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Az új kenyér ünnepe
AUGUSZTUS 20. Koszorúzás, zászlófelvonás, kenyérszentelés
Augusztus 20-án, szombaton reggel térzenével
indította az ünnepnapot a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar a Szentháromság-szobornál, utána a
Templom-dombon ünnepélyes
zászlófelvonás,
koszorúzás, szentmise
várta az érdeklődőket.
Az ünnepi beszédet már a
Plébánia udvarán hallhatták
az érdeklődők, és itt volt a
kenyérszentelés is.
- Ami az Úr összeköt, ember
szét nem választhatja - kezdte ünnepi beszédét Dobó
Zoltán a Plébánia udvarán
rendezett ünnepségen augusztus huszadikán.
- Az állami és az egyházi ünnep a mai napon a legerősebben tartozik egybe, az államalapítás és legjelentősebb szentünk ünnepe kéz a
kézben jár, tette hozzá a tapolcai polgármester.
Majd arról szólt, hogy az Isten által megteremtett Kárpát-haza lakói ma is együtt
ünnepelnek ezen a napon. S
tehetik ezt azért, mert egy-

50 éves város

Az új kenyeret a Batsányi Táncegyüttes tagjai adták át Dobó Zoltán polgármesternek a Plébánia udvarán. Középen Szakács Péter atya
Fotó: Szijártó János
kor erős alapokat raktak le sával, megszegésével foly- eseményként. A 2016-os
őseink, Szent István vezeté- tatódott az ünnepség. Az új augusztus tapolcai rendezsével. Ahhoz, hogy azt utat kenyérrel hagyományosan a vénysorozatáról a 4-5. oldajárjuk, amelyet őseink is kö- Batsányi Táncegyüttes tán- lon láthatnak összeállítást,
vettek, elengedhetetlenül cosai kínálták a résztvevő- illetve online újságunkban, a
www.tapolcaiujsag.hu oldaszükséges az Istenbe, a nem- ket.
Államalapításunk ünnepe az lon ennél is sokkal többet,
zetbe, s a hazába vetett hit.
A polgármester szavai után idén is a Tapolcai Ünnepi bővebbet, képekkel, képgaegyházi
szolgálattétellel, Napok és Borhét programjai lériákkal, rövidebb videók(szj)
majd az új kenyér megáldá- között szerepelt, kiemelt kal.

A csend
hangjai
Lezajlott az idei ünnepi napok rendezvénysorozat.
Fújhatnak
egyet a szervezők, és
a közelben lakók is
visszazökkenhetnek
a mindennapok ritmusába. Többen egyébként is panaszkodtak
a zaj miatt, míg mások a szemetelés,
vagy éppen a szükségletüket nem megfelelő helyen végző
emberek kapcsán fejtették ki véleményüket. A hangos napok
után csendesebbek
jöhetnek. Már akinek.
Mert a csend, mint állapot, ritka kincs. Van,
ahol a fűnyíró, a fűkasza
berregése,
máshol az autók dübörgése, a szomszédok üvöltése keseríti
meg a lakók életét, de
a fűrészhang is durván belehasít az ember lelkivilágába, főleg vasárnap, vagy
éppen ünnepnapon.
Mindenkinek megvan
a maga zaja, baja.
Szijártó János

Pörköltek nagy versenye
Vasárnap reggel indult a
hagyományos pörkölt főző verseny, amit immár a
tizennyolcadik alkalommal rendeztek meg Tapolcán.

Fotó: Szijártó János

A folk-rock stílust képviselő Szkítia együttes nívós zenei produkcióval ajándékozta meg a közönséget

Jó hangulat az ünnepen
Az idei augusztus huszadikán a Szkítia együttes adott
koncertet Tapolcán.
A rock alaphoz népzenei elemeket felvonultató együttes
remek hangulatot teremtett a
Köztársaság téren. Ebben
minden bizonnyal a kitűnő

hangú énekesek, a képzett,
hangszerüket profi módon
kezelő zenészek, a dallamos,
könnyen befogadható és
gazdagon hangszerelt dalok
és nem utolsó sorban a nemzeti érzelmekre ható szövegek is közrejátszottak. (szj)

madik. A sertéspörköltek
versenyét a Mókus őrs nyerte, a második helyen a Csobánc utca, a harmadikon az
MSZP végzett.
A vadhúsból készült pörköltek között a Tapolcai Ren-

dőrkapitányság és Járási
Ügyészség együttese kapta a
legjobb értékelést, második
lett a Jobbika. A vegyes kategóriát a Média Kft. nyerte,
a Tanúhegyek egyesület a
második helyezést érte el. (s)

Ezúttal rekordszámú csapat
nevezett be a töretlen népszerűségű, fesztiváli hangulatot idéző versengésre. Huszonhét csapat, huszonnyolc
pörkölttel mérette meg magát a Tapolca Kft. – Tamási
Áron Művelődési Központ
által szervezett, lebonyolított városi eseményen.
A zsűri értékelése alapján az
abszolút győztes a Borklub
lett, akik ezzel együtt a marhapörkölt kategóriát is megnyerték. Ebben a kategóriában a Zamatőrök csapata Az abszolút győztes a Borklub csapat lett a tizennyollett a második, a MÁV a har- cadik alkalommal megrendezett versenyen Fotó: szj.
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Lényeg a mértékletesség
Jámbor Szilvia az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) dietetikusa az elmúlt hónapokban újságunk hasábjain tájékoztatta
lapunk olvasóit, az egészséges
életmódhoz tartozó ételekről és
azok optimális fogyasztási
mennyiségéről. Az utolsó fejezetben az alkoholfogyasztásról, és testtömegkategóriákról
olvashatnak.
Az alkohollal kapcsolatban
sokféle ajánlás található az
irodalomban, ezek közül az
alábbi tűnik elfogadhatónak:
„Aki iszik alkoholos italt, mértékletesen tegye. A mérték: egy
egység, azaz 10 g alkoholnak
megfelelő ital naponta nőknek,
két egység férfiaknak. Egy egység: 2 dl sör, vagy 1 dl bor, vagy
2 cl égetett szeszes ital.” Jelenleg a mérsékelt alkoholfogyasztás a bizonyítottan koszorúér betegség kockázatát csökkentő tényezők között szerepel.
A nagyobb mértékű ivás növeli
a női mellrák és néhány egyéb
daganat, valamint a stroke,
idült májbetegség, közlekedési, munkahelyi balesetek, erőszakos cselekedetek, öngyil-

kosság veszélyét. Valószínűleg
nem jár a fenti veszélyekkel a
mérsékelt ivás, a hetenként 1–3
alkalommal történő, kis menynyiségű alkoholfogyasztás. Az
egészséges testtömeg csökkenti, a túlsúly, elhízás jelentősen
növeli számos betegség kialakulásának kockázatát. A túlsúly, illetve az elhízás kialakulásával arányosan fokozódik a
magas vérnyomás, a második
típusú cukorbaj, a koszorúér
meszesedés, agyi érbetegségek, és bizonyos daganatok,
valamint ízületi megbetegedések kialakulásának kockázata.
Az elhízás önmagában is betegség, ráadásul az említett társuló betegségek 2–3-szor gyakrabban fordulnak elő elhízottak
között, mint egészséges testsúlyúak csoportjában. Az
egészséges testtömeg visszaszerzésével ezeknek a betegségeknek a veszélye az átlagosra
csökken. Az elhízás gyakorisága növekszik az egész világon.
Felnőtt ember esetében a testtömeg index meghatározásával
állapítható meg a testtömeg kategória. A testtömeg index ki-

számítás jól ismert: a méterben
kifejezett testmagasság négyzetével el kell osztani a testtömeget (kg). Ha az eredmény
18,5 és 24,9 között van, akkor
egészséges a testtömeg. Ha a
kapott érték 25 és 29,9 között
van, akkor túlsúlyról, ha 30 fölött, akkor elhízásról van szó.
Minél nagyobb mértékben haladja meg a testtömeg index az
egészséges tartományt, annál
nagyobb a már említett, gyakran társuló betegségek kockázata. Az elhízás kialakulásában
kétségtelenül szerepe van a genetikai hajlamnak, de emellett
meghatározó az elfogyasztott
táplálékmennyiség és a mozgás. Az elhízás megelőzése érdekében rendkívül fontos a
testtömeg tárgyilagos ellenőrzése és értékelése. Ha lassan, de
állandóan növekszik a testtömeg, akkor csökkenteni kell az
energia bevitelt (kevesebbet
kell enni, elsősorban a nagy
energia denzitású, azaz cukorban és zsírban gazdag táplálékokból). A diétás táplálkozás
alapja a kis energiatartalmú
zöldség-főzelékfélék, gyümöl-

csök fogyasztása és az energiaszegény
(zsiradékszegény)
ételkészítés. Az elhízás kialakulásának már említett meghatározó tényezője az elégtelen
fizikai aktivitás, a mozgásszegény életmód. Mind az elhízás
megelőzésében, mind kezelésében döntő szerepet játszik a
mindennapi rendszeres mozgás. A túlsúly, illetve elhízás
esetén 5–15%-os, mintegy 6–9
hónap alatt elérhető testtömegcsökkenés hatására a társbetegségek enyhülnek, vagy megszűnnek, illetve kialakulásuk
kockázata az átlagosra csökken. Az egészséges fogyás lassú, hetenként 30, legfeljebb 50
dkg, ami nem éhezéssel, hanem
csökkentett zsír- és energiatartalmú diétával és rendszeres
mozgással érhető el.

Valótlan állítás
telefonon
Valótlan bejelentés szabálysértés elkövetése miatt indított eljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság egy sáskai férfival
szemben, aki azért telefonált
rendőrségre, mert szerinte a
sáskai temető mellett tíz személy összeverekedett.
A bejelentést követően Varga
Mátyás rendőr főtörzsőrmester
és Frankó György rendőr törzszászlós körzeti megbízottak
azonnal a helyszínre siettek,
azonban ott nem találtak senkit.
A rendőri adatgyűjtés során
pontos személyleírást kaptak a
telefonáló férfiről, akit nem
sokkal később otthonában
igazoltattak. A 41 éves sáskai
lakos elismerte a rendőröknek,
hogy ő telefonált a rendőrségre,
de a bejelentéseinek semmi valóság alapja nem volt, csak szórakozott.
A férfi ellen valótlan bejelentés
szabálysértés miatt eljárást indított a Tapolcai Rendőrkapitányság - tájékoztatta lapunkat
Nagy Judit megelőzési főelőadó.
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Augusztus 29. 14.00-16.00Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 5. 14.00-16.00

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
Ügyfélfogadási rend:
Ughy Jenőné 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 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
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 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 10.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7250 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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HÍREK

Rövid hírek

A szebb városképért

n FOGADÓÓRA -

Gőgös Zoltán MSZP-s
országgyűlési képviselő és Buzás Gyula önkormányzati képviselő
augusztus 30-án kedden
16.00 és 17.00 óra között fogadóórát tart a
párt tapolcai irodájában
a Berzsenyi u.13-ban.

