Bajnoki címet
szerzett. Domán Rajmund a
negyedik, Heuer Adrien a
nyolcadik, Molnár Attila a
kilencedik, Domán Fruzsina
a tizenegyedik, Zoboki Mihály a tizenkettedik, Patkós
Máté a tizenötödik, míg Szigetfy Ildikó a tizennyolcadik
helyen végzett kategóriájában.
(tl)

06/87/412-289
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Rendőrségi hírek
n ARANYKARKÖTŐT
LOPOTT A DIÁK - Osztálytársa karkötőjét tulajdonította el az a 18 éves fiatalember, aki testnevelés
óra alatt surrant be az öltözőbe és vette ki az ékszert a
fiú nadrágjának zsebéből.
Szeptember 8-án egy 18
éves fiatalember tett feljelentést ismeretlen tettes
ellen. A fiú egyik osztálytársára terelődött a gyanú. A
tanúk elmondása szerint a 18
éves K. A. tapolcai lakos
hagyta el utoljára az öltözőt.
A tanuló gyanúsítottként
történő kihallgatása során
beismerte tettét. Elmondta,
hogy tudott osztálytársa
nagy értékű karkötőjéről.
Kihasználta, hogy a testnevelés óra alatt senki nem tartózkodott az öltöző környékén, így gond nélkül vehette
ki osztálytársa nadrágjának
zsebéből az értéktárgyat. Ellene lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit megelőzési főelőadó. (di)
n BOLTI LOPÁS - A sértett július 31-én tett bejelentést a rendőrségen, hogy
a délelőtt folyamán az egyik
tapolcai élelmiszerboltban
pénztártól való távozása
után több tízezer forintja és
egy közel ötvenezer forintot
érő szelvénye tűnt el. Az információk alapján egy középkorú, lesenceistvándi nőt
gyanúsítottak a bűncselekmény elkövetésével. A rendőrök kihallgatták az 58
éves gyanúsítottat, aki elismerte, hogy ő tette táskájába
az előző vásárló pénztárnál
felejtett készpénzét és a szerencsejáték szelvényét. Az
ellene lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás a napokban
vádemelés kezdeményezésével zárult, tudtuk meg
Nagy Judittól.
(di)

Házasságkötés
2015.08.22. Kazári Boglárka és Samu Ferenc
2015.08.28. Ángyán György
és Rékasi Renáta
2015.09.05. Domonkos Zsuzsanna és Magvas Zoltán
2015.09.05. Zsebedics Gábor és Osváth Ilona
2015.09.12. Héninger Viktor György és Szilasi Eszter
2015.09.12. Hegedűs Endre
és Zsemberi Zsuzsanna
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Alkalmazkodjunk!
KÖZLEKEDÉS Az ősszel ajánlott jóval körültekintőbben vezetni
Rövidebb nappali időszak, csúszósabbá váló
utak, vakító napfény, vadállatok fokozottabb megjelenése az utak mentén
– mindezek csupán a töredékei az őszi közlekedés veszélyeinek.
Erről Nagy Judit, a Tapolcai
Rendőrkapitányság munkatársa tájékoztatta lapunkat.
Beköszöntött az ősz, a nappali világosság időtartama
folyamatosan csökken, a hőmérséklet egyre alacsonyabb, megjelennek a reggeli talaj menti ködök, s növekszik a csapadék mennyisége is. Az évszakkal együtt
járó változások jelentős hatást gyakorolnak a közúti
közlekedésre is, hiszen kedvezőtlenebbé válnak az út-,
az időjárási és a látási viszonyok. Fontos, hogy a járművezetők mindig az útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan
alkalmazkodni a megváltozott körülényekhez. Na-

Az őszi időszakban megváltoznak a közlekedési körülmények Illusztráció: Szijártó J.
gyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az
erre az időszakra leginkább
jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet
előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos
figyelmetlensége is váltotta

