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Középpontban a bor
ÜNNEPI NAPOK Bőséges gasztronómiai és programkínálat
Tapolca kedd óta az ünnepi napok és borhét lázában ég. Napközben és
esténként kirakodóvásár,
gasztro utca, játékpark,
legfőképpen pedig finom
helyi borok és színpadi,
főleg zenei produkciók
sokasága várta a látogatókat.
Ehhez tizenegy környékbeli
pincészet folyékony portékájának fogyasztása teremti
meg a hangulatot éppen negyedik napja. A nyitónapon,
azaz kedden este nagy sikert
aratott a Vivat Bacchus énekzenekar. A hazai borvidékek
szinte mindegyikén járt már
a csapat, persze nem véletlenül. Ahol csak megfordultak jelentősen megnőtt a borfogyasztás és ezt a statisztikailag igazolható tényt persze előre sejtették a mindenkori vendéglátók is. A fiúk
énektudásban, humorban, a
hazai borok, borvidékek ismeretében és hangulatteremtő képességben is topon
vannak, amit ezúttal megtapasztalhatott a helyi közön-

A nyitónapon, azaz kedden este nagy sikert aratott a Vivat Bacchus énekzenekar.
Ezen az estén a Nostalgia Trió és Retro Voice is fellépett
Fotó: Töreky L.
ség is. Igényes műsorukat
taps, nevetés, jókedv kísérte
Tapolcán. Szerdán este az
ünnepélyes felvonulás, a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar muzsikája, majd a „Virágos Tapolcáért" városszépítő mozgalom eredményhirdetése és a Tördemic

Néptáncegyüttes produkciója jelentette a nap legfőbb
eseményét. A csütörtök a
helyi zenészek, zenekarok
napja. Ezúttal Őri Jenő és
Babos Lajos jazz muzsikája,
az Új Idők együttes rockzenéje és Sajcz Gábor harmonikajátéka mutatta be Ta-

polca zenei életének egy kisebb szeletét. Hazai sztárfellépő azonban csütörtökre is
akadt, hiszen Kowalsky meg
a Vega elhozta Tapolcára a
legjobb dalait és az együttes
dalaiból áradó, utánozhatatlan életérzést is. (Folyt. a 2.
oldalon „Nívós...” címmel)(tl)

A menedék,
ami állandó
Gyakran látni internetes közösségi portálon olyan megosztást,
bejegyzést, amely az
ember csalódottságát
közvetíti, értelmezi,
tolmácsolja. „Addig
számíthatsz bárkire a
világban, ameddig te
segítesz, aztán ha neked van szükséged a
másikra, már nem
vagy olyan fontos.” Az
ilyen és ehhez hasonló tartalmú keserű
megnyilvánulások tapasztalatból merített,
szavakba öntött igazságok, amelyeket nehéz lenne cáfolni,
még ha egy-egy kivétellel találkozunk is
időnként. Szerencsés
az, akinek van családja, ahol az egyén
állandó menedéket
találhat, hiszen az
unoka, a gyerek, a
szülő, a testvér, a
nagyszülő szerepe
mindig ugyanolyan
fontos marad, bármi
is történjen a mindennapok során.
Szijártó János

A virágosabb városért
Városszépítő Egyesület ok- gatásával hirdette meg Virágos Tapolcáért mozgalmat
levelét, elismerését.
A Tapolcai Városszépítő előkertek, erkélyek virágoEgyesület, a Városért Egye- sítására, míg a Tiszta udvar
sület, az Épített és Termé- rendes ház mozgalmat csaszeti Értékek Védelméért ládi házak részére. A elbíAlapítvány és a Vállalkozók rálás helyszíni szemle alapTerületi Ipartestülete, a ta- ján történt. (Folyt a 2. oldaErkély kategóriában Sáfár polcai önkormányzat támo- lon „A cél...” címmel) (szj)
Gyula (Kazinczy tér 11.
A/1. fsz.), Lakossy Gyuláné
(Kossuth L. u. 64. A lh/1.),
Molnár Erika (Fő tér 1. II.
6/A.), Orbán Kálmánné (Fő
tér 1. II. 7.), Dányi Józsefné
(Billege u. 5. 1/2.), Vizkelety
Béláné (Fő tér 1. 1/2.), Mayer Nándorné (Berzsenyi D.
u. 1. C 2/3.), Gadácsi Károlyné (Berzsenyi D. u. 3.
1/1.), Somogyi Kálmánné
(Kazinczy tér 15. fsz. A/3.)
és Belényesi Csaba (Fő tér 1. Lakossy Gyuláné Kossuth utcai erkélye is a díjazottak
II. 5.) vehette át a Tapolcai közé került
Fotó: Szijártó J.
A korábbi hagyományokat folytatva idén is a Tapolcai ünnepi napok és
borhét ünnepélyes megnyitóján hirdették ki a Virágos városért mozgalom
eredményeit.

Fotó: szj.

A közelmúltban megújult a volt Keravill épület külseje

Újabb homlokzat újult meg
Megújult, megszépült a régi
Keravill épület homlokzata,
természetesen ezúttal is külső forrásból.
Régóta problémát jelentett
Tapolcán a Fő tér épületeinek állapota. Az omladozó
homlokzatokra
keresett
megoldást az önkormány-

zat, és már több esetben sikerrel is zárult a kezdeményezés. Megújult a volt
óra-ékszer és a Fő tér 12.
alatti épület homlokzata is,
külső forrásból. Idén a régi
Keravill következett, és rövidesen a Kossuth utca 1. is
megszépülhet.
(szj)
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KÖZÉLET

Cél a város megszépítése
(Folytatás az 1. oldalról)
A Virágos Tapolcáért mozgalomban tíz előkertet, és
ugyanennyi erkélyt díjaztak,
míg a Tiszta udvar rendes
ház versengésnél tizenöt
családi házat.
Előkert kategóriában Kocsor Lászlóné (Fenyves u.
69.), Biczó Dezső Juhász Gy.
37/13., Dér Béláné (Berzsenyi D. u. 98.), László Csilla
(Lóczy u. 5.), Karácsony
Lajosné (Alkotmány u. 1.),
Orbán Béláné (Juhász Gy
u. 60-62.), Mátis Pálné (Berzsenyi D. u. 3.), Popper János (Lóczy u. 4.), továbbá az
ÉFOÉSZ
Életlehetőség
Nappali Intézményét (Kossuth L. u. 12/2.), valamint
társasházként a Kazinczy tér
11. munkáját díjazta a zsűri.
Családi ház kategóriában
(Tiszta udvar - Rendes ház)
Németh Ernőné (Bacsó B. u.
26.), Hováthné Hosszú Erika (Fenyves u. 72.), Sajcz
Gábor (József A. u. 43.), Ge-

