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Van igény a fürdőre
Az idei nyáron is sokan látogatták a Tapolcai Termálstrandot
CSALÁDI PROGRAM - Az 
idei nyári szezon egyér-
telműen bizonyította, 
hogy szükség van a ta-
polcai strandra. Nagyon 
sok helyi, környékbeli és 
itt nyaraló család vette 
igénybe a létesítmény 
szolgáltatásait júniusban, 
júliusban, augusztusban.

Erről Gáspár András tájé-
koztatta lapunkat. A strandot 
üzemeltető Tapolcai VG.Kft 
ügyvezető igazgatója el-
mondta, hogy képzett szak-
embergárdával szolgálták ki 
az igényeket, s ha apróbb 
hibák adódtak is a rendszer 
bonyolultságából adódóan, 
azt rövid időn belül úgy há-
rították el, hogy abból a für-
dőzők nem észleltek sem-
mit. A víz minőségére szin-
tén nem lehetett panasza 
senkinek, a medencék kris-
tálytiszta állapotban fogad-
ták a vendégeket. Erről ta-
núskodik egyébként a renge-
teg pozitív visszajelzés is, 
amelyet az üzemeltető ka-
pott interneten, elektronikus 
üzenetben és szóban egya-

ránt. A vendégek jó néven 
vették az ülőfürdő fölé el-
készített napvitorlát, ami ár-
nyékot adott, sokan hasz-
nálták a homokos röplabda 
pályát (a nyáron még ver-
senyt is rendeztek) és nagy 
sikert aratott az idén meg-
nyitott lángosos bódé is. - 
Beigazolódott, hogy magyar 

strand lángos nélkül nem lé-
tezhet - utalt tréfásan a szol-
gáltatás fogadtatására az 
ügyvezető. 
A létesítményt a nyáron 
nagy számban látogatták 
családok, ami részben a ked-
vezményes belépőnek is kö-
szönhető. Tapolcán három 
személy esetén, ha közülük 

az egyik gyerek, már családi 
jegyet válthatnak a vendé-
gek. Azt is megtudtuk Gás-
pár Andrástól, hogy szep-
tember 1-jén és 2-án még 
nyitva lesz a Tapolcai Ter-
málstrand, illetve időjárás 
függvényében még az utána 
következő két szeptemberi 
hétvégén is.                    (szj)

Köszönet életmentésért

Ezernél is több futó indult

A tapolcai Töreky Ferenc 
életmentésért vehetett át em-
léklapot a polgármesteri hi-
vatalban kedden. A város ön-
kormányzatának elismeré-

sét Dobó Zoltán polgármes-
ter adta át az érintettnek.
(Folytatás a 2. oldalon „Éle-
tet mentett, kitüntették” cím-
mel).                                    (tl)

Több mint ezren érkeztek 
a városba a Hungária Ku-
pa nemzetközi tájfutó ver-
senyre augusztus köze-
pén.   

A Tapolcai Honvéd SE há-
rom évvel ezelőtt adta be a 
Magyar Tájékozódási Futó 
Szövetséggel karöltve a ne-
ves verseny rendezési jogára 
vonatkozó pályázatát, az 
idei öt napos sportesemény 
sikeressége pedig a rende-
zőbizottság több éves aktív 
munkájának köszönthető. A 
helyiek a Postás Sport Egye-
sület Tájékozódási Futó 
Szakosztályával, a Tájfutó, 
Természetvédő és Rendez-
vényeket Szervező Sporte-
gyesülettel, valamint a város 
önkormányzatával közösen 
valósították meg Tapolcán 

az ország legnépesebb tájfu-
tó versenyét. Harminchato-
dik éve ad lehetőséget a 
sportág szerelmeseinek a 
verseny, hogy megméressék 
magukat. 1999-ben és 2003-
ban már otthont adott a Ta-
polcai - medencét övező 
hegyvidék a tájfutó kupá-

nak, a város viszont idén 
először rendezte meg a több 
napos rangos eseményt 
nemcsak a belvárosban, ha-
nem a Véndek- hegyen és az 
Uzsai erdőben.
(Írásunk a 3. oldalon foly-
tatódik „Tapolcán rendez-
ték...” címmel)                (me)

