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Középpontban a bor 
ÜNNEPI NAPOK   Bőséges gasztronómiai és programkínálat

Tapolca kedd óta az ün-
nepi napok és borhét lá-
zában ég. Napközben és 
esténként kirakodóvásár, 
gasztro utca, játékpark, 
legfőképpen pedig finom 
helyi borok és színpadi, 
főleg zenei produkciók 
sokasága várta a láto-
gatókat.

Ehhez tizenegy környékbeli 
pincészet folyékony porté-
kájának fogyasztása teremti 
meg a hangulatot éppen ne-
gyedik napja. A nyitónapon, 
azaz kedden este nagy sikert 
aratott a Vivat Bacchus ének-
zenekar.  A hazai borvidékek 
szinte mindegyikén járt már 
a csapat, persze nem vélet-
lenül. Ahol csak megfordul-
tak jelentősen megnőtt a bor-
fogyasztás és ezt a statiszti-
kailag igazolható tényt per-
sze előre sejtették a minden-
kori vendéglátók is. A fiúk 
énektudásban, humorban, a 
hazai borok, borvidékek is-
meretében és hangulatte-
remtő képességben is topon 
vannak, amit ezúttal megta-
pasztalhatott a helyi közön-

ség is. Igényes műsorukat 
taps, nevetés, jókedv kísérte 
Tapolcán. Szerdán este az 
ünnepélyes felvonulás, a Ta-
polcai Ifjúsági Fúvószene-
kar muzsikája, majd a „Virá-
gos Tapolcáért" városszé-
pítő mozgalom eredmény-
hirdetése és a Tördemic 

Néptáncegyüttes produkció-
ja jelentette a nap legfőbb 
eseményét.  A csütörtök a 
helyi zenészek, zenekarok 
napja. Ezúttal Őri Jenő és 
Babos Lajos jazz muzsikája, 
az Új Idők együttes rock-
zenéje és Sajcz Gábor har-
monikajátéka mutatta be Ta-

polca zenei életének egy ki-
sebb szeletét. Hazai sztárfel-
lépő azonban csütörtökre is 
akadt, hiszen Kowalsky meg 
a Vega elhozta Tapolcára a 
legjobb dalait és az együttes 
dalaiból áradó, utánozhatat-
lan életérzést is. (Folyt. a 2. 
oldalon „Nívós...” címmel)(tl)

Újabb homlokzat újult meg

A virágosabb városért

Megújult, megszépült a régi 
Keravill épület homlokzata, 
természetesen ezúttal is kül-
ső forrásból. 
Régóta problémát jelentett 
Tapolcán a Fő tér épületei-
nek állapota. Az omladozó 
homlokzatokra keresett 
megoldást az önkormány-

zat, és már több esetben si-
kerrel is zárult a kezde-
ményezés. Megújult a volt 
óra-ékszer és a Fő tér 12. 
alatti épület homlokzata is, 
külső forrásból. Idén a régi 
Keravill következett, és rö-
videsen a Kossuth utca 1. is 
megszépülhet.                 (szj)

A korábbi hagyományo-
kat folytatva idén is a Ta-
polcai ünnepi napok és 
borhét ünnepélyes meg-
nyitóján hirdették ki a Vi-
rágos városért mozgalom 
eredményeit.   

Erkély kategóriában Sáfár 
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.), Ma-
yer Nándorné (Berzsenyi D. 
u. 1. C 2/3.), Gadácsi Ká-
rolyné (Berzsenyi D. u. 3. 
1/1.), Somogyi Kálmánné 
(Kazinczy tér 15. fsz. A/3.) 
és Belényesi Csaba (Fő tér 1. 
II. 5.) vehette át a Tapolcai 

Városszépítő Egyesület ok-
levelét, elismerését. 
A Tapolcai Városszépítő 
Egyesület, a Városért Egye-
sület, az Épített és Termé-
szeti Értékek Védelméért 
Alapítvány és a Vállalkozók 
Területi Ipartestülete, a ta-
polcai önkormányzat támo-

gatásával  hirdette meg Vi-
rágos Tapolcáért mozgalmat
előkertek, erkélyek  virágo-
sítására, míg a Tiszta udvar 
rendes ház mozgalmat csa-
ládi házak részére. A elbí-
rálás helyszíni szemle alap-
ján történt. (Folyt a 2. olda-
lon „A cél...” címmel)     (szj)

A menedék, 
ami állandó

Gyakran látni interne-
tes közösségi portá-
lon olyan megosztást, 
bejegyzést, amely az 
ember csalódottságát 
közvetíti, értelmezi, 
tolmácsolja. „Addig 
számíthatsz bárkire a 
világban, ameddig te 
segítesz, aztán ha ne-
ked van szükséged a 
másikra, már nem 
vagy olyan fontos.” Az 
ilyen és ehhez hason-
ló tartalmú keserű 
megnyilvánulások ta-
pasztalatból merített, 
szavakba öntött igaz-
ságok, amelyeket ne-
héz lenne cáfolni, 
még ha egy-egy kivé-
tellel találkozunk is 
időnként. Szerencsés 
az, akinek van csa-
ládja, 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 minden-
napok során.

          Szijártó János

A közelmúltban megújult a volt Keravill épület külseje

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.

Lakossy Gyuláné Kossuth utcai erkélye is a díjazottak 
közé került                                                      Fotó: Szijártó J.

Fotó: szj.
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Cél a város megszépítése
(Folytatás az 1. oldalról)
A Virágos Tapolcáért moz-
galomban tíz előkertet, és 
ugyanennyi erkélyt díjaztak, 
míg a Tiszta udvar rendes 
ház versengésnél tizenöt 
családi házat.
Előkert kategóriában Ko-
csor Lászlóné (Fenyves u. 
69.), Biczó Dezső Juhász Gy. 
37/13., Dér Béláné (Berzse-
nyi D. u. 98.), László Csilla 
(Lóczy u. 5.), Karácsony 
Lajosné (Alkotmány u. 1.), 
Orbán Béláné (Juhász Gy 
u. 60-62.), Mátis Pálné (Ber-
zsenyi D. u. 3.), Popper Já-
nos (Lóczy u. 4.), továbbá az 
ÉFOÉSZ Életlehetőség 
Nappali Intézményét (Kos-
suth 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 Eri-
ka (Fenyves u. 72.), Sajcz 
Gábor (József A. u. 43.), Ge-

Fokozott balesetveszély

Társasházként a Kazinczy tér 11. munkáját díjazta a zsűri      Fotó: Szijártó János

Az őzek párzási időszaka 
már július végén elkez-
dődött és egészen au-
gusztus közepéig tart, ezt 
követően pedig – szep-
tembertől – a szarvasok-
nál indul a párzási idő-
szak. Ez komoly baleset-
veszélyt jelent az utakon.