Társasházként a Kazinczy tér 11. munkáját díjazta a zsűri
lencsér László (Móricz Zs.
u. 56.), Kövesdy Zoltán
(Fenyves u. 22.), Csipszer
Miklós (Egry J. u. 10.),
Mayerné Kálmán Erzsébet
(Lehel u. 15.), Süle Kálmán-

Vasárnap tűzijátékkal zárul a borhét

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
- Dobó Zoltán polgármester
Augusztus 21. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Augusztus 28. 14.00-16.00

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

né (Keszthelyi u. 19.), Csatári Tivadar (Tavasz u. 16.),
Lovászné Pacsai Anita
(Madách u. 3.), Vizi András
(Sütő A. u. 19.), Aranyodi
Sándor (Glázer S. u. 6.),

Fotó: Szijártó János

Szente Lajos (Márai S. u. 2.),
Horváth József (Bartók B.
u. 6.) és Sabján Tamás
(Madách u. 25.) kapott elismerést a Tapolcai Városszépítő Egyesülettől.
szj)

Nívós programsorozat Fokozott balesetveszély
(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai ünnepi napok és
borhét eseményei vasárnap
estig várják az érdeklődőket,
szórakozni vágyókat.
Lapunkat vélhetően pénteken vehetik kezükbe olvasóink és ha e nap délutánján, illetve estéjén ellátogatnak
Tapolcán a Köztársaság térre, akkor gyermekeiknek a
Zajongó együttes vidám
muzsikáját, maguknak pedig a Rock-Inger zenekar
igényes rock feldolgozásait ,
kicsit később pedig a hazai
hard rock legenda P. Mobil
együttes élő koncertjét ajándékozhatják.
Szombaton a pörköltfőző
verseny, a Tapolca Kupa
labdarúgó torna, a Molnár
György zenekarával érkező
Tabáni István, az egyre ismertebb környékbeli Happy
Dixiland Band és többek kö-

INFORMÁCIÓ

zött Postás Józsi lesz a szórakoztatás felelőse.
Augusztus 20-a vasárnap,
legnagyobb állami ünnepünk jegyében telik. A program szerint, délelőtt negyed
tíztől ünnepi térzenével kezdődik a nap. Tíztől zászlófelvonás, koszorúzás, ünnepi beszéd, kenyérszentelés zajlik majd az ünnepi hagyományok jegyében. Délután háromtól a Batsányi
Táncegyüttes, a Batsányi
Népdalkör, A Csobánc Népdalkör és Nyirettyű Együttessel merülhet el a közönség a magyar népi kultúra
világában. Késő délután a
Musical Színpad fiataljainak produkciója, majd az
Örökség együttes, kilenc
órától pedig az elmaradhatatlan tűzijáték jelenti az
ünnepi napok idei eseményeinek záró epizódját. (tl)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

06/87/412-289

Az őzek párzási időszaka
már július végén elkezdődött és egészen augusztus közepéig tart, ezt
követően pedig – szeptembertől – a szarvasoknál indul a párzási időszak. Ez komoly balesetveszélyt jelent az utakon.

lákat ugyanis a közút kezelője a vadásztársaságokkal,
vadgazdálkodási szakemberekkel egyeztetett útszakaszokon helyez el, ahol a vadak megjelenésének az átlagosnál is nagyobb a valószínűsége. Ilyen jelzőtábláknál – bár sebességkorlátozáshoz nincs kötve – érdeErről ír lapunknak is eljut- mes lassabban, körültekintatott felhívásában a Tapol- tőbben közlekedni.
cai Rendőrkapitányság.
Közlekedésbiztonsági
szempontból komoly veszélyt jelentenek a vadállatok párzási időszakai, hiszen erdők, mezők és termőföldek mellett különösen
szürkületkor és az esti, éjszakai órákban nőhet meg a A motorkerékpárral közleszámuk. A járművek veze- kedők jóval védtelenebbek a
tői, ha nem számítanak a gépjármű vezetőkhöz kévadállatok hirtelen megjele- pest. Ezért részükről a vadútszakaszokon
nésére az utakon, akár ko- veszélyes
moly balesetek részesei is még inkább indokolt a lassabb és óvatosabb közlelehetnek.
A járművezetők tehát ebben kedés, s nem tanácsos a
az időszakban jobb, ha nem megengedett felső sebességmegszokásból, hanem kö- értéket kihasználni.
rültekintően, nagyobb figye- Fontos tudni, hogy ebben az
lemmel és mérsékelt sebes- időszakban a különféle riasztók sem nyújtanak tökéséggel közlekednek.
letes
biztonságot. Ezért azt
Különösen számolni kell
tanácsoljuk,
hogy a vadrivadállatok megjelenésére
asztó
eszközök
használatáazokon az útszakaszokon,
val
együtt
is
a
körültekintő
melyeket „vadon élő állatok” veszélyt jelző táblával és óvatos vezetés mellett
jelölnek meg. Ezeket a táb- döntsenek!

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:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

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

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
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8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Szép sakkeredmények
A Magyar Korcsoportos
Nemzeti Sakkbajnokságot Balatonlellén rendezték meg, több helyszínen
június utolsó hetében,
ahol a Tapolca Városi
Sportegyesület
Sakk
szakosztálya kettő aranyat zsebelt be, mellé pedig néhány dobogó közeli
eredményt is hozott.

A lányok és a fiúk is összesen hat korosztályban – U8,
U10, U12, U14, U16 és U18
– indulhattak, ahol a tapolcai
sakkozók is szép számmal
képviselték a várost.
A tavalyi U12-es győztes Juhász Judit idén az U14-es
korosztályban védte meg
bajnoki címét, az U16-os

korosztályban pedig Érseki
Tamara szorított maga mögé
mindenkit.
Rajtuk kívül még szép eredmények születtek tapolcai
színekben. U8-as korosztályban negyedik lett Ács
Márton, U16-os korosztályban szintén negyedik Tóth
Barnabás, U18-as korosztályban hatodik Buzás Bertalan.
A bajnokok választhatnak,
hogy a korcsoportos világvagy Európa-bajnokságon
szeretnének-e szerepelni. A
kontinensviadalt az idén a
romániai Mamaiában rendezik meg, a felső három korcsoport világbajnokságának
pedig Uruguay ad otthont
ezúttal.
(me)

Juhász Judit koncentrál. Az U14-es korosztályban állhatott a dobogó legfelső fokára Fotó: Magyar Sakkszövetség
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Tapolcai bronzérem
Július első hetében, három napon át zajlott, több
helyszínen, a Dán-Kupa
néven megrendezett, Balatonfüred- Kupaként emlegetett leány és fiú kézilabda torna, amit a Tapolca Városi Sportegyesület
Női Kézilabda Szakosztályának lányai dobogós
helyezéssel zártak.
Keményen küzdöttek a bronzéremért (világos mezben
a helyiek)
Fotó: Májer Edit
Antal Lászlóné szakosztályvezető-edző elmondta, hogy közösen egy vegyes csapatot ket a kupán, akkor az aranySas György, korábban Ma- indított. Az első két játékna- érmet zsebelhették be, a torgyarországról Dániába köl- pon 2-2 győzelmet sze- na legeredményesebb kaputözött főszervező tizenhét reztek a helyi lányok, így a sának pedig a tapolcai Kondévvel ezelőtt hívta életre a felsőházban folytathatták, rák Sárát választották.
nemzetközi kupát, főként a az úgynevezett négyes dön- Idén a TVSE másik, U-11sportbarátság ápolásának je- tőben. Ott a Team Helsinge 12-13-as korosztályú csapagyében. Kezdetben Siófo- gárdáját 15:9-re sikerült le- ta ez idő alatt Balatonfükon rendezték meg, ahol egy győzniük. A folytatásban reden mérette meg magát,
helyszínen, reggeltől estig pénteken az első mérkőzé- Schneider Zsolt edző irányízajlottak a mérkőzések, az sen a tapolcaiaknak szinte tása alatt, egy korcsoporttal
elmúlt években pedig Bala- semmi nem sikerült a Team idősebbek ellen. Győzelmet
tonfüred, Veszprém, Alsó- Favrskov ellen, így hatgólos ugyan nem szereztek a kisörs, illetve Várpalota adott vereség lett belőle, végül a lányok, de annál több tatorna legjobbja, a Bjerring- pasztalatot a következő
otthont a kupának.
Első alkalommal döntöttek bro következett, ahol egyér- évekre.
úgy a szervezők, hogy idén telmű volt a dán csapat fö- A szakosztályvezető szerint
Tapolca is vendégül látja az lénye (18:9). A tapolcai lá- a tapolcai gyerekeknek naU16-17-18-as korosztályt. A nyok végül megérdemelten gyon hasznos volt a részvéCsermák József Rendez- állhattak a dobogó harmadik tel, hiszen sokat tanulhattak
vénycsarnokban, a lányok fokára. Ezzel a csapattal ér- egy másik nép kézilabda
megmérettetésein a TVSE ték el három évvel ezelőtt, szokásairól, játékáról, megNői Kézilabda Szakosztály még U14-es korosztályban, ismerkedhettek más sport(me)
egy csapatot, és Pázmánddal eddigi legjobb eredményü- stílussal is.

Tartalmas nyári program Izgalmas sakktábor
Jó hangulatban telt a
Tapolca VSE Sakk Szakosztálya
szerevezésében, a Nyári Sakk és Szabadidős Sporttábor.

A két hetes Szünidei sport
– és szabadidős táborban
tartalmas programokkal
várták a Tapolca Kft. szervezői a kisgyerekeket a
nyáron.

Első héten huszonhét, második héten húsz, hét-tizenhárom éves gyermek vett
részt a napközis jellegű táborban- tudtuk meg István
Krisztina rendezvényszervezőtől. Minden napra jutott
valamilyen sportprogram.
Meglátogatták a Városi
Sport – és Szabadidő Centrumot, a Csermák József
Rendezvénycsarnokot,
a
Hunguest Hotel Peliont, illetve a környék játszótereit,
ahol kötetlen formában is
élvezhették a jó időt. A kedvenc tábori napok strandolással teltek. Többször ellátogattak a Tapolcai Termálstrandra, illetve „csobbantak" a Balatonban is.
Fábián Kata, a MOVE
Mozgás Stúdiótól játékos

Fábián Kata játékos programokkal mozgatta meg a
gyerekeket
Fotó: Májer Edit
tornát tartott a résztvevőknek. A sportprogramokon
túl természetesen egyéb elfoglaltságokkal is készültek
a szervezők. A mozifilmvetítés nem maradhatott ki a
két hétből, ezen túl pedig
még ellátogattak a Tapolcai
Rendőrkapitányságra,
a
Mentőállomásra és a Tűzoltóságra is. Fogadták a csapatot a Tapolcai Városi Te-

levízió Stúdiójában, a Wass
Albert Könyvtárban valamint a Piac és Vásárcsarnokban is. A kirándulás sem
maradhatott ki a táborból,
Szigligeten kívül Badacsonyba is ellátogattak.
A szervezőtől megtudtuk,
hogy jövőre is készülnek a
táborra, melyet a résztvevők
igényeinek figyelembevételével alakítanak ki.
(me)

A vakáció első hetében a
Csermák József Rendezvénycsarnokban hat csoportba bontva – kezdőktől a
haladókig – huszonhét, hattizenkét éves gyermek ismerkedhetett meg az elme
sportjával.
Az oktatáson kívül labda- és
szabadtéri játékok - a Csermák József Rendezvénycsarnokban és a Hunguest
Hotel Pelionban - továbbá
mozifilmvetítés, illetve Tapolca nevezetességeinek látogatása várta a gyerekeket.
Sok érdekességgel készültek
a csapatnak a Tapolcai Mentőállomáson, a Hadiparkban
és múzeumban, valamint az
Iskola Múzeumban. Egész
napos kiránduláson ellátogattak Gyulavezér Lovas birodalmába, majd Badacsonyba, ahol a Szeremley

Birtokon ebéd, később pedig
mini golf várta a táborozókat.
Az együtt töltött idő alatt
sokat fejlődtek a gyerekek és
jól összekovácsolódott a
csapat is, melynek ékes bizonyítéka, hogy új barátságok is köttettek.
A táborban minden nap
megválasztották a nap játékosát és játékos lányát, a hét
pedig szintfelmérő teszttel
zárult.
(me)

Csoportbontásban zajlott
a sakkoktatás az idei
Nyári Sakk és Szabadidős
Sporttáborban
Fotó: Májer Edit
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Mozgalmas falunap
ZALAHALÁP Értékelték, jutalmazták a közösségért végzett munkát
A lángossütő fesztiválként is ismert zalahalápi
falunap, az elmúlt hét
szombaton jó alkalom volt
arra, hogy a település elismerje azok munkáját,
akik évről-évre sokat
tesznek a faluért, a helyi
lakosságért, illetve Zalahaláp civil közösségi életének életben tartásáért,
fejlődéséért.
A szombaton kora délután
kezdődő és késő estébe hajló
falunapi rendezvényen sokan vettek részt. A helyieken
kívül a közeli Sáskáról, illetve más környékbeli településekről is érkeztek szépszámmal látogatók Zalahalápra. Tucatnyi főzőcsapat
szabadtűzi főztje, a térség
legjobb lángossütő asszonyainak lángosa, szórakoztató és kulturális programok
kavalkádja és nem utolsó
sorban a barátokkal, ismerősökkel történő kellemes
találkozás lehetősége várta
őket. A halápi falunap a
gondtalan szórakozáson túl
kiváló alkalom arra is, hogy

A halápi falunap a gondtalan szórakozáson túl kiváló
alkalom volt arra is, hogy kitüntetésekkel ismerje el a
község önkormányzata azok munkáját, akik sokat
tettek a közösségért
Képek: Töreky László
kitüntetésekkel ismerje el a
község önkormányzata azok
munkáját, akik a közösségért, a faluért, a helyi emberekért a legtöbbet tették az
elmúlt időszakban. A falunapi színpadra, elismeréseik
átvételére elsőként Szokoli
Istvánt és Varga Pétert szólí-

tották, akik a halápi polgárőr
egyesület oszlopos tagjaiként immár 10 éve szolgálják a falu közbiztonságát.
Idén hárman vehették át kimagasló közösségi munkájukért Bedő Lajos polgármestertől a Zalahaláp Településért kitüntetést. Jani Jó-

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

titkár, polgárőrtag, a halápi
Hobbi Kézimunkakör alapítója, eredményes, példamutató munkájáért vehette át az
elismerést. Szabolcsa István
aktív nyugdíjas klubtag esetében a halápi labdarúgó
szakosztálynál végzett főrendezői múltat, a borutak,
hegyjáró rendezvények örök
vidám kisbírói szerepvállalását, kimagasló, példamutató munkáját ismerte el a
falu önkormányzata. Idén
Dittrich Antalné vehetett át
elismerő oklevelet, de virággal búcsúztatták a nyugdíjba
vonulókat, Vasáros Lászlónét és Fülöp Lajosnét is. A
zalahalápi közintézmények,
egyesületek, klubok irányába is szép gesztust gyakorolt
a faluvezetés, hiszen egész
zsefné Tóth Irénnek a helyi éves színvonalas munkájuvöröskereszt alapszervezet- kat minden szervezetnek
(tl)
nél végzett négy évtizednyi megköszönték.
áldozatos munkáját és egyéb
helyi közösségeket, csopor- További képek
tokat segítő aktív közéleti
szerepét ismerte el a telepü- online újságunkban
lés önkormányzata. Szabóné
Fülöp Katalin vöröskereszt www.tapolcaiujsag.hu

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen lassan már nem lesz eszköz,
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a
régi filmek, hangfelvételek!

06/87/412-289
tapmedia.hirdetes@gmail.com

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére az is megoldható!
(500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS szalagról,
mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD lemezen
megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi Televízióban sugárzott
magazimnűsorainkat 1900 Ft (+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig
900 Ft (+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények, konferenciák
programjának rögzítése, (akár több kamerával is)
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

Hívja
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

www.tapolcaiujsag.hu ... www.tapolcaimedia.hu
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Otthon helyett otthon
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Szent István utcai otthona
kiváló hely a magány és
az unalom ellen. A nappali
órákban itt oltalomra lelők
büszkék az általuk létrehozott, gondozott gyönyörű udvarra, virágaikra,
gyógynövényes kertjükre,
ahol borsmenta, citromfű
és egyéb más hasznos és
egészséges növény is
megterem.
Polgár János egy azok közül, akik állandó látogatói az
intézménynek. A nyugdíjas
korú, de testileg és szellemileg is aktív férfi arra kérte lapunkat, hogy mutassuk meg
a tapolcaiaknak és a vonzáskörzetben élőknek, hogy az
otthon és klubjuk milyen jó
hely azok számára, akik társas együttlétre vágynak,
vagy valamiképpen gondozásra, gondoskodásra szorulnak a mindennapokban.
Ő mutatta meg nekünk az intézet udvarát is, amelyet növényekkel, főleg színpompás virágokkal tettek barátságossá a tagok. Láthatóan
szép, jól élhető, testi-lelki

felfrissülést hozó hellyé vált
az utóbbi néhány évben a
nagyjából 300-400 négyzetméteres udvar, de az intézet
barátságos, lakók által díszített belső helyiségei és “tornáca” is kiváló hely a pihenésre, szemlélődésre. Polgár
János azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy az intézmény ilyen irányú fejlődésében nagy szerepe van
Adorjánné Szabó Ágotának
és munkatársának Végh Jenőné Tildának, akik szakértelemmel, lelkiismeretesen
és legfőképpen szeretettel
végzik hivatásukat. Adorjánné Szabó Ágota nappali
ellátás vezető lapunknak elmondta, hogy jelenleg harmincegy tagja van az intézményüknek, akik életritmusuk szerint járhatnak be az
épületbe reggel fél nyolctól,
délután fél négyig. Itt az igényeiknek megfelelően rendelhetnek napi egyszeri meleg étkezést, illetve a tagok
maguk is behoznak élelmiszert. - Az intézet és klubjának feladata tulajdonképpen a társas élet biztosítása a
sérült, illetve egészséges, de
leginkább egyedül élő rászo-

rulóknak, hogy ne magányosodjanak el. Céljainknak
megfelelve
mindenkinél
igyekszünk az egyéni szükségleteket figyelembe venni, de számos közös
programra, játékra, foglalkozásra is lehetőség nyílik.
A gondoskodás jellege meglehetősen széles spektrumot
ölel fel, hiszen van olyan tagunk, akinek a háztartásának vezetésében kell segítenünk, de olyan is, aki hallókészülékkel rendelkezik és
abban kell megoldani az
elemcserét, a pszichésen némileg problémásoknál a lelki segítségnyújtásra, megnyugtató beszélgetésre van
szükség időnként. Ez tényleg mindenkinél egyénre
szabott és gondozási terv
szerint működik- mondta el
az ellátásvezető, aki arra
biztatja az ellátási körzetben
élőket, hogy ha úgy érzik,
jöjjenek bátran, jelentkezzenek az ellátásra, hiszen jó
társaságra, kedvezményes
árú meleg ételre, segítségre,
hasznos elfoglaltságra, tehát
valódi közösségre lelhetnek
a Szent István utca 12. szám
alatt.
(tl)

Fotó: Töreky L.