Vaddisznó 
a kertben
„Vadgazdálkodás.” 
Sokszor hallottam ezt 
a kifejezést, ám mos-
tanság többször jut 
eszembe, szinte na-
ponta. A korábbi 
években jobbára csak 
az utak mentén, autó-
ból láttam őzet, szar-
vast, rókát, vaddisz-
nót, igaz, az idő múlá-
sával számuk, gyako-
riságuk egyre nőtt. 
Azonban akkor én jár-
tam az ő területükön, 
én voltam a vendég 
náluk, hiszen az erdőt 
átszelő út, főleg ahol 
védőháló sincs, az 
övék. Mára annyit vál-
tozott a helyzet, hogy 
az erdei vadak bejár-
kálnak az udvarokba. 
Azaz, ők jönnek láto-
gatóba hozzánk. Mi-
ért? Éhesek, szomja-
sak, túlszaporodtak? 
Régiónkban vannak 
már olyan utcák, ahol 
a lakók nem mernek 
este kilépni a házból, 
mert vaddisznók, ró-
kák mászkálnak min-
denfelé. Ez is a vad-
gazdálkodás része? 

          Szijártó János

Dobó Zoltán polgármester és Töreky Ferenc      Fotó: tl.

A tavalyi tapasztalatokhoz hasonlóan idén nyáron is népszerű volt a strand Fotó:szj

A tapolcai sprintfutam a Piac és Vásárcsarnokban raj-
tolt. Percenként indították a futókat                 Fotó: me.
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Talán megújulhat a gimnázium
KÖZBESZERZÉS - Rövi-
desen új közbeszerzést ír 
ki a tapolcai önkormány-
zat a Batsányi János Gim-
názium felújítására, tud-
tuk  meg Dobó Zoltántól. 

A tapolcai polgármester bí-
zik abban, hogy ezúttal si-
keres lesz az eljárás és végre 
megkezdődhetnek a munká-
latok az intézményben. Ko-
rábban írtuk, hogy közel 280 
millió forintot nyert pályá-
zaton az államtól energetikai 
felújításra a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium, a 
tervezett beruházás azonban 
ennél lényegesen magasabb 
összegből lenne kivitelez-
hető. A polgármester azon-
ban hangsúlyozta, hogy 
mindent elkövetnek a fej-
lesztés kivitelezése, a kapott 
pályázati keret felhasználása 
érdekében.
A belvárosi gyermekorvosi 
rendelő állapota régi prob-
léma a városban. Éppen 
ezért az érintettekkel, gyer-
mekorvosokkal, tapolcai 
kisgyermekes családokkal, 
műszaki szakemberekkel ar-

Életet mentett, kitüntették

A Batsányi János Gimnázium (balra) felújítására új közbeszerzést írnak ki rövi-
desen. Most már biztos, hogy a Berzsenyi utcába (jobb oldali kép) költözik a  
gyermekorvosi rendelő                                                                                            Fotók: szj.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az életmentő Töreky Ferenc 
lapunknak elmondta, koráb-
ban már megtapasztalta, 
hogy milyen az, amikor egy 
ember összeesik és meghal 
az utcán. A múltban történt 
rossz élmény hatására dön-
tött úgy, amint lehetősége 
nyílik, megtanulja az első-
segélynyújtást, az  újraé-
lesztés technikáját. 
Ezek után egyértelmű volt 
számára, hogy munkahe-
lyén, ahol középvezetőként 
dolgozik,  elsőként jelent-
kezzen a kiemelt elsőse-
gélynyújtó feladatkörre és 
hozzá letegye a szükséges 
vizsgákat. A megszerzett tu-
dás hamar kamatozott, ko-
rábban egy munkatárs életét 
mentette meg Töreky Ferenc 
lélekjelenléte és szakértő 
beavatkozása. A néhány hete 
Tapolcán történt esetet így 
mesélte el. - A reptéren épí-
tettünk egy kis padot a ház 
előtt, azt ünnepelte meg a la-
kóközösségünk, amikor a 
szomszédom rendellenes 
horkantásaira lettem figyel-
mes. Először nem tulajdoní-
tottam jelentőséget a hor-
kantásoknak, de aztán egyéb 

jelekből is látszott, hogy 
nagy a baj. Gyorsan lerán-
tottam őt a székről, lefek-
tettem, megállapítottam, 
hogy nincs se légzése, se 
pulzusa. Elkezdtem azonnal 
a mellkasi kompressziót és 
éreztem, hogy újra dobog a 
szíve. Tíz másodpercig do-
bogott, majd újra abbahagy-
ta, ezért csináltam tovább, 
amíg a mentő megérkezett- 

elevenítette fel a történése-
ket a kitüntetett. Dobó Zol-
tán polgármester hangsú-
lyozta, Töreky Ferenc pél-
daértékűen járt el egy olyan 
szituációban, amikor az em-
bernek a lélekjelenlétét 
megőrizni is rendkívül ne-
héz, nemhogy bátran és hi-
degvérrel  egy valóban szak-
szerű életmentést megvaló-
sítani.                                  (tl)