Erről ír lapunknak is eljut-
tatott felhívásában a Tapol-
cai Rendőrkapitányság. 
K ö z l e k e d é s b i z t o n s á g i 
szempontból komoly ve-
szélyt jelentenek a vadál-
latok párzási időszakai, hi-
szen erdők, mezők és ter-
mőföldek mellett különösen 
szürkületkor és az esti, éj-
szakai órákban nőhet meg a 
számuk. A járművek veze-
tői, ha nem számítanak a 
vadállatok hirtelen megjele-
nésére az utakon, akár ko-
moly balesetek részesei is 
lehetnek.
A járművezetők tehát ebben 
az időszakban jobb, ha nem 
megszokásból, hanem kö-
rültekintően, nagyobb figye-
lemmel és mérsékelt sebes-
séggel közlekednek.
Különösen számolni kell 
vadállatok megjelenésére 
azokon az útszakaszokon, 
melyeket „vadon élő álla-
tok” veszélyt jelző táblával 
jelölnek meg. Ezeket a táb-

lákat ugyanis a közút keze-
lője a vadásztársaságokkal, 
vadgazdálkodási szakembe-
rekkel egyeztetett útszaka-
szokon helyez el, ahol a va-
dak megjelenésének az átla-
gosnál is nagyobb a való-
színűsége. Ilyen jelzőtáb-
láknál – bár sebességkorlá-
tozáshoz nincs kötve – érde-
mes lassabban, körültekin-
tőbben közlekedni.

A motorkerékpárral közle-
kedők jóval védtelenebbek a 
gépjármű vezetőkhöz ké-
pest. Ezért részükről a vad-
veszélyes útszakaszokon 
még inkább indokolt a las-
sabb és óvatosabb közle-
kedés, s nem tanácsos a 
megengedett felső sebesség-
értéket kihasználni.
Fontos tudni, hogy ebben az 
időszakban a különféle ri-
asztók sem nyújtanak töké-
letes biztonságot. Ezért azt 
tanácsoljuk, hogy a vadri-
asztó eszközök használatá-
val együtt is a körültekintő 
és óvatos vezetés mellett 
döntsenek!

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Augusztus 21. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Augusztus 28. 14.00-16.00 06/87/412-289
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Polgármester: 
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Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00 
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Valamennyi szervezeti egy-
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nincs ügyfélfogadás, szerda: 
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Tel: 112, 87/510-352 Fax: 
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8300 Tapolca, Ady E. utca 2. 
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       Gyepmester (elhullott 
állatok): 36 70/373-4090
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

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-

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

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Szente Lajos (Márai S. u. 2.), 
Horváth József (Bartók B. 
u. 6.) és Sabján Tamás 
(Madách u. 25.) kapott elis-
merést a Tapolcai Város-
szépítő Egyesülettől.       szj)

(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai ünnepi napok és 
borhét eseményei vasárnap 
estig várják az érdeklődőket, 
szórakozni vágyókat.
Lapunkat vélhetően pénte-
ken vehetik kezükbe olvasó-
ink és ha e nap délutánján, il-
letve estéjén ellátogatnak 
Tapolcán a Köztársaság tér-
re, akkor gyermekeiknek a 
Zajongó együttes vidám 
muzsikáját, maguknak pe-
dig a  Rock-Inger zenekar 
igényes rock feldolgozásait , 
kicsit később pedig a hazai 
hard rock legenda P. Mobil 
együttes élő koncertjét aján-
dékozhatják.  
Szombaton a pörköltfőző 
verseny, a Tapolca Kupa 
labdarúgó torna, a Molnár 
György zenekarával érkező 
Tabáni István, az egyre is-
mertebb környékbeli Happy 
Dixiland Band és többek kö-

zött Postás Józsi lesz a szó-
rakoztatás felelőse.
Augusztus 20-a vasárnap, 
legnagyobb állami ünne-
pünk jegyében telik. A prog-
ram szerint, délelőtt negyed 
tíztől ünnepi térzenével kez-
dődik a nap.  Tíztől zászló-
felvonás, koszorúzás, ün-
nepi beszéd, kenyérszente-
lés zajlik majd az ünnepi ha-
gyományok jegyében. Délu-
tán háromtól a Batsányi 
Táncegyüttes, a Batsányi 
Népdalkör, A Csobánc Nép-
dalkör és Nyirettyű Együt-
tessel merülhet el a közön-
ség a magyar népi kultúra 
világában. Késő délután a 
Musical Színpad fiataljai-
nak produkciója, majd az 
Örökség együttes, kilenc 
órától pedig az elmaradha-
tatlan tűzijáték jelenti az 
ünnepi napok idei esemé-
nyeinek záró epizódját.    (tl)

Nívós programsorozat
Vasárnap tűzijátékkal zárul a borhét

http://www.tapolca.hu


Tapolcai bronzérem 
Július első hetében, há-
rom napon át zajlott, több 
helyszínen, a Dán-Kupa 
néven megrendezett, Ba-
latonfüred- Kupaként em-
legetett leány és fiú kézi-
labda torna, amit a Tapol-
ca Városi Sportegyesület 
Női Kézilabda Szakosz-
tályának lányai dobogós 
helyezéssel zártak.

Antal Lászlóné szakosztály-
vezető-edző elmondta, hogy 
Sas György, korábban Ma-
gyarországról Dániába köl-
tözött főszervező tizenhét 
évvel ezelőtt hívta életre a 
nemzetközi kupát, főként a 
sportbarátság ápolásának je-
gyében. Kezdetben Siófo-
kon rendezték meg, ahol egy 
helyszínen, reggeltől estig 
zajlottak a mérkőzések, az 
elmúlt években pedig Bala-
tonfüred, Veszprém, Alsó-
örs, illetve Várpalota adott 
otthont a kupának.
Első alkalommal döntöttek 
úgy a szervezők, hogy idén 
Tapolca is vendégül látja az 
U16-17-18-as korosztályt. A 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, a lányok 
megmérettetésein a TVSE 
Női Kézilabda Szakosztály 
egy csapatot, és Pázmánddal 
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Keményen küzdöttek a bronzéremért (világos mezben 
a helyiek)                                                        Fotó: Májer Edit

Tartalmas nyári program
A két hetes Szünidei sport 
– és szabadidős táborban 
tartalmas programokkal 
várták a Tapolca Kft. szer-
vezői a kisgyerekeket a 
nyáron.