Balra Veszeli Lajos, mellette Sipos Endre a Barczáné
Tóth Boglárka igazgatótótól átvett emléklappal

Hegyről festett víziók

J

úliusban mutatták be Sipos Endre festő-pedagógus „Szent György-hegyi
víziók” c. tárlata a Tamási
Áron Művelődési Központban. A neves művész első
tapolcai kiállítását Veszeli
Lajos festőművész nyitotta
meg.
- Ő az a festő, aki nem lendületből dolgozik, hanem
kizárólag intuícióira hallgat.
Endre alaposan átgondol
minden kompozíciót, minden ecsetvonást, mielőtt az
felkerülne a vászonra - méltatta a fővárosi kötődésű, de
tájainkon új otthonra, alkotói közegre lelt Sipos Endre
stílusát, habitusát Veszeli
Lajos.
Sipos Endre festőművész
1951-ben Békéscsabán született. 1975-ben végezte el
az Egri Tanárképző Főiskola
biológia-rajz szakát, majd az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a filozófia szakot.
Az 1983-tól működő FőváHirdetés

Néhány azok közül, akik állandó látogatói a nappali intézménynek. Jobb szélen
Polgár János klubtag és Adorjánné Szabó Ágota ellátás vezető Fotó: Töreky László

Nyári teniszversenyek párosban, egyéniben
A Városi Sport – és Szabadidő Centrum teniszpályái júliusban két versenyt is vendégül láttak. A Tapolca Városi Sportegyesület Tenisz
Szakosztálya hónap elején
Nyári Kupa Páros Teniszversenyt hirdetett, ahol a dobogó legfelső fokára a Németh Tibor – Gyöngyössy
Csaba, másodikra a dr. Horváth Gábor – Nemes Zoltán,
míg a harmadikra a Nagy
László – Köller István páros
állhatott. A Nyári Kupa

egyéni versenyt a hónap vé- dr. Horváth Gábor, a bronz
gén rendezték, ahol Kassai Gyöngyössy Csaba nyakába
Balázs nyert, az ezüstérem került. (me)

A képen a párosban versenyzők Fotó: TVSE Tenisz Szak.

rosi Rajztanári Stúdió alapítója. 1988-tól vezeti a Fővárosi Képző- és Iparművészeti Diákbiennálét. 1994-től
alapítója és vezetője az
ARTŐR művésztanár csoportnak. Kezdeményezője,
patronálója, művészeti írója,
majd 1996-tól tagja a Művésztanár Társaságnak. 25
évig a fővárosban rajz szakfelügyelői, illetve vezető
szaktanácsadói feladatkört
látott el. Jelenleg az ELTE
múzeumpedagógusi képzésében óraadó művészeti tanszékvezető. Ma már nyugdíjas. 1972-től rendszeresen
szerepel kiállításokon grafikáival és festményeivel,
Debrecentől
Budapestig,
Zalaegerszegtől Párizsig.
Expresszív őszinteség sugárzik szemet gyönyörködtető, változatos alkotásaiból.
Sipos Endre első tapolcai
önálló tárlatának hangulatát
Tóth Rompos Patrícia és
Tóth Péter igényes zenei
produkciója emelte.
(tl)
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Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Augusztus 17 - 23.
csütörtök – Szerda
17 – 23. csütörtök – szerda
12:30 1200,-Ft
Az Emoji-film 2D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 90 perc
...
17 – 23. csütörtök – szerda
14:15 1400,-Ft
A mogyoró-meló 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 92 perc
...
17 - 23. csütörtök – szerda
16:00 és 18:00 1200,-Ft
Minden minden
Amerikai romantikus
filmdráma
Hossz: 96 perc
...
17 – 23. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
Az ígéret
Színes, szinkronizált
spanyol-amerikai történelmi
dráma
Hossz: 133 perc

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.

SZOLGÁLTATÁS
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A világ tetején
Részletek N. Horváth Erzsébet A dobása így is 57,20 méter
Csermák József, a kalapács- lesz. Olimpiai csúcs. Hein 16
éves, 1936-ban felállított 56,49
vető című könyvéből
méteres csúcsa ezzel megdől.
1952. július 24-én, a XV. Nyári Németh Imre a II. csoportban
Olimpiai Játékok hatodik nap- dob. Az 53,50-es eredmény
ján Csermák József olimpiai elég a délutáni folytatáshoz.
bajnok lett. Azóta 65 év telt el, Huszonöten készülődnek a kade a helsinki arany fénye a mai lapácsvetéshez. Elsőként Nénapig nem kopott meg. Hirdeti, meth Imre dob. Az 54,92 méhogy annak a húsz éves tapolcai teres dobás közel másfél méifjúnak – aki elsőként dobta túl terrel nagyobb, mint a délelőtti.
az emberi teljesítőképesség ak- De mindenki látja, hogy nekor végső határának hitt távol- hézkes, valami nem az igazi.
ságot – a nevét egy sorban kell Storch két méterrel túldobja.
említeni azokéval, akik az Csermák hetediknek dob. És
ismeretlen utakon elsőként ahogy a mozzanatokat a dokival együtt kidolgozták, azok
járnak.
„A verseny előtti éjszakán min- úgy követik egymást. A lassú,
denki alszik abban a második nyugodt indulásból szélsebes
emeleti, otaniemi szobában, gyorsulás lesz, s mint a rugó
csak a leendő bajnok nem. pattan ki a szinte guggoló helyMost először kell szembesíte- zetből, hogy a kalapácsát elrenie magát azzal a ténnyel, hogy pítse. 58,45 az eredmény.
akár olimpiai bajnok is lehet. Újabb olimpiai csúcs. MindenNem könnyű a feladat. Sok ki őt figyeli. A stadion szinte
mindent le kell győznie, de el- egy emberként érzi, hogy az
sősorban a benne lévő kőporos emberi akarat és teljesítőkékezű kamaszt kell meggyőznie pesség valami hihetetlen csoarról, hogy eljött az ő közös, dájának lehet tanúja hamaroegyszeri és megismételhetetlen san. Storch kilépése és Strandli
56,36 méteres dobása sem hozpillanatuk.
Kinéz az ablakon, de nem látja, za már lázba a közönséget.
hogy lassan tisztul az ég, s a pis- Míg a többiek – Storch, Strandlákoló csillagok ráköszönnek. li, Wolf – a londoni olimpia bajNem veszi észre az éjszaka nokát, Németh Imrét figyelik,
ezerarcú csodáit, mert a csoda addig Csermák József erőteljesen menetel a végső diadal felé,
most benne zajlik.
És a belső vívódás eredménye- s ha ő lép a dobókörbe, a nézők
ként reggel egy álmatlanságtól tízezrei figyelnek rá. A kalaégő szemű, de mindenre elszánt pácsvetés bűvös határa a 60
Csermák Jóska áll a dobókörbe. méter, gondolták a finn rendeAz eső nélkül érkező nyári ta- zők, amikor a Helsinki Olimvasz, a kisütő nap is kedvtelve piai Stadionban csak ennyit
mértek ki. De akkor még nem
néz a fiúra.
Már a délelőtti selejtezőn nagy tudták, hogy Magyarországról,
sikere van. A szint 49 méter. 35- egy dunántúli faluból, Tapolcáen indulnak, 25-en megdobják. ról jönni fog egy húszéves fiaAz I. csoportban dobó Csermák talember, aki minden számítást,
a „haditerv” szerint ekkor még ami addig ésszerűnek tűnt, meg
melegítőben dob, és a dobást fog dönteni, és a kalapácsvetés
könyvébe új történelmet kezd
biztonságinak szánja.
- Spórolni kell az energiával – írni.
mondja magában, de a többi- De most még csak a harmadik
eknek nem, mert talán nem is és egyben utolsó sorozat követértenék azt a taktikát, amelyet kezik. Csermák beáll a körbe.
ők a Papp dokival oly sokszor Nyugodt. Befelé figyel. Minden mozdulata kiszámított műmeghánytak-vetettek.

n BÜNTETŐELJÁRÁS
indult két tapolcai férfi ellen,
akik a helyi buszpályaudvaron
lerugdosták és összetörték a
kukákat. Az állampolgári bejelentésre augusztus 10-én kiérkező egyenruhások adatgyűjtése alapján egy 16 és egy 18
éves helyi fiatal került a rendőrség látókörébe, akiket 2017.
augusztus 12-én délelőtt otthonaikban igazoltattak a rendőrök. A két fiatalt gyanúsítottként hallgatták ki a Tapolcai
Rendőrkapitányságon, és ellenük garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indult büntetőeljárás - írta
lapunknak Nagy Judit a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.

Minden mozdulat kiszámított műremek. Az archív
képen Csermák József olimpiai bajnok
remek. Lassan indít. A rá tapadó tekintetek szinte megállnak.
Aztán elkezd pörögni. Az emberek félelemmel vegyes csodálattal figyelik, hogy a két erő
– a centripetális és a centrifugális – hogyan küzd vele és a
kalapáccsal. De ő birtokolja
mindazt a tudást, amellyel szinte a kezéhez idomíthatja a fékezhetetlennek hitt, egymás ellen ható erőket. Most azok is
együtt harcolnak vele és érte.
Az íjként repülő kalapács útját
a fiú a kalapácsvetők jellegzetes mozdulatával, magasra tartott fejjel, féllábon szökellve
kíséri. A zsigereiben is érzi,
hogy ekkorát még életében
nem dobott.
- 60 méter! – kiáltja az izgatott
közönség. De nem. Leveszik,
majd újra visszateszik. Rohannak a fehérnadrágos térmérők,
hogy acélszalagjukkal lemérjék a pontos távolságot. A 6-os
mellé odakerül egy 0, majd a 3-

as és végül a 4-es szám. 60 méter 34 centiméter! Új világ-,
olimpiai csúcs, Európa- és magyar csúcs! Zúg a stadion. Állva követi végig a „szertartást”.
Ünnepli a szinte hihetetlen
eredményt elérő fiatal magyart.
Storch kereken másfél méterrel, Németh pedig 2,60 méterrel marad el mögötte.
Csak évekkel később tudja – és
meri összegezni akkori sikerének titkát a bajnok. – Az a csodálatos hármasság hatott ott
együtt – mondja, ha kérdezik –,
amely csak ritkán és keveseknek adatik meg. A közönség felém áradó, szinte doppingként
ható szeretete, a „fülembe öntött ólom” hatása és a belső
koncentráció soha nem tapasztalt magassága segített engem a
dobogó legfelső fokára, s ezért,
míg élek, hálát adok Istennek,
hogy nem engedte, hogy az a
szenci, ágrólszakadt, sokat
próbált kisfiú elkallódjon.”

Tájékoztatás vadgesztenyefák és platánfák permetezéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tapolca város
közigazgatási területén a vadgesztenyefák aknázómoly harmadik generációja elleni és
guignardiás gombabetegség elleni permetezése, valamint a
platánfák csipkés poloska elleni és gnomoniás gombabetegség elleni permetezése várhatóan 2017. augusztus 21. és
2017. szeptember 9. között kerül elvégzésre.
Ideális időjárási viszonyok
mellett a munkálatok elvégzése

kettő napot vesz igénybe. A permetezésre az esti, éjszakai
órákban kerül sor. A permetezés ideje alatt az ablakokat be
kell csukni.
A permetezés során felhasznált
hatóanyagok sem az emberi,
sem az állati szervezetre nem
jelentenek veszélyt, a gépjárműveket nem károsítják. A permetszerrel való közvetlen
érintkezés a konyhakerti növények letakarásával elkerülhető.
A permetezett fa 10 méteres
körzetében a permetszerrel

06/87/412-289

közvetlenül érintkező élelmiszer növényeket legalább 30
nap elteltével javasolt elfogyasztani.
A vadgesztenyefák és platánfák
permetezésével kapcsolatban
további információt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjánál lehet kérni ügyfélfogadási
időben személyesen, vagy a
(87) 511-150 telefonszámon.
Dobó Zoltán polgármester sk.

www.tapolcaiujsag.hu
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A Tisza-tavat is körbefutották
111 kilométert, azaz a korábbi, Ultrabalatoni távnak pontosan a felét teljesítették a Tapolcai Trappolók az első alkalommal
megrendezett Ultra Tiszatókerülő futáson, július közepén.

A távot egyéniben, párosban
és váltókban lehetett teljesíteni. A Trappolók a nagy
távolság ellenére is szép
számmal indultak a különböző számokban, szép sikerekkel.
A versenyen összesen nyolc
fővel indultak a tapolcaiak.
Vidosa Noémi és Gál Zsolt
vegyes párosban indultak,
összesen 55-56 km-t futottak. Molnár Éva, Komjáti

Magyarország második legnagyobb tavát is meghódították
Sándor és Vadász Attila két
keszthelyi futóval kiegészülve, ötfős csapatban teljesítették a 111 km-t. Nagy
Miklós kétfős férfi váltóban,
míg Szalkai Zsolt és Földesi

József egyéniben indult és
sikeresen megkerülte Magyarország második legnagyobb tavát.
Két egyéni csúcs is született
a verseny alatt. Szalkai Zsolt

Fotó: Ultra Tisza-tó

először futott egyben 111
km-t, 12:14:35 idővel, míg
Nagy Miklós kétfős váltóban, első ultra távját, 56 kilométert teljesített, 5:10:20
perces idővel.
(me)

Kánikulában is felveszik a futócipőt

Tíz órát tekertek

A Tapolcai Honvéd SE –
Tapolcai Trappolók futói a
nyár beköszöntével több,
nagyobb versenyen is
megmutatták mit tudnak.

A Spinning Club Tapolca
nyolcfős csapata tíz órán át
tekert a keszthelyi Városi
strandon múlt hónapban, a
kilencedik Spinpa maratonon. A Kozmánè Erzsébet,
Kövessiné Katalin, MohosBárány Nóra, Mohos Imre,
Szűcs Zoltán, Tóth Péter,
Vers Ramóna, és Vègh Attila
alkotta csapat a hatodik
helyen végzett.
(me)

góriában. A Gubián Judit,
Kozma Imre vegyes váltó
hatodik, míg a Vidosa Noémi, Gál Zsolt páros a hetedik helyen végzett. Felnőtt
férfi háromfős váltóban indult Kustos István, Nagy
A XI. NN Ultrabalaton
Miklós trappolók és Borbély
„Azért futjuk körbe, mert ott
István, akik az abszolút katevan" szlogenjére a Tapolcai
góriában a dobogó harmadik
Honvéd SE tizenkét fős,
fokán végeztek 3:03:30-as
csapata is felvette a futóciidővel.
pőt, és teljesítette a Balaton
A tapolcai futók nem csak a
körüli kört, 15 óra 32 perc
versenyeken jeleskednek, jó
alatt. Ezzel az időeredményeredményeikkel, hanem senyel kategória negyedik, abgítenek is.
szolút kilencedik helyen
A Lajkó Csaba nevéhez fűvégeztek. A Trappolók közül
ződő, tizenegyedik alkalomrajthoz állt még Földesi Jómal megszervezett, az idei
zsef és Szalkai Zsolt is. Séévben a közel 460 kilomérülés miatt József 125,8 kmternyi, Székesfehérvár-Buig jutott, viszont egyéni kadapest-Paks-Jánoshalmategóriában ez így is szép
Baja-Szekszárd-Pécs-Kateljesítmény. Zsolt kétfős
posvár útvonalú jótékonysáváltóban tette meg a 220 kigi futáson is ott voltak. A
lométert.
program zárásaként KaposPünkösdkor, a X. Keszthelyi
váron adták át, a helyi Fehér
Kilométereken húsz trappoLiliom Hospice Alapítvány
ló állt rajthoz, akik közül
részére a futás során összegyűjtött adományokat. Ebben az évben három Trappoló, Lajkó Csaba, Lajkó
Mónika és Földesi József öt
másik társukkal együtt hat
napon keresztül futott és az
út folyamán adományokat
gyűjtött az alapítvány megsegítésére, akik a gyógyíthatatlan, utolsó stádiumban lévő gyermekek életkörülményeit igyekeznek szebbé
tenni, illetve felhívni a figyelmet a segítségnyújtás
fontosságára. A futást és a
„küldetést" is sikeresen telA futók nyáron is aktívak. Körbefutotta a Balatont a
jesítették, pénz- és tárgyi
Tapolcai Honvéd SE csapata
Fotó: Ultrabalaton adomány is gyűlt össze. (me)
Mohos – Bárány Nóra félmaraton kategóriájában harmadikként, Szám Lajos a negyed maratonon kategóriájában másodikként ért célba.
Az embert próbáló melegben közel tíz elszánt trappoló állt rajthoz az 500
méteres
szintkülönbségű
Vonyarci nyargaláson, hogy
a 10,5 és 19,5 km-es távot a
Keszthelyi hegység legszebb részeit érintve lefussa.
Előbbi távon Kustos István
kategóriájában harmadik,
utóbbi távon Molnár Éva az
első, Vidosa Noémi a második, Szalkai Zsolt pedig a
harmadik helyen végzett.
Hét futó képviselte nagyszerű eredménnyel a Tapolcai
Trappolókat, a 25. Tatai Maratonon. Baksai Zsuzsanna
egyéniben teljesítette a 42
km-es távot 3:44:40 –es
idővel, kiváló futással a dobogó legfelső fokára állhatott fel női egyéni kate-
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Rövid hírek
n VÍVÁS - A lipcsei
világbajnokságon
nagyszerűen küzdött a
felnőtt férfi párbajtőr
válogatott tagjaként a
Tapolcáról indult Rédli
András és Siklósi Gergely. Bányai Zsomborral és Somfai Péterrel
kiegészülve a csapat
Oroszországgal a harmadik helyért vívott
küzdelemben alulmaradt, így a negyvenegy
indulóból a negyedik
helyen zárt. Rédli egyéniben viszont felállhatott a dobogóra, a
bronzérem került a
nyakába.
(me)
n SZLALOM - A tapolcai Szollár Norbert a
Dunántúli Szlalom Kupa Ácson megrendezett
futamán a kategória első, abszolút második
helyet szerezte meg. (m)
n TÚRA - A Tapolca
Városi Sportegyesület
Természetjáró Szakosztálya augusztus 19-én
munkatúrát tart, augusztus 26-án pedig a Nagyvázsony-Vöröstó- Hideg-hegy- ZádorvárAszófő útvonalon túrázik.
(me)

Két hétig csak foci

Focitábor: Ráhangolódás az „éles játékra"
Idén is megszervezte a
Csermák József Rendezvénycsarnok a kéthetes
Szünidei Focitábort, amelyen az első héten 24, a
második héten 32 gyermek vett részt.

Horváth Dorothy rendezvényszervezőtől megtudtuk,
hogy a hét-tíz éves gyermekek hétfőn, szerdán, és pénteken a Városi Sport – és
Szabadidő
Centrumban
Hanzmann László felügyelete és irányítása alatt oktatáson vehettek részt. Délelőtt technikai edzések vol-

Fotó: me.

tak délután, pedig a játéké
volt a főszerep. Az edzésprogram jól felépített struktúrája segített, hogy a különböző alapokkal rendelkező
gyermekek is megkaphassák
a tudásszintjüknek megfelelő oktatást. Kedden és csütörtökön, a Tapolcai Termálstrandon lazítottak, illetve a
strandröplabda pályán labdajátékokkal tartották magukat formában. A táborba a
helyi
Egészségfejlesztési
Iroda munkatársai is bekapcsolódtak, heti két alkalommal levezető játékokat tartottak a gyerekeknek. (me)
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Rendőrségi hírek
n NEM ADOTT elsőbbséget. A tapolcai rendőrök
bíróság elé állítás kezdeményezésével fejezték be a
nyomozást egy budapesti
nővel szemben. A Tapolcai
Rendőrkapitányság nyomozást folytatott közúti baleset
gondatlan okozása vétség elkövetésnek megalapozott
gyanúja miatt. Egy 48 éves
budapesti nő 2017. július
19-én 17 óra 30 perc körüli
időben Szentbékkálla külterületén közlekedett gépkocsijával. Haladása során egy
útkereszteződésnél
nem
adott elsőbbséget egy 41
éves segédmotor-kerékpárral közlekedő férfinak, és
összeütköztek. A baleset következtében – az orvosi
szakvélemény alapján – a
férfi súlyos sérüléseket
szenvedett. A Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya bíróság elé állítási javaslattal
fejezte be a nyomozást, és az
ügy iratait átadták az illetékes ügyészségnek - tudtuk
meg Nagy Judittól, a Tapolcai
Rendőrkapitányság
megelőzési főelőadójától.

n KÉT ITTAS járművezetőt fogtak meg az elmúlt
hétvégén a Badacsonytomaji Rendőrőrs járőrei. Az
egyenruhások 2017. augusztus 12-én 0 óra 18 perckor
igazoltattak egy 49 éves
veszprémi nőt, aki személygépkocsijával Révfülöpön, a
Füredi úton közlekedett. Az
ellenőrzés során alkoholszondás vizsgálatot is végeztek, mely pozitív értéket
mutatott. Egy angol felségjelzésű
tehergépkocsival
közlekedő 37 éves balatonszepezdi férfit pedig 2017.
augusztus 13-án 3 óra 41
perckor Badacsonyörs belterületén állítottak meg a
rendőrök ellenőrzés céljából. A rendőri intézkedés alkalmával kiderült, hogy a
sofőr a járművezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. A járőrök mindkét
személyt előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, és ellenük járművezetés
ittas állapotban vétség elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt indult büntetőeljárás - tájékoztatta a
Tapolcai Újságot Nagy Judit
a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
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Meglepő találkozás
ELKÓBOROLT Nem kell félni, ha „medvét” látunk a tóparton
„Unatkozik? Vásároljon
mosómedvét!
„Menzel
Sörgyári capricció című
filmjének elhíresült gondolata jutott eszembe,
mikor nyár közepén egy
fotósorozat
facebook
megosztásának köszönhetően ormányos medvét
láthattam a malomtónál.
Nálam csak a jószágot szemtől-szembe
megpillantó
Cseh Balázs, a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum munkatársa lepődhetett meg jobban, amint annak hangot is
adott fotókkal illusztrált bejegyzésében. Jogos lehet a
kérdés, hogy került Tapolcára az ormányos medve? A
nagyjából tacskó méretű,
Dél-amerikában őshonos, a
mosómedvék családjába tartozó fajt hazánkban háziállatként is tartják néhányantudtam meg a világhálón
kutakodva. Még egy viszonylag friss hirdetést is
találtam, ahol 60000 forintért kínálták az állatot. Ez
esetben is egy kedvtelésből

A tapolcai Cseh Balázs nem kis meglepetésére egy Dél-amerikában őshonos ormányos medvével találkozott a malomtónál
Fotó: Cseh Balázs
tartott példány kóborolt el
egy közelben élő gazditólderült ki később. Mindenesetre, ha meglátjuk valahol,
nem kell tőle félni. A fajt jól
ismerők szerint, egy kifejezetten értelmes állatról van
szó, amely a táplálkozási
láncban kettővel az ember

SZEM - PONT
Helyenként méteres gaz veri fel a Pelion Szállodát körbeölelő utcák garázsainak bejáróit. A garázsok előtti
alig néhány négyzetméternyi magánterületrészek nagy
százalékban gondozatlanok. Az elhanyagoltság rossz benyomást kelthet a turistákban is. Sajnos az érintettek jelentős részének eszébe sem jut, hogy kaszálja, kapálja,
vagy vegyszeresen irtsa az egyre magasabbra törő
gyomnövényzetet. Bakos Gáborné városüzemeltetési
csoportvezetőtől megtudtuk, az önkormányzat a közelmúltban szórólapokkal igyekezett elérni a garázstulajdonosoknál, hogy figyeljenek oda környezetükre és
tegyék rendbe garázsaik előterét, de – kevés példaértékű
kivételtől eltekintve- a felhívás nem ért célba, vagy süket
fülekre talált. Zajlik az Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozat, a város egyik legjelentősebb szórakoztató,
kulturális eseménye, amely élmény a helyi lakosságnak
és a turistáknak egyaránt. Ilyenkor az említett utcákon is
megnövekszik a forgalom, a város vendégei egyfajta képet kapnak Tapolcáról, az itt élőkről. Tegyünk érte mi is,
hogy pozitívabb legyen ez a bizonyos kép!
(tl)

Nem szép látvány a termetesre nőtt gyom a tapolcai
garázssoron
Fotó: tl.

alatt van, kedveli a bogyókat, gyümölcsöket, gombákat, rágcsálókra vadászik, de
a dögöt sem veti meg. Természeténél fogva, könnyen
bizalmába fogadja az embert, ezért is tartható háziállatként. Tehát félni semmi
esetre sem kell tőle, de az

önkormányzatot, vagy egy
közeli állatkertet azért ildomos felhívni, ha szabadon
látjuk kóborolni.
Információink szerint, a tóparton feltűnt példány végül
hazakerült a gazdihoz, mostanában aligha találkozhatunk vele.
(tl)

Heti SÜTI

Piaci információk

Krumplis pogácsa

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 10 dkg
margarin, 10 dkg főtt áttört
krumpli, 2 db tojás, 2 dkg élesztő, 1
tk só
Szóráshoz: szezámmag, köménymag
Elkészítése:
A lisztbe szórjuk bele a sót, morzsoljuk el a margarint a liszttel és
utána az élesztőt is morzsoljuk bele
és adjuk hozzá a tört krumplit, a tojások sárgáját, majd az egészet jól
dolgozzuk össze és meleg helyen 1
órát hagyjuk pihenni. Ujjnyi vastagra kinyújtjuk a tésztát és közepes méretű szaggatóval pogácsákat
szúrunk ki belőle. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, a tetejüket
megkenjük egy kissé felvert tojásfehérjével. Megszórhatjuk különféle magokkal, de nélküle is süthetjük. 180-190 fokra előmelegített sütőben szép pirosra sütjük.
Kovács Pálné, Hegymagas
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! tapolcai7nap@gmail.com

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45 Ft/db
Burgonya: 100-150 Ft/kg
Sárgarépa: 180-200 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
V.hagyma: 150-250 Ft/kg
F. káposzta: 130-160 Ft/kg
Kelkáposzta:230-300 Ft/kg
Karfiol: 300-330 Ft/kg
Paprika: 189-600 Ft/kg
Paradicsom: 189-400 Ft/kg
Uborka: 250-380 Ft/kg
Alma: 190-280 Ft/kg
Körte: 300-400 Ft/kg
Mák: 900-1400 Ft/kg
Szilva: 200-300 Ft/kg
Szőlő: 480 Ft/kg
Citrom: 760 Ft/kg
Kukorica: 80-90 Ft/cső
Mogyoró: 4000 Ft/kg
Mandula: 4400-4800 Ft/kg
Dió: 3200 Ft/kg
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Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