Töreky Ferenc életmentésért vehetett át emléklapot a 
polgármesteri hivatalban kedden. A város elismerését 
Dobó Zoltán polgármester adta át            Fotó: Töreky L.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
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n A TVSE Természetjáró 
szakosztály szeptemberre is 
meghirdette szombati túráit. 
1-én a 17 km távú Vállus- 
Szent Miklós-völgy -Sipos-
torok- Szépkilátó útvonalon 
kirándulnak.Találkozó a ta-
polcai autóbusz-pályaudva-
ron szombaton reggel 7.30-
kor, a busz 7.39-kor indul. 
Az utazási költség teljes 
áron a hazaúttal együtt 1.055 
Ft. 8-án a Balatonudvari- 
Vászoly- Vöröstó- Nagyvá-
zsony, 15-én a Diszel-Ha-
jagos- Sátormapuszta- He-
gyesd- Tapolca, 22-én a Ne-
mesvámos- Baláca- Felső-
örs-Csopak, 29-én pedig a 
Kapolcs- Balatonhenye- 
Monoszló- Révfülöp útvo-
nalon túráznak.               (me)

ról egyeztetett az önkor-
mányzat, hogy a Berzsenyi 
utcába költöztetik az intéz-
ményt. 
- Újabb javaslat nem érke-
zett, így az eddig is rende-
lőként funkcionáló intgatlan 

átalakításával, bővítésével 
gyermekorvosi központot 
hozunk létre az Y-házak kö-
zelében - hangsúlyozta a 
polgármester. Hozzátette, a 
beruházást a város saját erő-
ből oldja meg, egy korábbi 

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

jótékonysági rendezvényen 
összegyűlt egymillió forint-
nyi adományt pedig a ren-
delő műszaki eszközfejlesz-
tésre fordítják. A projekt vár-
hatóan a jövő őszre készül 
el.                                      (szj)

         Túra

http://www.tapolca.hu


Tapolcán rendezték a Hungária Kupát
(Folytatás az 1. oldalról)
Három kontinens, hu-
szonhárom országának 
versenyzői, negyvenhét 
kategóriában, különböző 
nehézségű futamokon 
képviseltették magukat. 
Hat év alatti indulók is vol-
tak, míg a legidősebb egy 
kilencven év felett svájci 
férfi volt.

A futók minden nap tíz óra-
kor rajtoltak, ekkor kapták 
meg a térképet és indultak el, 
hogy a megfelelő sorrend-
ben érintsék a piros bójával 
ellátott ellenőrző pontokat. 

A rendkívüli alapossággal 
megrajzolt térkép értelme-
zése után már csak a tájé-
kozódás és a gyorsaság volt 
a feladat, figyelembe véve a 
tiltott áthaladási pontokat. 
Gondoltak a legkisebbekre 

is, hiszen a gyerek futamon 
külön körbekerített pályát 
biztosítottak a hat év alat-
tiaknak, a bátrabbak pedig a 
„nagy pályákon" kísérő fe-
lügyelettel is kipróbálhatták 
magukat. Lovas futamot is 
indítottak, melyen tapolcai 
győzelem született. A legné-
pesebb napi futam 1372 in-
dulót számlált. Tapolcán 17-
én, este hirdettek egy éjsza-

kai futamot a Kazinczy té-
ren, közel nyolcvan induló-
val. Másnap a Piac és Vásár-
csarnokban volt a belvárosi 
sprint futam rajtja, ahonnan 
percenként indították útnak 
a futókat. Ez a nap igényelte 
a legtöbb szervezőt. Nagy-
jából hetven fő közös ösz-
szefogással járult hozzá a si-
keres lebonyolításhoz. Meg-
tudtuk, nagyon népszerű a 

városi tájfutó verseny, ilyen-
kor sokan kipróbálják magu-
kat a sportágban. A tapolca-
iak közül bárkinek ingyenes 
részvételi lehetőséget bizto-
sítottak a rendezők a helyi 
sprint futamra.
A Tapolcai Ünnepi Napok és 
Borhét színpadán hirdették 
ki a napi győzteseket, akik 
átvehették sárga pólójukat, 
illetve a helyi és környékbeli 
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A belvárosi futamon kora 
délutánig keresték a ver-
senyzők a legkülönbözőbb 
helyeken elrejtett ellenőr-
ző pontokat.          
                      Fotó: Májer Edit

Milliók helyi programokra, fejlesztésekre  

Zümm-zümm…Ugyan ak-
ciófilmek szereplőivé te-
szik őket, csípésük mégis 
kellemetlen, olykor veszé-
lyes is lehet számunkra. 
Egy korábbi lapszámunk-
ban már írtunk arról, mi-
ként védekezhetünk a da-
razsak ellen nyáron, pél-
dául a strandon, de az ősz 
közeledtével, a szüreti 
munkálatok alatt is érde-
mes odafigyelni a körü-
löttünk zümmögő, repde-
ső rovarokra, hisz éppúgy 
szeretik az érett, édes, rop-
panós szőlőt, mustot, mint 
a vízparton elfogyasztott 
üdítőt, lángost. Lapunk a 
tapolcai mentőállomás 
dolgozóit kérdezte meg, 
mikor és miért lehet ve-
szélyes számunkra a da-
rázscsípés, mi a teendő ak-
kor, ha már megtörtént a 
baj. Ha enyhébb tünetek 
jelentkeznek, mint a helyi 
duzzanat, az jéggel vagy 
csípésre való géllel hűsít-

hető, régen paradicsomot, 
vöröshagymát is tettek rá. 
Ha a csípettnél ájulásérzet 
lép fel, testét kiütések, pi-
ros pöttyök fedik, rosszul 
érzi magát, vérnyomása 
gyorsan leesik, szív- és/ 
vagy légzőrendszere nem 
megfelelően működik, za-
vart lesz, eszméletét vesz-
ti, akkor viszont orvost 
vagy mentőt kell hívni, hi-
szen az illető életveszély-
be is kerülhet! Sajnos a 
mentők tapasztalata alap-
ján elmondható, egyre 
gyakoribb az allergiás re-
akció, az is előfordul, 
hogy valaki időskorában 
tapasztal először hasonló 
tüneteket. Sokáig úgy vél-
ték, a kalcium jótékony 
hatással bír ilyen helyze-
tekben, mára bebizonyo-
sodott, hogy ugyan nem 
árt, - hiszen csontritkulás 
esetén hasznos lehet-, de 
nem is csillapítja az al-
lergiás reakciót.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzigetvári Réka

        újságíró

Épített és szabadtéri közös-
ségi terek infrastrukturális 
fejlesztésére mintegy 129 
millió forint, ifjúsági-, sza-
badidő-, egészségkultúra, 
sport- és közösségfejlesztő 
programok támogatására 
25,7 millió pályázaton el-
nyerhető pénz áll rendelke-
zésére e hónaptól a helyi kö-
zösség számára.
Korábban írtunk róla, hogy 
első körben augusztus 15-től 
szeptember 30-ig, kultu-
rális és hagyományőrző 
programok rendezvények, 

rendezvénysorozatok meg-
valósításra nyújthatnak be 
pályázatot tapolcai civil 
szerveztek, önkormányzati 
cégek és egyházi személyek. 
A Közösen Tapolcáért Helyi 
Közösség vezetője, Lévai 
József lapunknak elmondta, 
a „közösség által vezérelt 
helyi fejlesztések” program 
további elemeiként, most 
már két újabb pályázati lehe-
tőség is elérhető a tapolcaiak 
számára. Eszerint, épített és 
szabadtéri közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztésé-

Ülésezik a Közösen Tapolcáért Helyi Közösség

re mintegy 129 millió forint, 
ifjúsági-, szabadidő-, egész-
ségkultúra-, sport- és közös-
ségfejlesztő programok tá-
mogatására pedig 25,7 mil-
lió forintnyi pénzösszeg pá-
lyázható meg helyben. Ta-
polca alpolgármestere, a 
KTHK vezetője elmondta, 
az említett pályázatok már 
kiírásra kerültek, a szüksé-
ges információk, a pályázati 
anyagok, a legfontosabb 
elérhetőségek letölthetők a 
www.tapolcaclld.hu inter-
netes oldalról. - Az interne-
tes és telefonos elérhetősé-
geken felül, hetente három 
fogadóóra is az érdeklődők 
rendelkezésére áll. Bármi-
lyen, a pályázatokkal kap-
csolatos elképzeléssel, kér-
déssel, ötlettel bátran ke-
ressék munkatársainkat, hi-
szen így nekünk is lehető-
ségünk nyílik segíteni, el-
mondani, hogy mi szüksé-
ges a pályázatok kialakítá-
sához, befogadásuk előké-
szítéséhez, a pályázat sike-
réhez - bíztatja a tapolcaia-
kat Lévai József.                (tl)

Huszonhárom 
országból 
érkeztek futók 
a tapolcai 
versenyre

támogatók által felajánlott 
ajándékokat.
Ez nemcsak egy verseny 
volt, hanem „Egy felejthe-
tetlen tájfutó nyaralás a Ba-
laton mellett” - hirdették a 
szervezők. 
A futamok után a város és a 
környék számtalan kikap-
csolódási és szórakozási le-
hetőséget biztosított az ide- 
látogatóknak.               (me)



Alma a spájzban, ajánlás a NÉBIH-től
TÉLI TÁROLÁS - A  kis-
kertek tulajdonosainak 
nem csak örömet, de gon-
dot is okozhat az idei külö-
nösen bőségesnek ígér-
kező almatermés.

Az alma téli tárolása, minő-
ségének hosszabb távú meg-
óvása ugyanis odafigyelést 
és néhány fontos szabály be-
tartását igényli. Aki azonban 
nem tudja biztosítani a meg-
felelő tárolási körülménye-
ket, annak inkább az almalé 
készítés jelenthet megol-
dást. Vannak jól és kevésbé 
jól tárolható almafajták, a jo-
natán, az idared, a starking, a 
húsvéti rozmaring , a sóvári 
és egyéb viaszos héjú fajták 
ebből a szempontból a 
könnyebb esetek közé tar-
toznak. A felsoroltak közül a 
jonatán kettő-négy hónapig, 
az idared akár hat-nyolc hó-
napig is eltarható – állítják a 
szakemberek, ám néhány ál-
talános érvényű szabályt be 
kell tartani. Teljes érésben 
lévő és hibás (sérült, kuka-
cos) gyümölcsöt ne spájzol-
junk be, az almát semmikép-
pen ne mossuk meg, tároló-
helyiségünk pedig legyen 
hideg és lehetőleg páradús. 
Az előbbi tanácsok talán 
legtöbbünk számára egyér-

telműek, az utóbbi kettő az 
alma idő előtti száradását, 
„ráncosodását” hivatott ki-
küszöbölni. Eltarthatóság 
szempontjából a hideg, de 
nem fagyos hőmérséklet és a 
90 százalékos páratartalom 
az optimális. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc- biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) számos 
ajánlást megfogalmaz a téli 
tárolásával kapcsolatban. - A 
tárolásra fénytől és fagytól 
védett helyett válasszunk, 
például pincehelyiséget. A 
legideálisabb, ha a hőmér-
séklet 2-5°C fok között van.
A tároló helyiséget is ér-

demes előkészíteni. Ha a tá-
roló helyiség felmelegedett 
volna a nyári hónapok fo-
lyamán, érdemes éjszakai 
szellőztetéssel lehűlését 
gyorsítani. A takarítást cél-
szerű fertőtlenítéssel egybe 
kötni, hogy a tárolás során 
esetleg romlást okozó gom-
bák, baktériumokat elöljük.
A leszedett gyümölcsöt ne 
tartsuk a szükségesnél 
hosszabb ideig a tárolón kí-
vül, mert a leszedett alma 
érése az állás közben gyor-
sul. A sorolva – azaz reke-
szenként egymás mellett, 
egy rétegben elhelyezve – 

betárolt gyümölcs hosszabb 
ideig eltartható, mint az öm-
lesztve tárolt- ajánlja a 
NÉBIH.
Lehetőleg ne tároljunk téli 
almát és burgonyát együtt, 
mert felgyorsítják egymás 
érését: a gumók előbb csí-
rázásnak indulnak, míg az 
alma utóérése gyorsul.
Tárolás során folyamatosan 
figyeljük a gyümölcsöket: 
ha fonnyadást vagy romlást 
észlelünk, az már a tárolha-
tóság végét jelzi. Ha kevés a 
helyünk, és ládában tároljuk 
az almákat, semmi esetre se 
béleljük ki a ládákat papírral 

A bőséges almatermés nem csak örömet, de gondot is okozhat               Illusztráció: tl.

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

(nedvszívó hatása miatt) és 
hetente válogassuk át az al-
mákat, mert az alján lévő le-
het, hogy puhább volt, vagy 
nem vettünk észre rajta va-
lamilyen kisebb sérülést. Az 
ugyanis elkezd rothadni, és 
sajnos a többi almára is át-
terjed a betegség. A lakásba 
mindig csak annyi almát vi-
gyünk be, amennyit egy pár 
nap alatt el is fogyasztunk. 
Tévhit, hogy a mosott és hű-
tőben tárolt gyümölcs to-
vább eláll. Tegyük bele egy 
kisebb kosárba, vagy akár a 
spájz aljára, és csak azt mos-
suk meg, amit éppen meg is 
eszünk- tanácsolja a hivatal. 
Ha a fent leírt körülménye-
ket nem tudjuk biztosítani 
almáink számára, még min-
dig van megoldás. Érdemes 
felkeresni egy almalé készí-
tésre specializálódott vállal-
kozót, aki akár egy-két száz 
kilónyi termésünkből tartó-
sítószer mentes, Bag in Box 
csomagolású százszázalé-
kos gyümölcslevet készít, 
nagyjából egyévnyi eltart-
hatósággal.                         (tl)

http://www.tapolcaiujsag.hu
http://www.tapolcaimedia.hu
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HirdetésElismerések rendőröknek a 
nemzeti ünnep alkalmából 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság több mun-
katársát (a képen) jutalmazták a minapi ünnepi állo-
mánygyűlésen                                    Fotó: Helyszíni felvétel

Ünnepi állománygyűlé-
sen jutalmazták a Veszp-
rém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság munkatár-
sait.

Állami ünnepünk, augusztus 
20-a alkalmából dr. Tarcsa 
Csaba rendőr dandártábor-
nok, megyei rendőrfőkapi-
tány a kiemelkedő munkát 
végző rendőröket és közal-
kalmazottakat elismerésben 
részesítette. A 2018. augusz-
tus 21-én megtartott ünnepi 
állománygyűlésen 17 hiva-
tásos és 8 közalkalmazott ré-
szesült jutalomban tartósan 
magas színvonalú munkája 
elismeréseként.
A 2018. augusztus 15-én a 

Rendőrségi Igazgatási Köz-
pontban megtartott ünnep-
ségen dr. Pintér Sándor, Ma-
gyarország belügyminisz-
tere a rendőrség állományá-
ban huzamosabb időn ke-
resztül nyújtott kiváló és 
példaértékű szolgálatellá-
tása elismeréseként rendőr-
ségi tanácsosi címet ado-
mányozott a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
állományából egy főtisztnek 
és egy tisztnek.
A Veszprém Megyei Ren-
dőr-főkapitányság állo-
mánygyűlésén a Pannon 
Várszínház művészei adtak 
ünnepi műsort.

                  (Forrás:Police.hu )

A Kelemen Kabátban újra Tapolcán járt

viszont a mai napig nagy él-
ményt jelent számára. Szí-
véhez közel áll a helyi gaszt-
ronómia ízvilága, valamint 

az itteni borok is a kedvencei 
közé tartoznak. Rákérdez-
tünk, a tapolcai koncerthez 
kapcsolva van-e lehetőség 

borkóstolóra, ám mivel a ze-
nekarnak nem szokása itta-
san fellépni, mértékkel, né-
hány pincészet meglátogatá-

A Kelemen Kabátban zenekart a Tapolcai Ünnepi Napok és  Borhét második est-
jén láthatta a közönség a Köztársaság téri színpadon                   Fotó: Szigetvári Réka

Online újságunk

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

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

KONCERT - Bár kabátra 
ezúttal sem volt szükség, 
a Tapolcai Ünnepi Napok 
és Borhét második estjén 
kellemes nyári idő és lel-
kes rajongótábor fogadta 
a zenekart.

Lapunk az énekessel, Hor-
váth Boldival készített inter-
jút, aki örömmel fogadta fel-
kérésünket és lelkesen vála-
szolt kérdéseinkre. 
Többek közt megtudtuk, 
milyen személyes kötődése 
van környékünkhöz, a Bala-
ton-parthoz, melyet száma-
ikban is megénekelnek. Az 
énekesnek egészen gyer-
mekkorától kezdve vannak a 
magyar tengerhez kötődő 
emlékei, ugyanis egy gye-
nesdiási parasztházban töl-
tötte több nyarát is, és ezt a 
szokását máig meg is őrizte, 
bár a hónapok napokra szo-
rultak vissza a sok fellépés 
és munka miatt. A Balaton 
környékén való koncertezés 

sára, nedűinek fogyasztásá-
ra tudtak sort keríteni. A nyár 
sokak számára a pihenést 
jelenti, a zenészek ilyenkor 
egyik fesztiválról, fellépés-
ről a másikra járnak. Nem 
volt ez másképp Boldiékkal 
sem, akik megjárták az 
EFOTT-ot, voltak Erdély-
ben, és megjegyezte, mindig 
szeretnek határon túli ma-
gyar közönséggel találkoz-
ni. 
A nyári programban szere-
pel a Strand Fesztivál, amely 
keretén belül a Petőfi Zenei 
Díj átadóján is zenélnek 
majd- Boldi már régóta úgy 
érezte, nekik ott a helyük a 
fellépők között. 
Azt is megtudtuk, hogy az 
ősz közeledtével koránt 
sincs vége a munkálatoknak, 
szeptember-októberben is 
várnak rájuk koncertek- 
köztük egy ötéves jubileumi 
is,- valamint egy videoklip 
forgatása is szerepel a te-
endők közt.      (Szigetvári R.)
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Fontos tudnivalók a Tapolcán megnyitott
Lelki Egészségfejlesztési Központról
A Lelki Egészségfejlesztési 
Központ (LEK) Tapolcán az 
Ady Endre út 1–3. (Orvosi 
Ügyelet épülete) alatt található. 
A programot a Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási In-
tézet valósítja meg a EFOP 
1.8.20-17. pályázat keretében.
Az iroda nyitvatartása munka-
napokon 8:00 – 17:00 óra kö-
zött, kedden és pénteken hosz-
szabbított nyitvatartással 18 
óráig áll rendelkezésre a lelki 
problémával hozzánk forduló 
ügyfelek részére.
Várjuk Tapolca város és a kis-
térség településeinek minden 
lakosát. Nem csupán problé-
mákkal küzdőket, hanem önis-
meretre, iránymutatásra vágyó 
gyerekeket és felnőtteket is 
egyaránt várunk.
A Lelki Egészségfejlesztési 
Központ fontos feladta a figye-
lemfelhívás a mentálhigiéné 
fontosságára. Test és lélek egy-
séget alkot, melyet folyamatos 
kölcsönhatás jellemez. Ha az 
egység bármelyik részében el-
akadás, probléma van az egyén 
nem működik megfelelően. 
Szakképzett pszichológus és 
szociális munkás kollégák 
várják a segítségre, önismeretre 
vágyó ügyfeleket.
A központban megvalósuló 
minden programunk a lakosság 
számára ingyenesen elérhető-
ek. A LEK-ben dolgozó minden 
munkatársat titoktartás kötele-
zi. A LEK szakemberei a segít-
ségért fordulókkal különböző 
pszichológiai, mentálhigiénés 
témájú teszteket töltethetnek 
ki, illetve azokat elemzik segí-
tés, probléma körülhatárolás 
céljából.
Kiemelhető tesztek:
1. Függőségekkel kapcsolatos 
kérdőívek (alkohol, dohányzás, 
kábítószer).
2. Depresszió mérésére vonat-
kozó kérdőívek
3. Szorongás mérésére vonat-
kozó kérdőívek
4. Evési zavarokkal kapcso-
latos kérdőívek
5. Konfliktuskezelési kérdőív
6. Önismereti tesztek
7.Személyiségvizsgálati tesz-
tek
8. Gyermekek mentális álla-
potával kapcsolatos kérdőívek
9. