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Átadták az új parkot
Lelki Egészségfejlesztési Központot nyitottak meg Tapolcán
ÚJ PROJEKTEK - Megnyitották a Lelki Egészségfejlesztési Központot,
átadták a Tapolcai Deák
Jenő Parkot augusztus
másodikán, délután.

Egy projekt keretében a kedvezményezett Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézet közel 40 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt megvalósítása előreláthatóan 24
hónapot vesz igénybe. A
Lelki Egészségfejlesztési
Központ Irodát Dobó Zoltán
nyitotta meg. A tapolcai polgármester reméli, egy lelki
ambulanciaként fog működni ez a központ az ügyelet
épületében, mindenki számára jól elérhető helyen, és,
hogy bizalommal fordulnak
majd segítségért azok, akik
szükségét érzik. Úgy gondolja, a város végtelen lehetőséget kínál arra, hogy a lakók egészségüket védeni
tudják fizikai értelemben,
akár a sportolás által, azonban az egészségbe a testen
kívül a lélek is beletartozik,

A park átadásánál a szalagot Dobó Zoltán és Fülöp László, a kivitelező cég vezetője vágta át. Mellettük Magvas Zoltán mentálhigiénés szakember Fotó: Szigetvári R.
ezért nem szabad figyelmen ban elsősorban egyéni ta- lálták a legjobb megoldáskívül hagyni. A Központot nácsadás fog megvalósulni, nak. Reméli, a park egy nyiMagvas Zoltán mentálhigié- pszichoterápiát alkalmaz- tott tér, egy zöld folt lesz
nés szakember, szakmai ve- nak, amennyiben az szük- majd a városban, a kórházba
zető mutatta be. Ő arról tájé- séges. A park ünnepélyes át- érkező betegekre akár olyan
koztatta a megjelenteket, adását ismételten a polgár- hatással lesz, hogy hozzáhogy három részre fog mester beszéde előzte meg. járul a gyógyulásukhoz. A
oszlani a Központ műkö- Tőle megtudtuk, a jelenlegi szalagátvágást a polgármesdése, közülük az egyik szerv park területén lévő egykori ter és Fülöp László kivitelefeladata lesz az információ- épületet muszáj volt lebon- ző végezte el. Az eseményt a
nyújtás, figyelemfelhívás a tani műszaki és szerkezeti megnyitott és átadott helylelki problémákra. Az irodá- állapota, kora miatt, ezt ta- színek bejárása zárta le. (sr)

Tájfutók lepik el Tapolcát
A Hungária Kupa nemzetközi tájfutó verseny ezernél is
több indulója augusztus 18án a hangyaboly nyüzsgését
hozza el Tapolca városközpontjába - hangzott el a verseny szervezőinek, támogatóinak a polgármesteri hivatalban megtartott sajtótájékoztatóján.
Megtudtuk, három földrész
24 országából érkeznek
sportolók, illetve tájfutást
űző családok a nagyszabású
versenyre. A Postás Sport
Egyesület Tájékozódási Futó Szakosztálya, a Tapolcai
Honvéd Sport Egyesület, a
Tájfutó, Természetvédő és
Rendezvényeket Szervező
Sportegyesület és a város
önkormányzatának közös
sajtótájékoztatóján
Dobó
Zoltán üdvözölte, hogy egy
sikeres közös pályázat ered-

ményeként Tapolca lett a
helyszíne a legnagyobb, hazánkban megrendezett nemzetközi versenynek. A polgármester örömét fejezte ki,
hogy egy újabb, ezúttal a
sport körül forgó nagyszabású nyári rendezvény élénkíti
Tapolca turizmusát és viheti
szerte a világba a város hírét.
- Intézményeink és apparátusunk minden segítséget
megad ahhoz, hogy a tájfutó
verseny harmadik, tapolcai
fordulója zavartalanul lebonyolódjon- hangsúlyozta. A
versenyszervezők részéről,
a Tapolcai Honvéd Sport
Egyesület nevében Domán
Gábor foglalta össze az
„Egy felejthetetlen tájfutó
nyaralás a Balaton mellett”
elnevezésű nemzetközi verseny tudnivalóit. (Folyt. a 2.
oldalon „Sok...” címmel) (tl)

Egy kérdés
válasz nélkül
Tudjuk, hogy a „Mi lett
volna…” kezdetű kérdésekre soha nincs
válasz. Helyette latolgatás,
töprengés,
gyötrődés, egy megváltoztathatatlan történés folyamatos újragondolása kínozza
az esendő embert. Mi
lett volna, ha nem jön
szembe az autóbusz,
vagy nem olyan sebességgel jön, esetleg nem ittas a buszsofőr? Talán nem történik meg a tragédia.
Talán… Mi lett volna,
ha időben megkapja
azt a bizonyos gyógyszert? Talán még ma
is élne. Talán... Mi lett
volna ha…? - kérdezzük százszor, ezerszer, pedig tisztában
vagyunk azzal, hogy
utólag nincs más forgatókönyv, csak egy.
Ahogy az történt,
megtörtént. Esetleg a
jövőt alakíthatjuk valamennyire, de a múltat nem. Az már nem
változik.
Szijártó János