SZEM - PONT
Már nem is meglepő a Tapolcai Újság olvasóinak, hogy
rovatunk visszatérő témája a szemét. Ami elkeserítő,
hogy egyre szaporodik ezeknek a bejelentéseknek a száma, ugyanakkor tehetetlenek vagyunk a megfékezését
illetően.
Ezúttal arról értesítettek bennünket, hogy a Fenyves utcában a 30- 32. számú házak közötti földút folytatásában
többen is illegális hulladékot raktak le, az esetek többségében talicskával tolták a helyszínre. Itt megtalálható
az építési törmeléktől a lemetszett faágakon át, a feleslegessé ruhákig, használati tárgyakig minden.
Hasonló a helyzet a Fenyves utca 74. számú családi ház
mögötti zöldterületen is. Sokadszor is előjön a bűvös kultúrszint kifejezés. Ahelyett, hogy környezettudatosan élnénk, szándékosan tesszük tönkre a természetet. Fontos
lenne a szemléletformálás, amelynek vezérfonala Mahatma Gandi egyik bölcs gondolata lehetne: „Bármit teszel, jelentéktelen lesz, mégis nagyon fontos, hogy megtedd!"!
(di)

ki. Az úttestre lehullott falevelek jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, amikor a reggeli pára,
eső, vagy más csapadék
miatt azok átnedvesednek. A
nedves falevelek következtében az úttest akár olyan

héredésig tovább keverve. A lisztet a
keményítővel, a sütőporral, a szódabikarbónával, és a mogyoróval összekeverjük, majd óvatosan beledolgozzuk a
tojásos masszába. Egy 30×40 cm-es
Meggyestepsibe sütőpapírt szabunk, a kész
-csokis
masszát beleöntjük, elegyengetjük, és
180 C fokra előmelegített sütőben 20
mogyoróperc alatt készre sütjük. Tepsiben hagykocka
juk kihűlni. Hűlés után kiborítjuk, óvatosan eltávolítjuk a papírt róla, és hoszszában ketté vágjuk. A krém 3/4 részét
Hozzávalók
rákenjük az egyik fél tésztára, befedjük
Tészta: 1 evőkanál finomliszt (szitál- a másik fél tésztával, és a maradék kréva), 8 dkg törökmogyoró (darálva bő 4 met a tetejére kenjük. Tetszés szerinti
evőkanál), 1 evőkanál étkezési kemé- kockákra vágva szervírozzuk.
nyítő (bő), 1 csipet só, 3 ek cukor, 3 db Krém: A pudingport kikeverjük a
tojás, 1 kk sütőpor, 1 kk szóda- meggy levével, a vízzel, és a cukorral
bikarbóna. Krém: 2 ek tejszínízű pu- sűrűre főzzük. Hagyjuk teljesen kihűldingpor, 2 ek cukor (ízlés szerint), 10 ni. A meggyet nagyon apróra vágjuk, a
dkg meggybefőtt (apróra vágva (lehet csokoládét nagy lyukú reszelőn lererumos is), 5 dkg étcsokoládé (reszelve), szeljük. Ha a puding kihűlt 0,5 tejszín2.5 dl növényi tejszín, 0.5 csomag nel kikeverjük, és bele dolgozzuk a
habfixáló, 1 dl meggylé, 0.5 dl víz
meggyet és a csokireszeléket. A maraElkészítés
dék tejszínt a fixálóval kemény habbá
Tészta: A tojásokat ketté választjuk. A verjük és óvatosan a pudingos maszfehérjét a sóval kemény habbá verjük, szához keverjük. Megbolondítható egy
majd felváltva, egyenként beledolgoz- kevés rummal is a krém.
zuk a tojások sárgáját és a cukrot. FeFehér Sándorné Tapolca

Heti SÜTI

Lapterjesztés

Fotó: Dancs István

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 50/db
Burgonya: 100-140 Ft/kg
06/20/358-3295
Sárgarépa: 190-250 Ft/kg
Zeller: 200-240 Ft/kg
V.hagyma: 150-250 Ft/kg
Online újságunk Paprika: 190-400 Ft/kg
Paradicsom:300-460 Ft/kg
www.tapolcaiujsag.hu Uborka: 250-360 Ft/kg
Körte: 250-300 Ft/kg
Lapunk terjesztésével kapcsolatos észrevételeit a lenti
telefonszámon jelezheti:

Szaporodik a szemét rendesen

csúszóssá is válhat, mint ha
jég borítaná be. A veszély
másik oldala, hogy a falevelek eltakarhatják a közúti
jelzéseket, továbbá elfedhetik a burkolat esetleges hiányosságait, közöttük a
mély kátyúkat, repedéseket
is.
(di)