ELISMERÉS Virágos Tapolcáért – Tiszta udvar rendes ház idén is
A Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét megnyitóján
hirdették ki a Virágos Tapolcáért – Tiszta udvar
rendes ház versengés
eredményeit is.
A 2016-os felhívásra jelentkezők közül oklevelet kapott
„Erkély” kategóriában Sáfár
Gyula, Lakossy Gyuláné,
Molnár Erika, Orbán Kálmánné, Dányi Józsefné,
Éderné Biczó Ibolya, Mayer
Nándorné, Gadácsi Károlyné, Somogyi Kálmánné, Kocsis Lajos. Emléklapot kapott Belényesi Csaba és Tóth
Győző.
Oklevelet vehetett át „Előkert” kategóriában Kocsor
Lászlóné, Szabóné Mózner
Ibolya, az Alkotmány u. 12.
alatti társasház, Dér Béláné,
Szabó Péter, Karácsony Lajosné. Orbán Béláné, Mátis
Pálné, Fekete Rózsa, Torsa
Ferencné, Zsohár Csabáné.
Emléklapot kapott Giczi Béla, Sabján Géza, a Kazinczy
tér 15., a Lesence u. 9/C, a
Lesence u. 9/B, a Lesence u.

KULTÚRSAROK

S

zínházi előadások, leginkább komédiák sora
várja a Tamási Áron Művelődési Központ közönségét a 2016/2017-es évadban.
Ahogy az a város művelődési központjának kultúrfelelőseitől már megszokott,
- a lehetőségeket, a helyi közönség igényeit és egyben a
jegyeladásokat szem előtt
tartva - elsősorban most is a
bohózatok, vígjátékok hazai
kínálatából választottak.
Október 24-én, a Hadart

n STRAND - A használatba vételi eljárás
részeként
megtartott
helyszíni szemle pénteken megtörtént a városi strandnál. A bejárás
alátámasztja a létesítmény megfelelő műszaki állapotát. Erről Lévai
József alpolgármester
nyilatkozott lapunk érdeklődésére. Megtudtuk, hogy a kivitelezőnek vannak még végrehajtandó adminisztratív feladatai, illetve a
jövő héten, kedden lesz
még egy érintésvédelmi, tűzbiztonsági (kötelezően előírt hatósági)
ellenőrzés, amely tulajdonképpen lezárhatja a
városi strand megnyitásának alapjául szolgáló
használatba vételi eljárást.
(szj)

Az idei Virágos Tapolcáért – Tiszta udvar rendes ház versengés eredményeinek kihirdetésén (balról) Benács Lajos, Dobó Zoltán, Peszleg Sándor, Vörös Béla és
Varga Károlyné működtek közre az ünnepi napok megnyitóján Fotó: Szijártó János
5., a Lesence u. 10. alatti
társasház, valamint a Közösségi Ház a Dobó tér 5-ben.,
továbbá Samu Ferenc, Szakács Sándorné, Szabó Józsefné, Bolla Gyula, Lukács
Tibor, Popper János, Horváth Péterné, Németh József, Hegedüsné Mészáros

Krisztina. Díszoklevelet kapott „Családi ház” kategóriában Fodorné Bicsérdi Zsuzsanna, Töreky Lajosné,
Tóth János Zoltán, Cserni
József, Vigh Józsefné, Szollár István, Adrián Péterné,
Kerbel Jánosné, Szabó Adrián, Lakatos Ferencné,

Kinyílik Az ajtó
Művészeti Társulat viszi
színpadra Dan Goggin,
Apácák című musical-komédiáját. A történet groteszk, de legalábbis meglepő, hiszen Dan Gogginnak
sikerült, ami mind a mai napig egész biztosan senkinek
sem, azaz vígjátékot írni ötven gombamérgezésben elhunyt apácáról és ráadásként
még az afrikai lepratelepeken átélt élményeiből. Egy
kicsit kilóg a komédiák sorából, ugyanakkor rendkívül

Az ajtó Hegyi Barbarával és Nagyváradi Erzsébettel

kellemes meglepetés, hogy
Szabó Magda, Az ajtó című
regényének színi változata is
feltűnt a Tamási kínálatában,
amit az alig egy éves, budapesti Spirit Színház hoz el
Tapolcára november 28-án.
A fiatal társulat tapasztalt
szereplőgárdája elsősorban
olyan művek színpadra állítását tartja feladatának,
melyek kis szereplőlétszámmal, kevés helyigénnyel,
szinte bárhova elutaztathatóak határon innen és túl
egyaránt. A repertoárban illesztett darabok pedig leginkább kamaraszínházi, intim teret igénylő előadások,
melyek igyekeznek megérinteni a nézők lelkét. Az
alapművön, Szabó Magda
Kossuth díjas író Az ajtó című önéletrajzi ihletésű regényén ez nem fog múlni, hiszen világszerte óriási sikert
aratott a mitológiai személyiséggé nőtt sepregető
öregasszony ma már harmincnégy nyelvre lefordított története.
(tl)

Pintér Ferencné, Pálosi János, Pelikán Lőrincné, Tibol
Balázs, Kiss József. Emléklapot vehetett át a szervező
Városszépítő egyesülettől
Elmont Gergely és neje, Bicsérdi Csaba, Németh Ernőné, Hováthné Hosszú Erika és Sajcz Gábor.
(szj)

Heti Ötlet
Szijártó János

egészség
környezet
informatika

újságíró
MP3-as zeneként, MP4-es
videóként és GIF-ként is
letölthető
bármilyen
YouTube-videó,
ehhez
mindössze 4 karaktert kell
a linkjükbe írni.
A lehetőségre a hvg.hu
hívta fel a felhasználók figyelmét. A CONV. egy
kiváló YouTube-szolgáltatás, amely villámgyors
módon kínál a videókhoz
letöltési
lehetőségeket.
Azonnal 3 félét, hiszen a
zenéjüket vagy hanganyagukat, animációjukat és a
videót magát is letölthetjük. Ehhez egyetlen dolgot kell írni a YouTubevideó linkjébe: a "youtube" elé a "conv" szöveget, mindenféle írásjel
vagy elválasztás nélkül.
Az alábbiak szerint:
http://convyoutube.com/xxx

Ha ez megvan, az Enter
billentyűre kell nyomni,
majd egy olyan oldal je-

lenik meg. (A betöltődés
hosszát a videó hossza befolyásolja.) Itt a elhasználó eldöntheti, hogy MP3as zeneként, MP4-es videóként vagy GIF fájlként
akarjuk letölteni a kijelölt
videót. Bármelyiket is választjuk, utána még van
szerkesztési
lehetőségünk, hiszen nem minden
esetben akarjuk a teljes videót, hangsávot vagy animációt, akár egy részlet is
letölthető.
A hvg.hu felhívta a figyelmet arra is azt is, hogy
a jövedelemszerzést semmilyen formában nem
szolgáló magáncélú letöltés nem bűncselekmény
Magyarországon, bár a
YouTube időnként megpróbál blokkoltatni néhány hasonló oldalt, de
úgy tűnik, a harc sem technikailag, sem jogilag nem
eredményes.
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Az idei nyár ünnepi napjai
Az idén is színes programkínálattal várt minden
érdeklődőt a Tapolcai
Ünnepi Napok és Borhét.
A Tapolca Kft. – Tamási
Áron Művelődési Központ
által rendezett nagyszabású eseménysorozat
kedden este kezdődött,
és vasárnapig tartott.

A képeken: a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, felvonuló huszárok, a Tapolcai Musical Színpad, a
Hátsó Udvar zenekar és a
Kinizsi Táncegyüttes
Fotók: szj -tl.

Hirdetés

2016. AUGUSZTUS 26.
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Zene, tánc, kikapcsolódás

Kedden zenével indult a borhét, előbb a Jazzy Cherry,
majd a Retro Voice lépett a
színpadra. Másnap kezdődött a hagyományos felvonulás, majd a Kinizsi Táncegyüttes műsora szórakoztatta a közönséget. A megnyitón adták át az idei
borverseny díjait. Tapolca
Város Bora 2016. elismerésben részesült a Varga Pincészet Balatoni Kéknyelűje
(2015.), valamint a Nyári
Pincészet Szent Györgyhegyi szürkebarátja (2015.).
Az ünnepi napok és borhét
“évtizedes” együttműködő
partnereinek, a Borbély családi pincészetnek, a Horváth
pincészetnek, a Szent Antal
Bormúzeumnak és a Szent
György pincészetnek a megnyitón Dobó Zoltán polgármester emléklappal mondott
köszönetet. Csütörtökön a
TVSE Modellező Szakosztály bemutatója vonzotta a
látogatókat, majd a Tapolcai
Musical Színpad, a Hátsó
Udvar és a Bikini váltotta
egymást a színpadon. Este
Sajcz Gábor harmonikázott.
A pénteki program a Zajongó együttes koncertjével
kezdődött, utána német

nemzetiségi műsor, a Rockinger, a Gabitrial extrém
sport és kerékpár bemutató,
a Kelemen Kabátban következett, az estét Domján Tamás zenéje zárja.
Szombaton „Lempaala finn
testvérváros 150 éves” címmel kiállítást nyitottak a
Tamásiban, utána a színpadon a Szkítia muzsikált. A képeken: a Fonográf Emlékzenekar, a Zajongó, a német nemzetiségi műsor, a
Lévai József alpolgármester finnek kiállításmegnyitója, Dobó Zoltán köszöntője, a Rockinger, lent pár életkép
Fotók: szijátó-töreky
ünnepi köszöntője után tűzi- a rendezvényről
játék, majd 22 órától a
Hirdetés
Honeybeast koncertje szórakoztatta a nagyérdeműt.
Vasárnap 9 órától indult a
pörkölt főzőverseny, amit
immár a tizennyolcadik alkalommal rendeztek meg
Tapolcán. Délután a Tihanyi
Vándorszínpad lépett fel, 17
órától Őri Jenő és Román
Iván muzsikált, 19 órakor a
Fonográf Emlékzenekar lépett fel, a folytatásban pedig
a Mystery Gang.
Ezzel a 2016-os ünnepi napok, bor- és gasztro utca, a
kézműves vásár és játékpark
bezárta kapuit.
(szj)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Válasz Martonné levelére
„MARTON LÁSZLÓ tapolcai öröksége - némi észrevétel, ami szintén az igazsághoz tartozik”
A Tapolcai Újság 2016 augusztus 19-i számában - a
fenti címen - megjelent
cikkhez szeretnék egy-két
adalékkal szolgálni, csak a
tisztánlátás miatt.
Városunk neves szülöttének
80. születésnapját magam
rendeztem. Eredetileg a Városi Könyvtár gyermekrészlege és a Nő klub keretein
belül egy pályázatot hirdettünk „Születésnapi ajándék
Marton Lászlónak „ címmel.
A terv szerint az ajándék a
legjobb pályamű lesz, melyet átadunk a művész úrnak
mégpedig a Tóparti Marton
Galériában.
Ezért a szervezés során felkerestem a Marton Művészeti Alapítvány akkori vezetőjét, aki mint kiderült
Marton Lászlóné Marianna.
Elmondtam a kérésemet,
hogy mit tervezünk és a segítségét kértem, hogy egyrészt a helyet biztosítsák,

másrészt kértem javaslatot
tőle a köszöntőt elmondó
személy kilétére. Ő ekkor arra kért engem, hogy a protokoll- köszöntőt Ács János
akkori polgármester mondja, míg a szakmai méltatást
dr. Sáry Gyula a gyermekkori jó barát, Marton László
művészetét jól ismerő személy mondja. (Jól emlékszem, mert voltak akiknek
ez nem tetszett, de én ragaszkodtam ahhoz, hogy a
születésnap akkor öröm, ha
azok vannak ott akiket a köszöntött szívesen fogad.)
Ezt követően kerestem meg
Ács János polgármester
urat, aki azonnal természetesnek vette és köszönte,
hogy odafigyeltünk e neves
napra, s kérte, hogy a városhoz illő, méltó köszöntő
legyen, melynek költéségét
ő fizeti. Ezt követően kértem
fel dr. Sáry Gyulát a szakmai
méltatásra, melynek idejét
15 percben határoztuk meg.
Igaz, hogy a polgármester úr
a 13. percben leállította a
méltatást, hogy nem művé-

Moziműsor

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

Általános
iskola
felnőtteknek

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Augusztus 25 - 31.
csütörtök – Szerda
25. csütörtök, 30 - 31. kedd szerda 14:00 1000,-Ft
Frankofónia
Színes, feliratos francianémet történelmi film
Hossz: 88 perc
...
25. csütörtök 16:00 1200,-Ft
26. péntek 13:00
27 - 28. szombat - vasárnap,
30 - 31. kedd - szerda
16:00
A barátságos óriás 3D
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
Hossz: 115 perc
...
25. csütörtök 18:00 1000,-Ft
26. péntek 17:00
27 - 28. szombat - vasárnap,
30 - 31.kedd - szerda
18:00
Haverok fegyverben
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
...
25. csütörtök 20:00 1000,-Ft
26. péntek 19:00
27 - 28. szombat - vasárnap,
30 - 31. kedd - szerda
20:00
A zátony
Színes, szinkronizált
amerikai thriller
Hossz: 86 perc.

szettörténet órán vagyunk és
az idő hiánya miatt, de Marton László egy lépéssel az
ünnepi szónok mellé lépve
jelezte köszönetét. Ezt követően a Gabriella különtermében lévő vacsorán is a
két ember (Marton László és
Sáry Gyula) szoros kapcsolatát érezhették az ott levők.
A cikkben leírt egyéb dolgokhoz nem kívánok hozzászólni, de ezen ismeretek
keretében én semmiképpen
nem jelenteném ki, hogy ”dr
Sáry Gyula soha nem volt
Marton László barátja”, sőt
Marton Lászlónénak is jól
kellett ismernie a doktor
urat, ha őt javasolta a szakmai laudációra.
Tisztelettel:
Varga Károlyné

2016. szeptember 1-jével
általános iskolai képzés
indul levelező képzés keretében Tapolcán a Szász
Márton Általános Iskolában - tájékoztatta lapunkat Stolár Mihály intézményvezető.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Mint megtudtuk, a képzéssel
kapcsolatban
érdeklődni
személyesen szerdai napokon lehet 8 órától 13 óráig a
Szász Márton Általános Iskolában (Tapolca Iskola utca
5. címen), illetve telefonon,
a 06/87/412-022-es számon.
A jelentkezés feltétele a korábban elvégzett évfolyamok teljesítését igazoló (legalább 4. évfolyam) bizonyítvány bemutatása. A képzés a legalább 4 általános iskolai osztályt végzett tanulóknak ad lehetőséget 1 illetve 2 tanév alatt az általános iskolai tanulmányok
befejezéséhez.
Jelentkezési határidő:
2016. augusztus 31.

Lesz helye a hulladéknak

Illusztráció: Szijártó J.

Hulladékgyűjtő udvar
Tisztelt Ügyfeleink!

sos mennyiségéig - térítésmentes.
A hulladék átadása során a
telephelyen ellenőrzésre kerül az igénybevételre vonatkozó jogosultság, melyhez
személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.
Amennyiben az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékokat szállítanak be, úgy a térítésmentes
átvételt nem tudjuk biztosítani. Ezen hulladékokat a
Hulladéklerakón térítési ellenében áll módunkban befogadni.
A Hulladékgyűjtő udvart
gazdálkodó szervezetek is
igénybe vehetik térítési díj
ellenében.
További információt a
www.nhsztapolca.hu
weboldalon
találhatnak
meg.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az
NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. 2016. szeptember 1-vel
megnyitja Lakossági Hulladékgyűjtő udvarát. A Hulladékgyűjtő udvar a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található. A
Hulladékudvarban a következő hulladékok helyezhetőek el: Papír és karton
csomagolási
hulladékok,
műanyag csomagolási hulladékok, fém csomagolási
hulladékok, üveg csomagolási hulladékok, hulladékká
vált autó gumiabroncs,
kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések,
biológiailag lebomló hulladékok. A Hulladékgyűjtő
udvar igénybe vétele szolgáltatási területünk lakosai
számára - a háztartásokban NHSZ Tapolca Nonprofit
keletkező hulladékok szoká- Kft.
Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

06/87/412-289

HIRDETÉS-SZERVEZŐT
keres a Tapolcai Média Kft.
jutalékos rendszerben!
Feltétel: vállalkozói
igazolvány,
jó kommunikációs képesség.
Információ:
06/30/975-8455

SPORT
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Egy pontot hoztak haza
MEGYEI FOCI

A felnőttek döntetlenje mellett a fiatalok ismét kiütéssel nyertek

Több mint egy tucat sárga
lap, három kiállítás és
nagyarányú ifi győzelem
jellemezte a hétvége tapolcai vonatkozású fociprogramját a megye másodosztályú bajnokságban.
Badacsonytomaj – TIAC.
Bajnoki mérkőzésen már
régen találkozott egymással
a két csapat. A mostani
meccs több nézőt érdemelt
volna. Nagy elánnal kezdte
mindkét csapat a játékot. A
hazai és a vendég játékosok
előtt is adódtak lehetőségek, de kimaradtak. A legnagyobb helyzet a tapolcaiak
előtt kínálkozott, egy keresztbelőtt labdára Horváth
Roland robbant be, lövése
azonban a keresztlécen csattant. Érdekes körülmények
között született meg a tomajiak gólja. Egy beívelést
követően a fekvő Schmidthoffer kapus kezéből az ötösön belül Kiss Márton lőtte
be a labdát a hálóba. A tapolcaiak hiába tiltakoztak, a
játékvezető megadta a gólt.

Péter Bence a legutóbbi meccsen lesérült, de két mérkőzés alatt, tíz gólt lőtt Fotó:h.
Támadtak a tapolcaiak,
melynek meglett az eredménye, Szabó Bálint ragyogó indítását Szabó Nándor
gurította a hálóba, 1:1. A félidő befejezése előtt az addig
több vitatható helyzetben is
a TIAC ellen fújó játékve-

zető, második sárga lappal
kiállította Szabó Nándort. A
második félidő hullámzó játékot hozott, míg az első félidőben a tapolcaiak, a másodikban a hazaiak játszottak
jobban. A szerencse többször is a vendég csapat mellé

állt, így nem került labda a
tapolcai hálóba. A második
félidőben még a kiállítás
sorsára jutott két sárga lappal a tapolcai Kulman
György, és a tomaji Csik Milán. Összességében Badacsonytomaj csapata köze-

lebb állt a győzelemhez, de a
döntetlen igazságos eredmény. Az U19 -nél, a múlt
héthez hasonlóan, nagyarányú győzelem született.
Azonban a gólok száma nem
fejezi ki a két csapat közti
különbséget. A tapolcai fiatalok a második félidőben
sok helyzetet elszórakoztak.
Tapolcai gólszerzők: Berki
Dominik 8, Deák Szabolcs 3,
Péter Bence 3, Bardon Zsolt
2, Kálóczi Dávid 1.
Péter Bence az első két
fordulóban összesen tíz gólt
szerzett. Elmondása szerint
szerezhetett volna többet is,
arra törekszik, hogy ez a
jövőben így legyen. Hétéves
kora óta a tapolcai csapatot
erősíti. Bár jelenleg sérült,
reméli, hogy hétvégén újra
pályára léphet, és góljaival
segítheti a tavalyi megye
egyes bajnok utánpótlás
csapatot. A szakközépiskola
elvégzése után tervei közt
szerepel, hogy továbbra is
rúgja a bőrt, magasabb szinten, amihez edzőjétől, Kutasi Imrétől minden támogatást, alapot megkap.
(hg)

A barátság jegyében Duóban
A kulturális és gasztronómiai programok mellett
a sport szerelmeseinek is
tartogatott látnivalót a
Borhét.
Immár tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a Városi Sport- és Szabadidő
Centrumban, a meghívásos
nemzetközi labdarúgó tornát, a Tapolca Kupát. A hagyománnyá vált találkozóra
négy csapat fogadta el a
meghívást. A körmérkőzéseket követően első helyen
Sikeres volt az ünnepi sakkverseny

végzett Path (Szlovákia)
csapata, második lett a hazai
Tapolcai Öregfiúk FC, a harmadik helyezéssel Marcelháza (Szlovákia) együttese
büszkélkedhet, míg negyedik Umag (Horvátország)
gárdája lett. Külön díjazták a
legjobb kapus teljesítményét, melyet a Path csapatában játszó Kosztolányi Gábor nyújtotta. Gólkirály a
marcelházai Viderman Róbert, a legjobb mezőnyjátékos pedig az umagi Makartó
Pindrics lett.
(hg)

Fotó: hg.

Ünnepi sakkverseny
Az Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozat
keretein belül rendezték
meg a Szent István Sakk
Kupát a Tamási Áron
Művelődési Központban.

góriákban versenyeztek. A
sportszerű megmérettetés
versenybírója Vizeli Marika
volt. Eredmények: felnőtt
kategóriában : 1. Horváth J.
Márk, 2. Koltai Anna, 3. Bakos Andrea.
- Az eseményre tizennégy A gyerekeknél: 1. Enyingi
sakkozó jelentkezett, akik Bence, 2. Szőke Kristóf, 3.
(hg) A tornát a szlovák Path település csapata nyerte
gyermek és felnőtt kate- Tóth Barnabás.

teniszeztek

A győztes Ács – Kassai duó

„Augusztus 20” Kupa páros
teniszversenynek adott otthont a Városi Sport- és Szabadidő Centrum, ahol hat
páros mérte össze tudását.
Az ünnephez kapcsolódva
rendezte meg a TVSE teniszszakosztálya a versenyt,
melyen a következő eredmények születtek. 1. Ács
Alexandra – Kassai Balázs,
2. Peszleg Sándor – Marton
József, 3. Szabó László – Zsiborács László, 4. Kasza Norbert – Balta Csaba, 5. Horváth Ferenc – Deák Vilmos,
6. Hoffmann Ádám – Tóth
Tamás.
(hg)
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Rendőrségi hírek
n ELÜTÖTTE,

MEGÜTÖTTE - Szigliget egyik
utcájából tolatott ki augusztus 14-én az a tapolcai férfi
gépjárművével, aki az úttesten egy gyalogost ütött el. A
jármű vezetője Szigliget
egyik utcájából járt ki, miközben áthajtott a gyalogos
lábfején, a gépjármű első
lökhárítójával pedig a keszthelyi férfi lábszárának ütközött. A balesetet követően a
férfi kiszállt a gépkocsiból előzetes szóváltás nélkül-,
és a sértettet ököllel megütötte, majd elhajtott. A rendőrök azonosították a gépjárművet és annak vezetőjét,
akit röviddel a bejelentés
után előállítottak a Tapolcai
Rendőrkapitányságra. A 29
éves K.K ellen eljárás indult,
a férfi szabadlábon védekezhet - tájékoztatta lapunkat
Orbánné Juhász Kinga ktv.
megelőzési főelőadó.
n ÖNKÉNT

JELENTKEZETT a Tapolcai Rendőrkapitányságon a körözött
férfi. A kapitányság munkatársai 2016. augusztus 13-án
a délutáni órákban keresték
fel otthonában azt a 40 éves
tapolcai férfit, aki ellen a
Körmendi Rendőrkapitányság nyomozó hatósága elfogató parancsot adott ki
rablás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.
A körözött személy nem tartózkodott a lakásán, csupán
két közeli ismerőse, akik később tájékoztatták az egyenruhások érkezéséről. A férfi
ezek után önként jelentkezett a Tapolcai Rendőrkapitányság ügyeletén, ahol elfogását és előállítását követően további intézkedés céljából átadták a Körmendi
Rendőrkapitányság munkatársainak - derült ki Orbánné
Juhász Kinga megelőzési
főelőadó tájékoztatójából.

Házasságkötés
2016. augusztus12. Ángyán
Zoltán és Szalai Mónika
2016. augusztus12.
Zseleznik Gábor és Hauer
Kata
2016. augusztus12.
Kövesdy Gergő és Horváth
Andrea
2016. augusztus13. Soós
Lajos és Illés Tünde
2016. augusztus13. Zöldy
András Benedek és Halász
Emese

HÍREK
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Kölcsönösség elvén
Külügyminiszteri szintű tárgyalások voltak Új-Zélanddal Tapolcán
Új-Zéland és Magyarország között zajlottak
megbeszélések a napokban Tapolcán, a Hotel Pelionban.
A két ország esetében jelenleg a terrorizmus elleni
küzdelem a legfontosabb kapocs, konkrétan az Iszlám
Állam elleni fellépés -fogalmazott a magyar külügyminiszter a tárgyalásokat
követő sajtótájékoztatón.
Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter a megbeszélésekről tartott késő
délutáni sajtótájékoztatón,
illetve annak hivatalos része
előtt köszönetet mondott Tapolcának, továbbá a város
polgármesterének
Dobó
Zoltánnak, hogy „Moszkva,
London, Párizs és Pozsony
után Tapolca is bekapcsolódott Murray McCully európai útjának helyszínei közé”. Szijjártó Péter dicsérte a
várost, amely szerinte még a
most zajló borhetek mellett
is gondot fordított arra, hogy
helyet biztosítson a találko-

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (jobbra) és Murray McCully külügyminiszter
Fotó: tl.
zónak. – Magyar külügyminiszter viszonylag gyakran
jár Tapolcán, új-zélandi szerintem még nem járt, így
egészen biztosan bekerül
majd a helyi krónikás könyvekbe az esemény -

KONCERTEK

fogalmazott. Szijjártó Péter
a lezajlott tárgyalásokról
szólva elmondta, hogy a
földrajzi távolság ellenére
több közös pont van a két
ország külpolitikai törekvéseiben, az érdekek számos

Heti SÜTI
Csokis-meggyes rizskocka

Az ünnepi napokon zenélő Hősök rap formáció 15
évvel ezelőtt Diszelben lépett fel először, onnan
datálják létezésüket (fent).
Bikini: Töretlen siker és lelkesedés jellemzi a
rocklegenda Bikini zenekart, akik felejthetetlen
koncertet adtak a tapolcai közönségnek Fotó: hg.

Hozzávalók - Kekszalap: 30 dkg
kakaós kekszmorzsa, 10 dkg olvasztott margarin, 1 csipet só
Rizskrém: 18 dkg kerek szemű
rizs (lehet rendes rizs is), 6.5 dl tej,
1 csipet só, 3 ek cukor, 2 csomag
vaníliás cukor, 1 citromból nyert
citromhéj (közepes), 0.5 csomag
zselatinfix, 2.5 dl növényi tejszín
(lehet sima is, csak akkor plusz egy
csomag habfixáló is)
Csokis meggyhab: 2.5 dl növényi
tejszín, 0.5 csomag zselatinfix, 2
ek meggylekvár, 30 ml csokoládé
aroma (tulajdonképen az üzletben
kapható csokis meggyaromáról
van szó, és bő 2 evőkanál kell bele)
Elkészítés - Keksz alap: A kekszmorzsából tegyünk félre 2-3 dkgot, a többit az olvasztott marga-

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 45 Ft/db
Burgonya: 130-200 Ft/kg
Sárgarépa: 250 Ft/kg
Zeller: 300 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg

esetben egybeesnek. – Többek között megállapodás
született arról, hogy Új Zéland támogatja Magyarország tagsági pályázatát az
ENSZ emberjogi tanácsába.
Magyarország pedig a jövőben is támogatja Új Zéland
nem állandó tagságát az
ENSZ biztonsági tanácsába,
ahol szeptembertől Új Zélandé lesz a soros elnöki pozíció. Ez azért is fontos, mert
a nemzetközi helyzet az
utóbbi évtizedekben nagyon
törékeny. Magyarország támogatja Új-Zéland és Európa szabadkereskedelmi
megállapodását is - emelte
ki Szijjártó Péter.
Murray McCully külügyminiszter többek között köszönetet mondott a hazája
iránti magyarországi érdeklődésért, a gazdasági kapcsolatok élénkítésének szándékáért, azok kölcsönösségen nyugvó támogatásáért
és méltatta a nagykövetség
létrejöttét, amely hozzájárulhat az együttműködés további kiszélesítéséhez. (tl)
rinnal összedolgozzuk, és egy frissen tartó fóliával ellátott 20 ×30
cm-es formába egyenletesen belenyomkodjuk. Betesszük a hűtőbe,
hogy megdermedjen. Ha a kekszalapunk tökéletesen megszilárdult,
egy tálcára borítjuk. Rákenjük
egyenletesen a rizskrémet, ennek
tetejére pedig a csokis meggyhabot, majd az előzőleg félrerakott
kekszmorzsával megszórjuk, és
tetszőlegesen díszítjük. Pár órára a
hűtőbe tesszük, hogy kellően megszilárduljon. Szervírozás előtt forró vízbe mártott, vékony pengéjű
éles késsel kockákra vágjuk.
Rizskrém: A rizst a tejjel és a sóval
puhára főzzük. Még melegen öszszekeverjük a cukrokkal, és hagyjuk kihűlni. Hűlés után belekeverjük a citromhéjat is. A tejszínt kemény habbá verjük, és óvatosan
hozzákeverjük a kihűlt rizshez a
zselatinfixszel együtt.
Csokis meggyhab: A lekvárt átkeverjük a csokis meggyaromával,
beledolgozzuk a zselatinfixet, és
óvatosan hozzáadjuk a keményre
vert tejszínhabot.
Fehér Sándorné, Tapolca

Paprika: 240-500 Ft/kg
Paradicsom: 300-400 Ft/kg
Uborka: 150-350 Ft/kg
Tök: 150-200 Ft/kg
Körte: 400-500 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Szilva: 300-400 Ft/kg
Méz: 1600-2200 Ft/kg