Első héten huszonhét, má-
sodik héten húsz, hét-ti-
zenhárom éves gyermek vett 
részt a napközis jellegű tá-
borban- tudtuk meg István 
Krisztina rendezvényszer-
vezőtől. Minden napra jutott 
valamilyen sportprogram. 
Meglátogatták a Városi 
Sport – és Szabadidő Cent-
rumot, a Csermák József 
Rendezvénycsarnokot, a 
Hunguest Hotel Peliont, il-
letve a környék játszótereit, 
ahol kötetlen formában is 
élvezhették a jó időt. A ked-
venc tábori napok strando-
lással teltek. Többször ellá-
togattak a Tapolcai Termál-
strandra, illetve „csobban-
tak" a Balatonban is. 
Fábián Kata, a MOVE 
Mozgás Stúdiótól játékos 

tornát tartott a résztvevők-
nek. A sportprogramokon 
túl természetesen egyéb el-
foglaltságokkal is készültek 
a szervezők. A mozifilmve-
títés nem maradhatott ki a 
két hétből, ezen túl pedig 
még ellátogattak a Tapolcai 
Rendőrkapitányságra, a 
Mentőállomásra és a Tűzol-
tóságra is. Fogadták a csa-
patot a Tapolcai Városi Te-

levízió Stúdiójában, a Wass 
Albert Könyvtárban vala-
mint a Piac és Vásárcsar-
nokban is. A kirándulás sem 
maradhatott ki a táborból, 
Szigligeten kívül Bada-
csonyba is ellátogattak.
A szervezőtől megtudtuk, 
hogy jövőre is készülnek a 
táborra, melyet a résztvevők 
igényeinek figyelembevéte-
lével alakítanak ki.         (me)

Fábián Kata játékos programokkal mozgatta meg a 
gyerekeket                                                Fotó: Májer Edit

A Magyar Korcsoportos 
Nemzeti Sakkbajnoksá-
got Balatonlellén rendez-
ték meg, több helyszínen 
június utolsó hetében, 
ahol a Tapolca Városi 
Sportegyesület Sakk 
szakosztálya kettő ara-
nyat zsebelt be, mellé pe-
dig néhány dobogó közeli 
eredményt is hozott.

A lányok és a fiúk is össze-
sen 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 Ju-
hász 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 ered-
mények születtek tapolcai 
színekben. U8-as korosz-
tályban negyedik lett Ács 
Márton, U16-os korosztály-
ban szintén negyedik Tóth 
Barnabás, U18-as korosz-
tályban hatodik Buzás Ber-
talan.
A bajnokok választhatnak, 
hogy a korcsoportos világ- 
vagy Európa-bajnokságon 
szeretnének-e szerepelni. A 
kontinensviadalt az idén a 
romániai Mamaiában rende-
zik meg, a felső három kor-
csoport világbajnokságának 
pedig Uruguay ad otthont 
ezúttal.                             (me)

közösen egy vegyes csapatot 
indított. Az első két játékna-
pon 2-2 győzelmet sze-
reztek a helyi lányok, így a 
felsőházban folytathatták, 
az úgynevezett négyes dön-
tőben. Ott a Team Helsinge 
gárdáját 15:9-re sikerült le-
győzniük. A folytatásban 
pénteken az első mérkőzé-
sen a tapolcaiaknak szinte 
semmi nem sikerült a Team 
Favrskov ellen, így hatgólos 
vereség lett belőle, végül a 
torna legjobbja, a Bjerring-
bro következett, ahol egyér-
telmű volt a dán csapat fö-
lénye (18:9). A tapolcai lá-
nyok végül megérdemelten 
állhattak a dobogó harmadik 
fokára. Ezzel a csapattal ér-
ték el három évvel ezelőtt, 
még U14-es korosztályban, 
eddigi legjobb eredményü-

ket a kupán, akkor az arany-
érmet zsebelhették be, a tor-
na legeredményesebb kapu-
sának pedig a tapolcai Kond-
rák Sárát választották.
Idén a TVSE másik, U-11-
12-13-as korosztályú csapa-
ta ez idő alatt Balatonfü-
reden mérette meg magát, 
Schneider Zsolt edző irányí-
tása alatt, egy korcsoporttal 
idősebbek ellen. Győzelmet 
ugyan nem szereztek a kis-
lányok, de annál több ta-
pasztalatot a következő 
évekre.
A szakosztályvezető szerint 
a tapolcai gyerekeknek na-
gyon hasznos volt a részvé-
tel, hiszen sokat tanulhattak 
egy másik nép kézilabda 
szokásairól, játékáról, meg-
ismerkedhettek más sport-
stílussal is.                    (me)

Szép sakkeredmények

Juhász Judit koncentrál. Az U14-es korosztályban áll-
hatott a dobogó legfelső fokára Fotó: Magyar Sakkszövetség

Izgalmas sakktábor
Jó hangulatban telt a 
Tapolca VSE Sakk Szak-
osztálya szerevezésé-
ben, a Nyári Sakk és Sza-
badidős Sporttábor.

A vakáció első hetében a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban hat cso-
portba bontva – kezdőktől a 
haladókig – huszonhét, hat-
tizenkét éves gyermek is-
merkedhetett meg az elme 
sportjával.
Az oktatáson kívül labda- és 
szabadtéri játékok - a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban és a Hunguest 
Hotel Pelionban - továbbá 
mozifilmvetítés, illetve Ta-
polca nevezetességeinek lá-
togatása várta a gyerekeket. 
Sok érdekességgel készültek 
a csapatnak a Tapolcai Men-
tőállomáson, a Hadiparkban 
és múzeumban, valamint az 
Iskola Múzeumban. Egész 
napos kiránduláson elláto-
gattak Gyulavezér Lovas bi-
rodalmába, majd Bada-
csonyba, ahol a Szeremley 

Birtokon ebéd, később pedig 
mini golf várta a táboro-
zókat.
Az együtt töltött idő alatt 
sokat fejlődtek a gyerekek és 
jól összekovácsolódott a 
csapat is, melynek ékes bi-
zonyítéka, hogy új barátsá-
gok is köttettek.
A táborban minden nap 
megválasztották a nap játé-
kosát és játékos lányát, a hét 
pedig szintfelmérő teszttel 
zárult.                               (me)

Csoportbontásban zajlott 
a sakkoktatás az idei 
Nyári Sakk és Szabadidős 
Sporttáborban
                      Fotó: Májer Edit



Mozgalmas falunap
ZALAHALÁP Értékelték, jutalmazták a közösségért végzett munkát
A lángossütő fesztivál-
ként is ismert zalahalápi 
falunap, az elmúlt hét 
szombaton jó alkalom volt 
arra, hogy a település el-
ismerje azok munkáját, 
akik évről-évre sokat 
tesznek a faluért, a helyi 
lakosságért, illetve Zala-
haláp civil közösségi éle-
tének életben tartásáért, 
fejlődéséért.

A szombaton kora délután 
kezdődő és késő estébe hajló 
falunapi rendezvényen so-
kan vettek részt. A helyieken 
kívül a közeli Sáskáról, il-
letve más környékbeli tele-
pülésekről is érkeztek szép-
számmal látogatók Zalaha-
lápra. Tucatnyi főzőcsapat 
szabadtűzi főztje, a térség 
legjobb lángossütő asszo-
nyainak lángosa, szórakoz-
tató és kulturális programok 
kavalkádja és nem utolsó 
sorban a barátokkal, isme-
rősökkel történő kellemes 
találkozás lehetősége várta 
őket. A halápi falunap a 
gondtalan szórakozáson túl 
kiváló alkalom arra is, hogy 

kitüntetésekkel ismerje el a 
község önkormányzata azok 
munkáját, akik a közössé-
gért, a faluért, a helyi embe-
rekért a legtöbbet tették az 
elmúlt időszakban. A falu-
napi színpadra, elismeréseik 
átvételére elsőként Szokoli 
Istvánt és Varga Pétert szólí-

tották, akik a halápi polgárőr 
egyesület oszlopos tagjai-
ként immár 10 éve szolgál-
ják a falu közbiztonságát. 
Idén hárman vehették át ki-
magasló közösségi munká-
jukért Bedő Lajos polgár-
mestertől a Zalahaláp Tele-
pülésért kitüntetést. Jani Jó-

zsefné Tóth Irénnek a helyi 
vöröskereszt alapszervezet-
nél végzett négy évtizednyi 
áldozatos munkáját és egyéb 
helyi közösségeket, csopor-
tokat segítő aktív közéleti 
szerepét ismerte el a telepü-
lés önkormányzata. Szabóné 
Fülöp Katalin vöröskereszt 

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

További képek
online újságunkban

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

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

06/87/412-289

 Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaimedia.hu ...  

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)

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

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

titkár, polgárőrtag, a halápi 
Hobbi Kézimunkakör alapí-
tója, eredményes, példamu-
tató munkájáért vehette át az 
elismerést. Szabolcsa István 
aktív nyugdíjas klubtag ese-
tében a halápi labdarúgó 
szakosztálynál végzett fő-
rendezői múltat, a borutak, 
hegyjáró rendezvények örök 
vidám kisbírói szerepválla-
lását, kimagasló, példamu-
tató munkáját ismerte el a 
falu önkormányzata. Idén 
Dittrich Antalné vehetett át 
elismerő oklevelet, de virág-
gal búcsúztatták a nyugdíjba 
vonulókat, Vasáros László-
nét és Fülöp Lajosnét is. A 
zalahalápi közintézmények, 
egyesületek, klubok irányá-
ba is szép gesztust gyakorolt 
a faluvezetés, hiszen egész 
éves színvonalas munkáju-
kat  minden  szervezetnek 
megköszönték.                (tl)

http://www.tapolcaiujsag.hu
http://www.tapolcaimedia.hu
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Hegyről festett víziók

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

úliusban mutatták be Si-Jpos Endre festő-pedagó-
gus „Szent György-hegyi 
víziók” c. tárlata a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban. A neves művész első 
tapolcai kiállítását Veszeli 
Lajos festőművész nyitotta 
meg.
- Ő az a festő, aki nem len-
dületből dolgozik, hanem 
kizárólag intuícióira hallgat. 
Endre alaposan átgondol 
minden kompozíciót, min-
den ecsetvonást, mielőtt az 
felkerülne a vászonra - mél-
tatta a fővárosi kötődésű, de 
tájainkon új otthonra, alko-
tói közegre lelt Sipos Endre  
stílusát, habitusát Veszeli 
Lajos.
Sipos Endre festőművész 
1951-ben Békéscsabán szü-
letett. 1975-ben végezte el 
az Egri Tanárképző Főiskola 
biológia-rajz szakát, majd az  
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán a  filozófia szakot. 
Az 1983-tól működő Fővá-

rosi Rajztanári Stúdió alapí-
tója. 1988-tól vezeti a Fővá-
rosi Képző- és Iparművésze-
ti Diákbiennálét. 1994-től 
alapítója és vezetője az 
ARTŐR művésztanár cso-
portnak. Kezdeményezője, 
patronálója, művészeti írója, 
majd 1996-tól tagja a Mű-
vésztanár Társaságnak. 25 
évig a fővárosban rajz szak-
felügyelői, illetve vezető 
szaktanácsadói feladatkört 
látott el. Jelenleg az ELTE 
múzeumpedagógusi képzé-
sében óraadó művészeti tan-
székvezető. Ma már nyugdí-
jas. 1972-től rendszeresen 
szerepel kiállításokon grafi-
káival és festményeivel, 
Debrecentől Budapestig, 
Zalaegerszegtől Párizsig. 
Expresszív őszinteség su-
gárzik szemet gyönyörköd-
tető, változatos alkotásaiból. 
Sipos Endre első tapolcai 
önálló tárlatának hangulatát 
Tóth Rompos Patrícia és 
Tóth Péter igényes zenei 
produkciója emelte.          (tl)

Otthon helyett otthon
A Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet 
Szent István utcai otthona 
kiváló hely a magány és 
az unalom ellen. A nappali 
órákban itt oltalomra lelők 
büszkék az általuk létre-
hozott, gondozott gyö-
nyörű udvarra, virágaikra, 
gyógynövényes kertjükre, 
ahol borsmenta, citromfű 
és egyéb más hasznos és 
egészséges növény is 
megterem.

Polgár János egy azok kö-
zül, akik állandó látogatói az 
intézménynek. A nyugdíjas 
korú, de testileg és szellemi-
leg is aktív férfi arra kérte la-
punkat, hogy mutassuk meg 
a tapolcaiaknak és a vonzás-
körzetben élőknek, hogy az 
otthon és klubjuk milyen jó 
hely azok számára, akik tár-
sas együttlétre vágynak, 
vagy valamiképpen gondo-
zásra, gondoskodásra szo-
rulnak a mindennapokban. 
Ő mutatta meg nekünk az in-
tézet udvarát is, amelyet nö-
vényekkel, főleg színpom-
pás virágokkal tettek barát-
ságossá a tagok. Láthatóan 
szép, jól élhető, testi-lelki 

felfrissülést hozó hellyé vált 
az utóbbi néhány évben a 
nagyjából 300-400 négyzet-
méteres udvar, de az intézet 
barátságos, lakók által díszí-
tett belső helyiségei és “tor-
náca” is kiváló hely a pihe-
nésre, szemlélődésre. Polgár 
János azt is fontosnak tar-
totta elmondani, hogy az in-
tézmény ilyen irányú fejlő-
désében nagy szerepe van 
Adorjánné Szabó Ágotának 
és munkatársának Végh Je-
nőné Tildának, akik szakér-
telemmel, lelkiismeretesen 
és legfőképpen szeretettel 
végzik hivatásukat. Ador-
jánné Szabó Ágota nappali 
ellátás vezető lapunknak el-
mondta, hogy jelenleg har-
mincegy tagja van az intéz-
ményüknek, akik életritmu-
suk szerint járhatnak be az 
épületbe reggel fél nyolctól, 
délután fél négyig. Itt az igé-
nyeiknek megfelelően ren-
delhetnek napi egyszeri me-
leg étkezést, illetve a tagok 
maguk is behoznak élel-
miszert. - Az intézet és klub-
jának feladata tulajdonkép-
pen a társas élet biztosítása a 
sérült, illetve egészséges, de 
leginkább egyedül élő rászo-

rulóknak, hogy ne magányo-
sodjanak el. Céljainknak 
megfelelve mindenkinél 
igyekszünk az egyéni szük-
ségleteket figyelembe ven-
ni, de számos közös 
programra, játékra, foglal-
kozásra is lehetőség nyílik.  
A gondoskodás jellege meg-
lehetősen széles spektrumot 
ölel fel, hiszen van olyan ta-
gunk, akinek a háztartásá-
nak vezetésében kell segíte-
nünk, de olyan is, aki halló-
készülékkel rendelkezik és 
abban kell megoldani az 
elemcserét, a pszichésen né-
mileg problémásoknál a lel-
ki segítségnyújtásra, meg-
nyugtató beszélgetésre van 
szükség időnként.  Ez tény-
leg 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, jelentkez-
zenek az ellátásra, hiszen jó 
társaságra, kedvezményes 
árú meleg ételre, segítségre,  
hasznos elfoglaltságra, tehát 
valódi közösségre lelhetnek 
a Szent István utca 12. szám 
alatt.                                    (tl)

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 képen a párosban versenyzők Fotó: TVSE Tenisz Szak.

A Városi Sport – és Szabad-
idő Centrum teniszpályái jú-
liusban két versenyt is ven-
dégül láttak. A Tapolca Vá-
rosi Sportegyesület Tenisz 
Szakosztálya hónap elején 
Nyári Kupa Páros Tenisz-
versenyt hirdetett, ahol a do-
bogó legfelső fokára a Né-
meth Tibor – Gyöngyössy 
Csaba, másodikra a dr. Hor-
váth Gábor – Nemes Zoltán, 
míg a harmadikra a Nagy 
László – Köller István páros 
állhatott. A Nyári Kupa 

egyéni versenyt a hónap vé-
gén rendezték, ahol Kassai 
Balázs nyert, az ezüstérem 

Fotó: Töreky L.

dr. Horváth Gábor, a bronz 
Gyöngyössy Csaba nyakába 
került.  (me)
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A világ tetején
Részletek N. Horváth Erzsébet 
Csermák József, a kalapács-
vető című könyvéből

1952. július 24-én, a XV. Nyári 
Olimpiai Játékok hatodik nap-
ján Csermák József olimpiai 
bajnok lett. Azóta 65 év telt el, 
de a helsinki arany fénye a mai 
napig nem kopott meg. Hirdeti, 
hogy annak a húsz éves tapolcai 
ifjúnak – aki elsőként dobta túl 
az emberi teljesítőképesség ak-
kor végső határának hitt távol-
ságot – a nevét egy sorban kell 
említeni azokéval, akik az 
ismeretlen utakon elsőként 
járnak.
„A verseny előtti éjszakán min-
denki alszik abban a második 
emeleti, otaniemi szobában, 
csak a leendő bajnok nem. 
Most először kell szembesíte-
nie magát azzal a ténnyel, hogy 
akár olimpiai bajnok is lehet. 
Nem könnyű a feladat. Sok 
mindent le kell győznie, de el-
sősorban a benne lévő kőporos 
kezű kamaszt kell meggyőznie 
arról, hogy eljött az ő közös, 
egyszeri és megismételhetetlen 
pillanatuk. 
Kinéz az ablakon, de nem látja, 
hogy lassan tisztul az ég, s a pis-
lákoló csillagok ráköszönnek. 
Nem veszi észre az éjszaka 
ezerarcú csodáit, mert a csoda 
most benne zajlik. 
És a belső vívódás eredménye-
ként reggel egy álmatlanságtól 
égő szemű, de mindenre elszánt 
Csermák Jóska áll a dobókörbe. 
Az eső nélkül érkező nyári ta-
vasz, a kisütő nap is kedvtelve 
néz a fiúra. 
Már a délelőtti selejtezőn nagy 
sikere van. A szint 49 méter. 35-
en indulnak, 25-en megdobják. 
Az I. csoportban dobó Csermák 
a „haditerv” szerint ekkor még 
melegítőben dob, és a dobást 
biztonságinak szánja.
- Spórolni kell az energiával – 
mondja magában, de a többi-
eknek nem, mert talán nem is 
értenék azt a taktikát, amelyet 
ők a Papp dokival oly sokszor 
meghánytak-vetettek.

A dobása így is 57,20 méter 
lesz. Olimpiai csúcs. Hein 16 
éves, 1936-ban felállított 56,49 
méteres csúcsa ezzel megdől. 
Németh Imre a II. csoportban 
dob. Az 53,50-es eredmény 
elég a délutáni folytatáshoz.
Huszonöten készülődnek a ka-
lapácsvetéshez. Elsőként Né-
meth Imre dob. Az 54,92 mé-
teres dobás közel másfél mé-
terrel nagyobb, mint a délelőtti. 
De mindenki látja, hogy ne-
hézkes, valami nem az igazi. 
Storch két méterrel túldobja.
Csermák hetediknek dob. És 
ahogy a mozzanatokat a doki-
val együtt kidolgozták, azok 
úgy követik egymást. A lassú, 
nyugodt indulásból szélsebes 
gyorsulás lesz, s mint a rugó 
pattan ki a szinte guggoló hely-
zetből, hogy a kalapácsát elre-
pítse. 58,45 az eredmény. 
Újabb olimpiai csúcs. Minden-
ki őt figyeli. A stadion szinte 
egy emberként érzi, hogy az 
emberi akarat és teljesítőké-
pesség valami hihetetlen cso-
dájának lehet tanúja hamaro-
san. Storch kilépése és Strandli 
56,36 méteres dobása sem hoz-
za már lázba a közönséget.
Míg a többiek – Storch, Strand-
li, Wolf – a londoni olimpia baj-
nokát, Németh Imrét figyelik, 
addig Csermák József erőtelje-
sen menetel a végső diadal felé, 
s ha ő lép a dobókörbe, a nézők 
tízezrei figyelnek rá. A kala-
pácsvetés bűvös határa a 60 
méter, gondolták a finn rende-
zők, amikor a Helsinki Olim-
piai Stadionban csak ennyit 
mértek ki. De akkor még nem 
tudták, hogy Magyarországról, 
egy dunántúli faluból, Tapolcá-
ról jönni fog egy húszéves fia-
talember, aki minden számítást, 
ami addig ésszerűnek tűnt, meg 
fog dönteni, és a kalapácsvetés 
könyvébe új történelmet kezd 
írni. 
De most még csak a harmadik 
és egyben utolsó sorozat követ-
kezik. Csermák beáll a körbe. 
Nyugodt. Befelé figyel. Min-
den mozdulata kiszámított mű-

remek. Lassan indít. A rá tapa-
dó tekintetek szinte megállnak. 
Aztán elkezd pörögni. Az em-
berek félelemmel vegyes cso-
dálattal figyelik, hogy a két erő 
– a centripetális és a centrifu-
gális – hogyan küzd vele és a 
kalapáccsal. De ő birtokolja 
mindazt a tudást, amellyel szin-
te a kezéhez idomíthatja a fé-
kezhetetlennek hitt, egymás el-
len ható erőket. Most azok is 
együtt harcolnak vele és érte. 
Az íjként repülő kalapács útját 
a fiú a kalapácsvetők jellegze-
tes mozdulatával, magasra tar-
tott 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. Rohan-
nak a fehérnadrágos térmérők, 
hogy acélszalagjukkal lemér-
jék a pontos távolságot. A 6-os 
mellé odakerül egy 0, majd a 3-

Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tapolca város 
közigazgatási területén a vad-
gesztenyefák aknázómoly har-
madik generációja elleni és 
guignardiás gombabetegség el-
leni permetezése, valamint a 
platánfák csipkés poloska el-
leni és gnomoniás gombabe-
tegség elleni permetezése vár-
hatóan 2017. augusztus 21. és 
2017. szeptember 9. között ke-
rül elvégzésre.
Ideális időjárási viszonyok 
mellett a munkálatok elvégzése 

Minden mozdulat kiszámított műremek. Az archív 
képen Csermák József olimpiai bajnok 

Tájékoztatás vadgesztenyefák és platánfák permetezéséről

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

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   

kettő napot vesz igénybe. A per-
metezésre az esti, éjszakai 
órákban kerül sor. A permete-
zés ideje alatt az ablakokat be 
kell csukni.
A permetezés során felhasznált 
hatóanyagok sem az emberi, 
sem az állati szervezetre nem 
jelentenek veszélyt, a gépjár-
műveket nem károsítják. A per-
metszerrel való közvetlen 
érintkezés a konyhakerti növé-
nyek letakarásával elkerülhető. 
A permetezett fa 10 méteres 
körzetében a permetszerrel 

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

as és végül a 4-es szám. 60 mé-
ter 34 centiméter! Új világ-, 
olimpiai csúcs, Európa- és ma-
gyar csúcs! Zúg a stadion. Áll-
va követi végig a „szertartást”. 
Ünnepli a szinte hihetetlen 
eredményt elérő fiatal magyart. 
Storch kereken másfél mé-
terrel, Németh pedig 2,60 mé-
terrel marad el mögötte. 
Csak évekkel később tudja – és 
meri összegezni akkori sikeré-
nek titkát a bajnok. – Az a cso-
dálatos hármasság hatott ott 
együtt – mondja, ha kérdezik –, 
amely csak ritkán és kevesek-
nek adatik meg. A közönség fe-
lém áradó, szinte doppingként 
ható szeretete, a „fülembe ön-
tött ólom” hatása és a belső 
koncentráció soha nem tapasz-
talt 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.”

közvetlenül érintkező élelmi-
szer növényeket legalább 30 
nap elteltével javasolt elfo-
gyasztani.

A vadgesztenyefák és platánfák 
permetezésével kapcsolatban 
további információt a Város-
fejlesztési és Üzemeltetési Iro-
da Városüzemeltetési Csoport-
jánál lehet kérni ügyfélfogadási 
időben személyesen, vagy a 
(87) 511-150 telefonszámon.

Dobó Zoltán polgármester sk.

n BÜNTETŐELJÁRÁS 
indult két tapolcai férfi ellen, 
akik a helyi buszpályaudvaron 
lerugdosták és összetörték a 
kukákat. Az állampolgári beje-
lentésre augusztus 10-én kiér-
kező egyenruhások adatgyűj-
tése alapján egy 16 és egy 18 
éves helyi fiatal került a ren-
dőrség látókörébe, akiket 2017. 
augusztus 12-én délelőtt ottho-
naikban igazoltattak a rendő-
rök. A két fiatalt gyanúsított-
ként hallgatták ki a Tapolcai 
Rendőrkapitányságon, és elle-
nük garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás - írta
lapunknak Nagy Judit a Tapol-
cai Rendőrkapitányság  mege-
lőzési főelőadója.

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


A Tisza-tavat is körbefutották
111 kilométert, azaz a ko-
rábbi, Ultrabalatoni táv-
nak pontosan a felét tel-
jesítették a Tapolcai Trap-
polók az első alkalommal 
megrendezett Ultra Tisza-
tókerülő futáson, július kö-
zepén. 

A távot egyéniben, párosban 
és váltókban lehetett telje-
síteni. A Trappolók a nagy 
távolság ellenére is szép 
számmal indultak a külön-
böző számokban, szép sike-
rekkel.
A versenyen összesen nyolc 
fővel indultak a tapolcaiak. 
Vidosa Noémi és Gál Zsolt 
vegyes párosban indultak, 
összesen 55-56 km-t futot-
tak. Molnár Éva, Komjáti 

Sándor és Vadász Attila két 
keszthelyi futóval kiegé-
szülve, ötfős csapatban tel-
jesítették a 111 km-t. Nagy 
Miklós kétfős férfi váltóban, 
míg Szalkai Zsolt és Földesi 

József egyéniben indult és 
sikeresen megkerülte Ma-
gyarország második legna-
gyobb tavát.
Két egyéni csúcs is született 
a verseny alatt. Szalkai Zsolt 

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

Két hétig csak foci

Idén is megszervezte a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok a kéthetes 
Szünidei Focitábort, ame-
lyen az első héten 24, a 
második héten 32 gyer-
mek vett részt.

Horváth Dorothy rendez-
vényszervezőtől megtudtuk, 
hogy a hét-tíz éves gyerme-
kek hétfőn, szerdán, és pén-
teken a Városi Sport – és 
Szabadidő Centrumban 
Hanzmann László felügye-
lete és irányítása alatt ok-
tatáson vehettek részt. Dél-
előtt technikai edzések vol-

n VÍVÁS  - A lipcsei 
v i l á g b a j n o k s á g o n 
nagyszerűen küzdött a 
felnőtt férfi párbajtőr 
válogatott tagjaként a 
Tapolcáról indult Rédli 
András és Siklósi Ger-
gely. Bányai Zsombor-
ral és Somfai Péterrel 
kiegészülve a csapat  
Oroszországgal a har-
madik helyért vívott 
küzdelemben alulma-
radt, így a negyvenegy 
indulóból a negyedik 
helyen zárt. Rédli egyé-
niben viszont felállha-
tott a dobogóra, a 
bronzérem került a 
nyakába.                  (me)

n SZLALOM - A ta-
polcai Szollár Norbert a 
Dunántúli Szlalom Ku-
pa Ácson megrendezett 
futamán a kategória el-
ső, abszolút második 
helyet szerezte meg. (m)

n TÚRA - A Tapolca 
Városi Sportegyesület 
Természetjáró Szakosz-
tálya augusztus 19-én 
munkatúrát tart, augusz-
tus 26-án pedig a Nagy-
vázsony-Vöröstó- Hi-
deg-hegy- Zádorvár- 
Aszófő útvonalon túrá-
zik.                            (me)

tak délután, pedig a játéké 
volt a főszerep. Az edzés-
program jól felépített struk-
túrája segített, hogy a külön-
böző alapokkal rendelkező 
gyermekek is megkaphassák 
a tudásszintjüknek megfele-
lő oktatást. Kedden és csü-
törtökön, a Tapolcai Termál-
strandon lazítottak, illetve a 
strandröplabda pályán lab-
dajátékokkal tartották ma-
gukat formában. A táborba a 
helyi Egészségfejlesztési 
Iroda munkatársai is bekap-
csolódtak, heti két alkalom-
mal levezető játékokat tar-
tottak a gyerekeknek.     (me)

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

A XI. NN Ultrabalaton 
„Azért futjuk körbe, mert ott 
van" szlogenjére a Tapolcai 
Honvéd SE tizenkét fős,  
csapata is felvette a futóci-
pőt, és teljesítette a Balaton 
körüli kört, 15 óra 32 perc 
alatt. Ezzel az időeredmény-
nyel kategória negyedik, ab-
szolút kilencedik helyen 
végeztek. A Trappolók közül 
rajthoz állt még Földesi Jó-
zsef és Szalkai Zsolt is. Sé-
rülés miatt József 125,8 km-
ig jutott, viszont egyéni ka-
tegóriában ez így is szép 
teljesítmény. Zsolt kétfős 
váltóban tette meg a 220 ki-
lométert.
Pünkösdkor, a X. Keszthelyi 
Kilométereken húsz trappo-
ló állt rajthoz, akik közül 

Mohos – Bárány Nóra fél-
maraton kategóriájában har-
madikként, Szám Lajos a ne-
gyed maratonon kategóriá-
jában másodikként ért célba.
Az embert próbáló meleg-
ben közel tíz elszánt trap-
poló állt rajthoz az 500 
méteres szintkülönbségű 
Vonyarci nyargaláson, hogy 
a 10,5 és 19,5 km-es távot a 
Keszthelyi hegység leg-
szebb részeit érintve lefussa. 
Előbbi távon Kustos István 
kategóriájában harmadik, 
utóbbi távon Molnár Éva az 
első, Vidosa Noémi a má-
sodik, Szalkai Zsolt pedig a 
harmadik helyen végzett.
Hét futó képviselte nagysze-
rű eredménnyel a Tapolcai 
Trappolókat, a 25. Tatai Ma-
ratonon. Baksai Zsuzsanna 
egyéniben teljesítette a 42 
km-es távot 3:44:40 –es 
idővel, kiváló futással a do-
bogó legfelső fokára állha-
tott fel női egyéni kate-

góriában. A Gubián Judit, 
Kozma Imre vegyes váltó 
hatodik, míg a Vidosa No-
émi, Gál Zsolt páros a he-
tedik helyen végzett. Felnőtt 
férfi háromfős váltóban in-
dult Kustos István, Nagy 
Miklós trappolók és Borbély 
István, akik az abszolút kate-
góriában a dobogó harmadik 
fokán végeztek 3:03:30-as 
idővel.
A tapolcai futók nem csak a 
versenyeken jeleskednek, jó 
eredményeikkel, hanem se-
gítenek is.
A Lajkó Csaba nevéhez fű-
ződő, tizenegyedik alkalom-
mal megszervezett, az idei 
évben a közel 460 kilomé-
ternyi, Székesfehérvár-Bu-
dapest-Paks-Jánoshalma-
Baja-Szekszárd-Pécs-Ka-
posvár útvonalú jótékonysá-
gi futáson is ott voltak. A 
program zárásaként Kapos-
váron adták át, a helyi Fehér 
Liliom Hospice Alapítvány 
részére a futás során össze-
gyűjtött adományokat. Eb-
ben az évben három Trappo-
ló, Lajkó Csaba, Lajkó 
Mónika és Földesi József öt 
másik társukkal együtt hat 
napon keresztül futott és az 
út folyamán adományokat 
gyűjtött az alapítvány meg-
segítésére, akik a gyógyítha-
tatlan, utolsó stádiumban lé-
vő gyermekek életkörülmé-
nyeit igyekeznek szebbé 
tenni, illetve felhívni a fi-
gyelmet a segítségnyújtás 
fontosságára. A futást és a 
„küldetést" is sikeresen tel-
jesítették, pénz- és tárgyi 
adomány is gyűlt össze. (me)

Tíz órát tekertek

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

Rövid hírek
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Magyarország második legnagyobb tavát is meghódították            Fotó: Ultra Tisza-tó

Focitábor: Ráhangolódás az „éles játékra"     Fotó: me.

A futók nyáron is aktívak. Körbefutotta a Balatont a 
Tapolcai Honvéd SE csapata                 Fotó: Ultrabalaton



Meglepő találkozás
ELKÓBOROLT   Nem kell félni, ha „medvét” látunk a tóparton
„Unatkozik? Vásároljon 
mosómedvét! „Menzel 
Sörgyári capricció című 
filmjének elhíresült gon-
dolata jutott eszembe, 
mikor nyár közepén egy 
fotósorozat facebook 
megosztásának köszön-
hetően ormányos medvét 
láthattam a malomtónál.

Nálam csak a jószágot szem-
től-szembe megpillantó 
Cseh Balázs, a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum mun-
katársa lepődhetett meg job-
ban, amint annak hangot is 
adott fotókkal illusztrált be-
jegyzésében.   Jogos lehet a 
kérdés, hogy került Tapolcá-
ra az ormányos medve? A 
nagyjából tacskó méretű, 
Dél-amerikában őshonos, a 
mosómedvék családjába tar-
tozó fajt hazánkban háziál-
latként is tartják néhányan- 
tudtam meg a világhálón 
kutakodva. Még egy vi-
szonylag friss hirdetést is 
találtam, ahol 60000 fo-
rintért kínálták az állatot. Ez 
esetben is egy kedvtelésből 

tartott példány kóborolt el 
egy közelben élő gazditól-
derült ki később.   Minden-
esetre, ha meglátjuk valahol, 
nem kell tőle félni. A fajt jól 
ismerők szerint, egy kifeje-
zetten értelmes állatról van 
szó, amely a táplálkozási 
láncban kettővel az ember 

alatt van, kedveli a bogyó-
kat, gyümölcsöket, gombá-
kat, rágcsálókra vadászik, de 
a dögöt sem veti meg. Ter-
mészeténél fogva, könnyen 
bizalmába fogadja az em-
bert, ezért is tartható házi-
állatként. Tehát félni semmi 
esetre sem kell tőle, de az 

önkormányzatot, vagy egy 
közeli állatkertet azért ildo-
mos felhívni, ha szabadon 
látjuk kóborolni.
Információink szerint, a tó-
parton feltűnt példány végül 
hazakerült a gazdihoz, mos-
tanában aligha találkozha-
tunk vele.                          (tl) 

SZEM - PONT
Helyenként méteres gaz veri fel a Pelion Szállodát kör-
beölelő utcák garázsainak bejáróit. A garázsok előtti 
alig néhány négyzetméternyi magánterületrészek nagy 
százalékban gondozatlanok. Az elhanyagoltság rossz be-
nyomást kelthet a turistákban is. Sajnos az érintettek je-
lentős részének eszébe sem jut, hogy kaszálja, kapálja, 
vagy vegyszeresen irtsa az egyre magasabbra törő 
gyomnövényzetet. Bakos Gáborné városüzemeltetési 
csoportvezetőtől megtudtuk, az önkormányzat a közel-
múltban szórólapokkal igyekezett elérni a garázs-
tulajdonosoknál, 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 rendez-
vénysorozat,  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 ké-
pet kapnak Tapolcáról, az itt élőkről. Tegyünk érte mi is, 
hogy pozitívabb legyen ez a bizonyos kép!                      (tl)

n NEM ADOTT elsőbb-
séget. A tapolcai rendőrök 
bíróság elé állítás kezde-
ményezésével fejezték be a 
nyomozást egy budapesti 
nővel szemben. A Tapolcai 
Rendőrkapitányság nyomo-
zást folytatott közúti baleset 
gondatlan okozása vétség el-
követésnek megalapozott 
gyanúja miatt. Egy 48 éves 
budapesti nő 2017. július 
19-én 17 óra 30 perc körüli 
időben Szentbékkálla külte-
rületén közlekedett gépko-
csijával. Haladása során egy 
útkereszteződésnél nem 
adott elsőbbséget egy 41 
éves segédmotor-kerékpár-
ral közlekedő férfinak, és 
összeütköztek. A baleset kö-
vetkeztében – az orvosi 
szakvélemény alapján – a 
férfi súlyos sérüléseket 
szenvedett. A Tapolcai Ren-
dőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya bíró-
ság elé állítási javaslattal 
fejezte be a nyomozást, és az 
ügy iratait átadták az illeté-
kes ügyészségnek - tudtuk 
meg Nagy Judittól, a Tapol-
cai Rendőrkapitányság 
megelőzési főelőadójától.

n KÉT ITTAS járműve-
zetőt fogtak meg az elmúlt 
hétvégén a Badacsony-
tomaji Rendőrőrs járőrei. Az 
egyenruhások 2017. augusz-
tus 12-én 0 óra 18 perckor 
igazoltattak egy 49 éves 
veszprémi nőt, aki személy-
gépkocsijával Révfülöpön, a 
Füredi úton közlekedett. Az 
ellenőrzés során alkohol-
szondás vizsgálatot is vé-
geztek, mely pozitív értéket 
mutatott. Egy angol felség-
jelzésű tehergépkocsival 
közlekedő 37 éves balaton-
szepezdi férfit pedig 2017. 
augusztus 13-án 3 óra 41 
perckor Badacsonyörs bel-
területén állítottak meg a 
rendőrök ellenőrzés céljá-
ból.  A rendőri intézkedés al-
kalmával kiderült, hogy a 
sofőr a járművezetés meg-
kezdése előtt szeszesitalt fo-
gyasztott. A járőrök mindkét 
személyt előállították a Ta-
polcai Rendőrkapitányság-
ra, és ellenük járművezetés 
ittas állapotban vétség elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult bünte-
tőeljárás - tájékoztatta a 
Tapolcai Újságot Nagy Judit  
a Tapolcai Rendőrkapitány-
ság megelőzési főelőadója.
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A tapolcai Cseh Balázs nem kis meglepetésére egy Dél-amerikában őshonos ormá-
nyos medvével találkozott a malomtónál                                                Fotó: Cseh Balázs

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

Piaci információk

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

Heti SÜTI

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,  kömény-
mag
Elkészítése:
A lisztbe szórjuk bele a sót, mor-
zsoljuk el a margarint a liszttel és 
utána az élesztőt is morzsoljuk bele 
és adjuk hozzá a tört krumplit, a to-
jások sárgáját, majd az egészet  jól 
dolgozzuk össze és  meleg helyen 1 
órát hagyjuk pihenni. Ujjnyi vas-
tagra kinyújtjuk a tésztát és köze-
pes méretű szaggatóval pogácsákat 
szúrunk ki belőle. Sütőpapírral bé-
lelt tepsibe tesszük, a tetejüket 
megkenjük egy kissé felvert tojás-
fehérjével. Megszórhatjuk külön-
féle magokkal, de nélküle is süt-
hetjük. 180-190 fokra előmelegí-
tett sütőben szép pirosra sütjük.

          Kovács Pálné, Hegymagas

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! tapolcai7nap@gmail.com
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