Új teherautót vásároltak
és minőségi munkára képes műszaki és esztétikai állapoaz a járművük, amely a nagy tú billenőplatós kisteherautó
összefüggő
zöldfelületek a közterületek gondozását
nyírását végzi. Ugyanakkor könnyíti meg személy- és tea sűrűbb, fás-bokros helye- herszállító kapacitásával,
ken még mindig a gazdaság- műszaki adottságaival a
talanabb kézi motoroskasza meglévő járművek mellett.
a megfelelő eszköz. A fris- (Folytatás a 2. oldalon „Cél
Immár egy új beszerzésű sen vásárolt használt, de jó a gazdaságos...” címmel) (tl)
platós IVECO kisteherautó
is segíti a város parkfenntartóinak munkáját, de további
eszközbeszerzéseket is terveznek a közeljövőben. - Folyamatosan zajlik a zöldfelületek gondozása a városban, munkásaink az elmúlt
időszakban az Egry utca környékén nyírták le a füvet, de
a Dobó lakótelepen is zajlottak ilyen jellegű munkálatok
- mondta el lapunknak a város alpolgármestere. Kozma Kozma Henrik alpolgármester a júniusban vásárolt
Henrik szerint bevált, gyors kisteherautó előtt tájékoztatja a helyi sajtót Fotó:(tl)
A Dobó lakóteleptől a Barackos lakóövezeten át,
egészen Diszelig komoly
mennyiségű zöldfelület
ápolását végzi el a város
önerőből, saját gépekkel,
alkalmazottakkal.
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Cél a gazdaságos
feladatellátás
(Folytatás az 1. oldalról)
Az autó egyébként Németországból érkezett és 4.5
millió forintért sikerült beszerezni. Megtudtuk, az elvégzendő közterület karbantartási munkák nagyságrendje további eszközbeszerzéseket igényel, ezért a
későbbiekben a tavaly megvásárolt multifunkciós kistraktor mellé egy hasonló
adottságú másik traktort és
egy nagyobb, 36 lóerős
munkagép üzembeállítását
is tervezik. A lombeltakarítást, a síkosság mentesítést,
a kisebb területek, járdák
hóeltakarítását tudják majd
jobb hatékonysággal elvégezni a fejlesztéseknek köszönhetően. Az elvégzendő
munka nem kicsi, a közterületek nyírása, tisztántartása, a köztéri bútorok karbantartása mellett, többek között ágazási munkálatok és
az elpusztult fák pótlása is a
város parkfenntartóinak feladatai közé tartozik a város
teljes közigazgatási területén. A cél továbbra is a korábbi években külső cégekre
bízott munkák jóval gazdaságosabb, házon belüli elvégzése.
(tl)

Sok jelentkező,
nagy versengés
(Folytatás az 1. oldalról)
A versenyt augusztus 16 és
20 között rendezik meg a
Véndek-hegyen, Tapolcán
és az Uzsai erdőben. A Tapolcai medencét övező hegyvidék ezzel 1999 és 2003
után immár harmadszor ad
otthont a Hungária Kupa
nemzetközi tájfutó versenynek. - Hat éves korig gyerekversenyeket, 10 és 18 éves
kor között pedig 2 éves korcsoportokban különböző nehézségi fokú versenyeket
rendezünk. A kezdők könynyítésként szalagozott pályán küzdhetnek majd. Három földrész, 24 országából
több mint ezer nevezés érkezett, a legidősebb indulónk
90 éves. Összesen 51 kategóriában indulnak versenyzők az idei kupán mondta el Domán Gábor. A
verseny tapolcai fejezete 17én éjszaka az Y házak környékén zajlik, a komolyabb
f o rg a l m i e l t e r e l é s e k e t
szükségessé tevő városi
sprintversenyre viszont 10
és 13 óra között kerül sor
augusztus 18-án.
(tl)
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Támogatás kultúrára
PÁLYÁZAT - Leghamarabb augusztus 15 és
szeptember 30-a között,
illetve több későbbi, a pályázati felhívásban megjelölt időszakban, kulturális
és hagyományőrző programok,
rendezvények
megvalósítására nyújthatnak be pályázatot tapolcai
civil szerveztek, önkormányzati cégek és egyházi személyek.

Mindez a Közösen Tapolcáért Helyi Közösség július
26-i tájékoztató fórumán a
polgármesteri hivatal udvari
tanácstermében hangzott el.
A TOP CLLD (TOP-7.1.116) keretében megjelent
„Kulturális és hagyományőrző programok és rendezvények” elnevezésű, TOP7.1.1-16-H-014-2 számú helyi pályázati felhívás köré
szervezett tájékoztató fórumot Dobó Zoltán nyitotta
meg. A város polgármestere
örömének adott hangot,
hogy a korábbi „TOP-os”
pályázatoktól eltérően, a
szóban forgó pályázati lehetőség helyi elbírálás alá esik,
tehát sokkal inkább magáénak érezheti a város. – Joggal remélhetjük, hogy a helyi döntéshozatal, a pályázat
sikerén dolgozó akciócsoport az elnyerhető forrásokat
a legszélesebb helyi igényeket figyelembe véve, maradandó értékeket támogatva
juttatja célba - hangsúlyozta.
Az érintetteknek Lévai József alpolgármester a Közösen Tapolcáért Helyi Közösség vezetője mutatta be a

Lévai József alpolgármester (balról), Dobó Zoltán
polgármester és Dr. Németh Mária Anita jegyző a tájékoztató fórumon
Fotó: Töreky László
program egészét. - Több, szemléletformáló programint két éves munka áll mokra, közösségi innovácimögöttünk az akciócsoport ók és fejlesztések elősegítémegalakítása óta, amely a sére 22,5 millió forintnyi
CLLD, magyarul a „kö- forrás áll rendelkezésre - fozösség által vezérelt helyi galmazott az alpolgármesfejlesztések” program köré ter. Lévai József elmondta, a
szerveződött. Csoportunk felsorolt a pályázati lehetőnégy önkormányzati, négy ségek mindegyike hamarocivil és öt vállalkozói szfé- san elérhető lesz a helyi
rából érkezett taggal kép- közösség számára. Puskás
viseli a helyi igényeket. Fe- Ákos a Közösen Tapolcáért
ladatunk, hogy végrehajt- Helyi Akciócsoport munkasuk, megvalósítsuk azokat a szervezet vezetője a pályácélokat, amelyeket stratégi- zattal kapcsolatos gyakorlati
ánkban lefektettünk. Négy tudnivalókról beszélt. Töbfő területet határoztunk bek között elhangzott, a
meg, ezekre írjuk ki a pá- www.tapolcaclld.hu interlyázatokat. Épített és sza- netes oldalon minden fontos
badtéri közösségi terek in- információ és elérhetőség
frastrukturális fejlesztésére megtalálható a pályázattal
mintegy 129 millió forint, kapcsolatban, de a szemékulturális és hagyomány- lyes tanácsadás lehetősége
őrző programokra és ren- is adott. A szervezet munkadezvényekre 35 millió fo- társai, Harangozóné Horrint, ifjúsági, szabadidő-, váth Katalin, illetve Puskás
egészségkultúra, sport- és Ákos bővebb információkközösségfejlesztő progra- kal a pályázók rendelkezémok támogatására 25,7 mil- sére áll akár telefonon, akár
lió forint, valamint kompe- a hivatali fogadóórákon(tl)
tenciafejlesztő, képző- és tudtuk meg.

Pál utcai fiúk a Wass Albert könyvtárban
Irodalmi
vándorkiállítás
tekinthető meg a városi
könyvtár második emeletén
augusztus 17-ig.
A tárlat anyagának alapjául a
Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi kiállítása szolgál, de az
interaktív tartalmak kidolgozásában ezen kívül több
intézmény is szerepet vál-

lalt. Hogy miért pont A Pál
utcai fiúk? Tavaly volt a 110
éves évfordulója annak,
hogy megjelent Molnár Ferenc regénye, és azóta is az
egyik legolvasottabb könyvként tartják számon. Népszerűségének oka, hogy a
mű olyan alapvető kérdésekre keresi a választ, mint,

A vándorkiállítás augusztus 17-ig tekinthető meg

hogy mit jelent a hűség, bátorság, barátság, haza. Több
adaptáció is készült belőle,
amelyek közül talán a legismertebbek Fábri Zoltán
filmje és a Vígszínház által
bemutatott musical változat.
A könyvtárban a tárlat része
11 tabló, installáció, és számos könyvhöz kötődő tárgy,
mint Csónakos zsebe, Geréb
levele, vagy a Gitt egylet
csomagja. Ugyan érkeztek a
kiállításra kirándulók, iskolás csoportok, de a könyvtár
dolgozói családok számára
is ajánlják a megtekintést,
például azoknak, akik klimatizált helyiségben, kulturált környezetben szeretnék
szabadidejüket eltölteni. (sr)
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A Global Footprint Network adatai alapján idén
augusztus elsejére esett a
Túlfogyasztás Világnapja.
Ez egy szimbolikus dátum, arra figyelmeztet,
hogy 2018-ban 7 hónap
alatt használtuk el a Föld
egy évre elegendő erőforrásait, vagyis az emberiség fogyasztása meghaladta azt a szintet, melyet a
Föld bolygó képes újratermelni vagy elnyelni. A világ jelenlegi fogyasztása
szerint úgy élünk, mintha
1,7 Föld állna rendelkezésünkre! Magyarország is
jóval túllépi az ideális
fogyasztási szintet, hiszen
1,92 Földre lenne szükségünk, ha minden ember
úgy élne, mint a magyarok. Ezt az életvitelt azonban nem tarthatjuk fenn. A
globális ökológiai túlköltekezés egyre jobban megnyilvánul erdőirtás, édesvízhiány, talajerózió formájában. Csökken a biológiai sokszínűség, valamint a légkörben felhalmozódó szén-dioxid éghajlatváltozáshoz, szárazsághoz, tüzekhez, hurrikánokhoz vezethet. Jó ész-

ben tartanunk, hogy tudunk tenni ellene! Sok kicsi sokra megy, vagyis
egyénenként
tehetünk
hozzá a mindenkit érintő
kérdésekhez. A szén-dioxid kibocsátást többek között házunk jó szigetelésével, közlekedésünk környezettudatosabbá tételével csökkenthetjük.
Az élelmiszer-, és vízpazarlást is visszaszoríthatjuk, illetve megpróbálhatunk kevesebb papírt használni. Fontos az újrahasznosítás! Ennek érdekében
a lehető legnagyobb mértékben kerüljük el a műanyagot!
A túlfogyasztást minden
évben figyelik. A mérések
alapján a túlfogyasztás bekövetkezése az adott évben egyre korábbi időpontra esik. Amíg 1970ben december 23-án,
1997-ben szeptemberben
volt, idén pedig augusztus
elsejére esett.
Ha minden évben csak öt
nappal szorítjuk vissza a
Túlfogyasztás Napját, akkor 2050-re érhetjük el,
hogy a Föld erőforrásai
elegendőek legyenek.

KULTÚRSAROK
jabb nyári programmal
kedveskedett a Wass Albert Könyvtár és Múzeum a
gyermekek, főként az irodalmat kedvelők számára.
A július 30. és augusztus 3.
között megrendezett bejárós
tábor jutalom volt azok számára, akik a könyvtár olvasópályázatára jelentkeztek.
Ez azt jelentette, hogy nem
csupán Tapolcáról, hanem
messzebbről is érkeztek alsó
tagozatos diákok, így például Veszprémből, Székesfehérvárról, de a fővárosból
is. Ez nem újdonság az intézményben 25-30 éve szerveznek nyári foglalkozáso-

Az áldozatokra emlékeztek
A bizonytalan időjárás,
majd a zuhogó eső sem
tudta eltántorítani azokat,
akik emlékezni gyűltek
össze augusztus 2-án
délelőtt, a régi temetőben.

1944. augusztus 2-áról 3-ára
virradó éjszaka számolták
fel az auschwitz-birkenaui
II/E. cigánytábort, kivégezve utolsó 3000 lakóját. Nyári Piroska volt a főszervező,
aki beszéddel is készült e
szomorú alkalom kapcsán. A Cigány Világszövetség
1972-es párizsi kongresszusának határozata alapján lett
a cigány holokauszt nemzetközi emléknap - tudtuk meg
a főszervezőtől. Úgy véli,
ezen a napon nem csupán rájuk, hanem a második világháború valamennyi áldozatára gondolnunk kell.
-Mindaddig, míg létezik kirekesztés, gyűlölet, addig a
holokauszt során meggyilkolt embereknek üzenete
van a mának - fogalmazott
Nyári Piroska. Történelmi
visszatekintést hallhattak a
résztvevők Böröndy Ferenc
nyugalmazott pedagógustól,
aki először a tapolcai zsidók
elhurcolásának borzalmait
ismertette. - A tapolcai cigányokat először a zalaeger-

A Flare Beás együttes is zenélt a cigány holokauszt
emléknapon Tapolcán
Fotó: Szigetvári Réka
szegi téglagyárba, majd a
komáromi
csillagerődbe,
végül Auschwitzba, néhányukat Dachauba vitték mondta. Beszélt a talán kevesek által ismert rizapusztai szigorúan őrzött cigánymunkatáborról is, valamint a
118 halálos áldozatot követelő, Várpalota melletti
Grábler-tavi vérengzésről.
Végül Mézes András, a Hit
Gyülekezete tapolcai közösségének pásztora mondott
emlékező beszédet, amelyben kitért arra, mennyire
hajlamos az emberi lélek a
feledékenységre, ezért az
emlékezés mellett az emlé-

keztetés is a feladataink közé tartozik. - Bármilyen nehéz, de ahhoz, hogy az ember boldog legyen, fel kell
dolgoznia a múltját - mondta figyelmeztetően.
Aki a cigánysághoz elsősorban a muzsikát köti, nem lehetett hiányérzete, ugyanis
az ünnepi hangulatot emelte
a Flare Beás együttes játéka,
majd Farkas András énekművész előadása. A felsoroltakon kívül beszédet mondott még Orbán István, a
Veszprém Megyei Roma
Önkormányzat alelnöke.
A megemlékezést a koszorúk elhelyezése zárta. (sr)

Irodalom-Birodalom

Gyógyszertárak

FILMAJÁNLÓ

kat gyermekek számára,
tudtuk meg Vasáros Ferencné gyermekkönyvtárostól.
A programok összeállításánál fontos szempont volt a
változatosság, hogy elsősorban környező helyszíneket érintsenek és, hogy minél kevesebb költséget vonjon maga után. A gyermekek
a tábor során pontokat gyűjthettek, melynek célja a motiváció, pozitív megerősítés
volt, továbbá jutalmazták a
tisztaságot, egymás tiszteletben tartását. A tábor első
napja a Hős lovagok, bátor
megmentők elnevezést kapta. Ekkor került sor a gyer-

Ügyeleti nyitva tartás:

Sötét elmék – „Aki közénk
tartozik, ránk talál!” Tizenévesek rejtélyes módon
természetfeletti képességekre tesznek szert, emiatt
üldözötté válnak. A kormány fenyegetésként tekint
rájuk, így egy táborba
gyűjti őket. Ruby (Amandla
Stenberg), a legerősebb
mindközül, megszökik onnan és miközben megtanulja használni a képességeit,
ráébred arra, hogy össze
kell fogniuk, harcolniuk
kell a jövőjük érdekében. A
filmet a tapolcai moziban
augusztus 15-éig minden
nap megtekinthetik az érdeklődők.
(szv)

mekek, felnőttek bemutatkozására, csapatok megalakulására. A mesemondást
követően Nyirő Tamás mutatta be gyűjteményét, majd
a délutáni kézműves foglalkozás után gyermekjógával
zárult a nap. Kedden, az
Írók, könyvek napján Szabó
Viktóriával, A porcelánbaba
c. mese szerzőjével volt interaktív író- olvasó találkozó. Később a táborozók a
Szigligeti Várba látogattak
el, szerdán a Lengemesék című filmet tekintették meg a
moziban, majd Szabó Bence
hagyományőrző előadását
hallgathatták meg. A délutáni program része volt a badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai Látogatóközpont bejárása. A program része volt
még a Kölcsey Nyomda
munkájába való betekintés.
Az utolsó nap „A Tábor
Könyve” nevet kapta, azt
készítették el közösen, majd
irodalmi barangolások következtek Morvai Dóra
Strandolás is volt a negyedik napon Fotó: W.A. Könyvtár veszprémi tanárnővel. (sr)
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Hétfő-Szombat: (zárástól,
körülbelül) 18-21
Vasárnap: 8-20
2018.08.06.-08.12.
Pelikán Gyógyszertár
Bajcsy-Zsilinszki utca 23.
2018.08.13.-08.19.
Stark Patika
Ady Endre utca 8.
2018.08.20.-08.26.
Centrum Patika
Deák Ferenc utca 8.
2018.08.27.-09.02.
Aranymozsár Patika,
Berzsenyi Dániel utca 11.

Programajánló
n 2018. aug. 11-én tartják a XIII. Zalahalápi Lángossütő
Fesztivált és XXV. Falunapot Zalahalápon, a Művelődési
Ház mögötti parkban.
n 2018. aug. 11-én rendezik meg Hegymagason a
Kultúrházban a Lőrinc napi búcsút és halászléfőző versenyt.
n 2018. aug. 15-én délután érik el a Tour de Hongrie
biciklisei városunkat. Szurkolásra lehetőség a Fő utcán lesz.
n 2018. aug. 15-20. között ismét megrendezésre kerül a
Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozat.
Gyermek és felnőtt programok, koncertek, kirakodók várják
az érdeklődőket.
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Játszótéri festés
A Tapolcai Újság július 13-i
számában a Szem – Pont című
rovatban egy anyuka felháborodott írását olvashatjuk az Egry utcai játszótér karbantartásával kapcsolatban.
A leírtak egy része teljes mértékben fedi a valóságot, azonban jelentős csúsztatás is van a
történetben, amelyet az anyuka
levelét kiegészítendő, még fokozott is az az újságíró (szj), aki
formába öntötte az írást és
megjelentette a rovatban, ahelyett, hogy a korrekt tájékoztatás kedvéért megkérdezte volna
a másik felet, vagyis a Városüzemeltetési
Csoportot
is,
amelynek dolgozói végezték a
karbantartást. Az adott időpontban ugyanis a csoport egy dolgozója jelen volt a játszótéren
és festette a játékokat. Az egyik
fénykép témáját adó kesztyűk,
valamint ecset és nyitott
(egyébként lényegében üres)
festékesdobozt a másik munkatárs hagyta ott, a jelzéssel ellátott homokozóban, mert ideiglenesen át kellett mennie más
munkaterületre.
Az adott időpontban a játszótéren dolgozó munkatárs elmondta, hogy a kirakott jelzéseket folyamatosan eltávolították valakik. Aznap egy anyuka
úgy ítélte, hogy az egyes játékokhoz kirakott jelzések feleslegesek és eltávolította azokat,

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Augusztus 9 - 15.
csütörtök – szerda
9 – 15. csütörtök – szerda
13:00 2D 1200,-Ft
Hotel Transylvania 3. –
Szörnyen rémes vakáció
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 90 perc
...

9 – 15. csütörtök - szerda
15:00 1200,-Ft
Barátom, Róbert Gida
Színes, szinkronizált
animációs kalandfilm
Hossz: 110 perc
...

9 – 10. csütörtök–péntek, 12
– 15. vasárnap-szerda 17:00
1200,-Ft
Táncterápia
Színes, feliratos angol
romantikus vígjáték
Hossz: 108 perc
...

9 – 15. csütörtök – szerda
18:30 2D 1200,-Ft
MISSION IMPOSSIBLE –
Utóhatás
Színes, szinkronizált
amerikai akciófilm
Hossz: 147 perc
...

9 – 15. csütörtök – szerda
21:00 1200,-Ft
Sötét elmék
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi thriller

nem törődve a karbantartást
végző munkatárs felszólításával. A város játszótereinek karbantartása során, amely a Dobó
városrészben kezdődött a tavasz végén, úgy próbálták
munkatársaink megoldani a
munkavégzést, hogy csak minimális mértékben korlátozzák a
játékok használatát és azt a játékot látták el jelzéssel, amelyet
frissen festettek. Ez a gyakorlat
bevált ez idáig, bár ezáltal a vonatkozó, az ilyen irányú munkavégzéshez kapcsolódó szabályok kissé megsértésre kerültek, azért, hogy a gyermekek
használhassák, ha részlegesen
is a játszóteret. Sajnos az Egry
utcában ez a gyakorlat nem vált
be, így a jövőben a karbantartási tevékenység végzése során
a teljes játszótér lezárásra kerül, a hasonló esetek elkerülése
végett.
Horváth Gábor
műszaki ügyintéző
Városfejlesztési és Üzemeltetési
Iroda - Városüzemeltetési Csoport

Az egyik anyuka által küldött
pillanatkép a játszótérről

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Deák Jenő Kórház Belgyógyászati épületének
homlokzat felújítási munkálatai 2018. július 30. nappal
megkezdődtek. A munkálatok
előreláthatólag 2018. október
31-ig tartanak. A felújítás ideje
alatt a betegellátás zavartalanul
működik az épületben. Az épület külső része viszont munkaterület, amely átadásra került a
kivitelező részére.
Kérjük, hogy a korábbi megszokott beteg utak helyett figyeljék az útba igazító információs táblákat! A munkaterületre
belépni a fokozott balesetveszély miatt Szigorúan Tilos!
A felújítási munkák ideje alatt
megértésüket és türelmüket
kérjük az esetleges kellemetlenségek miatt.
Deák Jenő Kórház
Vezetősége

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku
A föld porának
és a menny szentségének
csatája vagyunk.
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A korrekt tájékoztatás jegyében
Tisztelt Horváth Gábor!
Örömmel olvastam sorait, hiszen megtudtam belőle, hogy
ezentúl a vonatkozó szabályok
betartásával végzik munkájukat. Egy újság, egy újságíró
működésének, tevékenységének egyik fokmérője, ha feltárja a problémákat. Szép eredmény, ha azok meg is oldódnak,
mint az jelen esetben történt,
ahogy arra ön is utalt levele
végén.
Amit viszont nem tudok értelmezni írásában, az a „csúsztatás”, amellyel a méltatlankodó anyukát, illetve engem, mint
újságírót vádol. Azért nem értem, mert a fotók csak a tényeket tárták elénk. Hanyagul otthagyott eszközöket, festékes
ruhájú gyereket. A hivatkozott
írás a kicsik megóvására hívja
fel a figyelmet. „...azt minden
munkánál figyelembe kell venni, hogy a kicsik még nem feltétlenül értik az ilyen folyamatokat. Egy festés során simán
összekenik a ruhájukat, kezüket, lábukat, arcukat, sőt, az 1-2
évesek akár meg is kóstolhatják
az ott talált, nyitott dobozban

lévő festéket... „ Nos, ebben az
idézett részletben sem érzek
csúsztatást, inkább aggodalmat. A műszaki ügyintéző a
„korrekt tájékoztatást” is számon kéri rajtam, azaz, hogy
miért nem kérdeztem meg a
Városüzemeltetési Csoportot.
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, olvasónk tájékoztatásából és fotóiból eleve nem
derült ki, hogy ki végzi a munkálatokat (nem is volt kiírva).
De lapunk talán legnépszerűbb
rovatát, a Szem-Pontot sem
azért indítottuk, hogy a háttérben, „fű alatt” ezt azt megbeszéljünk, hanem azért, hogy
olvasóink észrevételeinek, panaszainak helyt adjunk, a jobbítás szándékával. Mint ahogy jelen esetben is történt, hiszen az
újságcikk megjelenése után
körbekerítették a munkaterületet. Ám hangsúlyozom, hogy a
„másik fél” számára eddig is
nyitott volt és ezután is az marad a válaszadás lehetősége.
A vonatkozó szabályoknak
megfelelően.
Szijártó János főszerkesztő
Tapolcai Újság

TÁJÉKOZTATÁS - Vadgesztenyefák és platánfák permetezéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tapolca város közigazgatási területén a vadgesztenyefák aknázómoly elleni és
guignardiás gombabetegség elleni permetezése és a platánfák csipkés poloska elleni és gnomoniás gombabetegség elleni
permetezése várhatóan 2018. augusztus 04. és 2018. augusztus 25. 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 közvetlenül érintkező
élelmiszer növényeket legalább 30 nap elteltével javasolt elfogyasztani. A vadgesztenyefák 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
Hirdetés
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Közösen egy álomért
Összefogtak Tapolcán a Trappolók, a város is a melléjük állt
SPARTATHLON - Egy nemes cél érdekében szerveztek futást július közepén a Tapolcai Trappolók.
Futótársukat és barátjukat, Földesi Józsefet szerették volna segíteni, aki
szeptemberben áll rajthoz
a Spartathlonon. Természetesen a város is a
szép
kezdeményezés
mellé állt.

József nagy álma válik valóra, hogy elindulhat a görögországi, 246 kilométeres,
harminchat órás ultramaratoni görögországi távon. Ez
nemcsak neki nagy büszkeség, hanem a helyi futóközösségnek is, akik anyagilag is ki szeretnék venni
részüket sportbarátjuk támogatásából. Közös futást szerveztek, amihez önkéntes és
tetszőleges nevezési díjjal
lehetett csatlakozni. - Józsi
önzetlenül segít bárkinek,
viszonzást nem várva. Amikor kiderült, hogy bekerült a
Spartathlonra, beugrott az
ötlet, hogy végre most mi is
meg tudjuk hálálni azt a sok
jót, amit kaptunk tőle, ha

A közös futás rajtja előtt. Dobó Zoltán polgármester ajándékozta a város nevében
Józsefnek (lent középen) Tapolca Város zászlaját. Reméli, a célban a tapolcai futó
majd magasba emeli a zászlót
Fotó: Májer Edit
összefogunk. Ez mindannyi- ca Város Önkormányzatá- tást egy pihenővel szakítotunk közös ügye, hiszen Ta- nak nevében adta át József- ták félbe, ahol a felfrissülépolca hírnevét is öregbíti - nek Tapolca város zászlaját, sen túl összeszámolták a felosztotta meg velünk a futás illetve 150 ezer forintot. El- ajánlásokat. Több mint 100
egyik szervezője, Antalné mondta, nagyon jó érzés, és ezer Ft gyűlt össze. József az
hatalmas büszkeség, hogy összefogás kapcsán nagyon
Renner Irén.
Kora este indult neki közel József is elindul ezen az meghatódott, nem is gondolt
harminc futó és kerékpáros a embert és erőt próbáló fu- effajta segítségre, nagyon
13 kilométeres távnak. A rajt táson. Ezzel követendő pél- hálás. Izgatottan várja a verelőtti pillanatokban Dobó dát állít mindenki elé. A 1,5 senyt és továbbra is úgy érzi,
(me)
Zoltán polgármester Tapol- órás kellemes hangulatú fu- felkészült rá.
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Rövid hírek
n SZLALOM - Dobogón zárta az Ácson rendezett szlalom versenyt a
tapolcai Szollár Norbert.
A Dunántúli Szlalom Kupa hatodik-, egyben az
Alexovics Szlalom Kupa
második fordulójáról Norbert elhozta kategóriájában az első, míg abszolútban a második helyezettnek járó kupát.
A kalocsai I. Reptér Szlalom Kupáról, a tapolcai
Lovász Róbert július végén, S5 kategóriában
aranyéremmel tért haza,
az összesített eredménylistán pedig a tizenharmadik helyen zárt.
(me)
n SAKK - A dobogó
második fokán zárta a
németországi utánpótlás
sakk csapat Európa - bajnokságot Gaál Zsóka. Az
ifjú ajkai sakk tehetség,
aki a hétköznapokban a
Tapolca Városi Sportegyesületet is erősíti, a
hódmezővásárhelyi Márkus Molli Aminával karöltve szerzett duóban
ezüstérmet az U12-es korosztályban.
(me)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Bajnokságot zártak a női focisták
Az MTD Hungária Megyei
Női felnőtt bajnokságban
befejezték szereplésüket
a tapolcai lányok nyár elején. A tabella hetedik helyén zártak. A legeredményesebbnek Vattai Cintia
bizonyult, aki a góllövő listán tizenötödikként végzett.

rettel vágtak neki, azonban
sérülésekkel is szembe kellett nézniük.
Szereplésük a bajnokságban
nem úgy alakult, mint tervezték és szerették volna.
Céljuk az volt, hogy kis lépésekkel haladjanak előre és
fejlődjenek. Habár a végeredmény nem ezt tükrözi, ez
részben sikerült. Akarat,
hozzáállás, kitartás rendben
volt, a lányok hétről hétre
odatették magukat, még a kisebb nagyobb sérülések ellenére is, de mégsem jött az
áhított siker. Az edző úgy érzi, ennél többet tud a csapat.

Buktak el úgy meccseket,
pontokat, hogy elkerülhető
lett volna. A legnagyobb
probléma a támadójátékukban gyökerezik, hiszen hiába alakítanak ki helyzeteket, ha nem sikerül a labdát
végül a hálóba juttatni. Megoldásra váró feladat van bőven a játék tekintetében. Egy
kis pihenő után új lendülettel
állnak neki ismét. A hangulat, az összetartás nagyon jó,
a lányok mindig lelkesen és
elszántan lépnek pályára.
Várják azok jelentkezését,
akik szeretnének egy jó közösségben játszani.
(me)

Fellenbeck Mihály edző elA bajnokság legkisebb tapolcai játékosai Somogyiné
mondta, tavaly nyáron, toSzakonyi Judittal
Fotó: Kazinczy Tagintézmény
vábbá télen is történtek személyi változások a csapatban, újak jöttek, illetve ki is
A Tapolcai Bárdos Lajos pályára a legkisebbek. Fel- léptek játékosok. A tavaszi
Általános Iskola Kazinczy készítőjük Somogyiné Sza- fordulóknak tizenhét fős keFerenc Tagintézményé- konyi Judit. Szintén a Kisisnek tanulóiból válogatott kolás bajnokságban mérette
Telekom Veszprém Tapol- meg magát az U9-es, illetve
ca csapatai a Magyar az U10-es fiú csapat is.
Kézilabda Szövetség leg- Előbbiek Somogyi Andrea,
kisebbeknek szervezett utóbbiak pedig Velkyné Bisbajnokságaiban szerepel- ján Éva, valamint Velky Mihály irányítása alatt. A Gyertek.
mekbajnokság B csoportjáA Kisiskolás bajnokságban, ban az U12-es fiúk Somogyi
szivacskézilabdában az U7- Sándor vezetésével vették
es, valamint az U8-as fiúk egész évben az akadályo(me) A TVSE – Honvéd női labdarúgói edzőjükkel, Fellenbeck Mihállyal
Játékprogramjában léptek kat.

A Kazinczy kézilabdásai

Fotó: me.
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Vörösen fénylő Hold,
a tündöklő Marssal
Idén július 27-én este a 21.
század leghosszabb, vöröses
holdfogyatkozásának lehettek szemtanúi mindazok,
akik elől a felhők nem takarták el az eget. A látványosságot Ausztráliában,
Ázsiában, Afrikában, DélAmerikában és Európában,
így részlegesen hazánkban
is rengeten figyelték. Sajnos
itthon a felhős égbolt sok he-

MOZAIK
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Extrém görkorcsolya

lyen elrontotta az élményt, a
tapolcaiak sem sokat láthattak belőle. Nekem szerencsém volt, ugyanis ebben az
időpontban családommal
Olaszországban tartózkodtunk és a különleges jelenséget - ha nem is túl hosszú
ideg - a tenger partjáról figyelhettük meg, ahonnan sikerült néhány fotót is készítenünk.
(szj)

Idén is megrendezték a Rontsál rá újra! Inline Skate Jam görkorcsolya versenyt
Tapolcána a Városi Sport- és Szabadidő Centrumban
Fotó: Szabó Veronika
A Tapolca Városi Sportegyesület Extrém Sport
szakosztálya
immáron
ötödik alkalommal szervezte meg a Rontsál rá
újra! Inline Skate Jam görkorcsolya versenyt augusztus 4-én a Városi
Sport- és Szabadidő
Centrumban.

A július 27-ei „vérholdfogyatkozás” a Mars vörös tünMintegy húsz görkorcsolyás
döklésével együtt. A kicsi fényes jobbra alul, a Mars.
mérte
össze képességeit
Helyszín: Lignano Fotók: Szijártó Jácint, Szijártó János
amatőr és profi kategóriá2018.08.04.
ban. A szervezők örömére
Házasságkötés Takács Márta és
idén egy nő is szerepelt a
Kónya Norbert
versenyzők között, valamint
2018.07.30.
2018.08.04.
egy román és egy szerb férfi
Kocsis Imre és
Kovács Orsolya
is részt vett a versenyen. A
Dömötör Anna
és Kardos József
többi résztvevő közül sokan
2018.08.03.
2018.08.04.
már visszatérőnek számítaNagy Csaba és
Neszi Mária és
nak, jöttek Budapestről,
Tarczal Edit Ágnes
Mateovics Tamás
Miskolcról és KiskunfélHirdetés

egyházáról is a tapolcai
megmérettetésre. Idén a pálya vasszerkezete felújításon esett át, lefedték rétegelt
lemezzel a pályaelemeket.
Az előző évekhez hasonlóan
egy 3 tagú zsűri bírálta a versenyzőket amatőr és profi
kategóriában. Pontozták a
pályakihasználást, a trükköket és ugrásokat. Mindemellett, a legjobb trükköt bemutató görkorcsolyás is díjazva
lett. Ezek alapján amatőr kategóriában az első helyezett
Balla Ádám (Budapest), második helyezett László Kevin
(Tapolca), harmadik helyezett Rosta Ádám (Budapest)
lett. A profik között az első
helyen Csüllög Ferenc
(Miskolc), második helyen
Simon Törpe Ádám (Mis-

kolc), harmadik helyen Osváth Ernő Ádám (Székesfehérvár) végzett.
A legjobb trükkért járó díjat,
az amatőrben harmadik helyen végző, Rosta Ádám
kapta. A verseny célja az első alkalom óta sem változott, a legfontosabb továbbra is az, hogy összehozza a
görkorcsolyás csapatot tapolcai és országos viszonylatban is, így jövőre is biztosan számíthatunk extrém
ugrásokra, kerekek gördülésére az extrém pályán.
Az esemény Kekk Sándor,
Szabó Csaba, illetve Tapolca Város Önkormányzata
hozzájárulásával, Dobó Zoltán polgármester támogatásával jöhetett létre ebben az
évben.
Szabó Veronika

SZEM - PONT
A városi piac utcájában lakó olvasónk annak kapcsán írt
lapunknak, hogy egy hónapja vízszivárgás miatt felbontották a piaccsarnok melletti utat teljes szélességében. Azóta kétszer feltöltötték murvával, amit az autók kijártak. Több, mint egy hete tettek bele „betont”, s itt hagyták. Nagyon sok autós nem vesz róla tudomást, vagy későn észleli a kirakatott táblát, amit természetesen mi lakók kérvényeztük. Azért kérem az újság segítségét, hogy
ne történjen baleset. Ugyanis akkora a gödör, hogy bármikor baj lehet belőle. Arra nem kaptunk választ, hogy
mikor fog elkészülni, számunkra úgy tűnik, igazából
nincs gazdája ennek a projektnek - fogalmazott olvasónk. Lapzártánk előtt megnéztük az említett útszakaszt.
Valóban ott a felbontott csík, bár a menetirány szerinti
bal oldalon már leaszfaltoztak egy méternyi felületet. Az
autók úgy haladnak át rajta,
hogy a bal oldali kerekekkel
a sima részre hajtanak, a
jobb oldali kerekek viszont
sebesség függvényében, jó
nagyot huppannak. Hosszú
távon valóban nem ideális Az út felbontása kapállapot.
(szj) csán írt olvasónk

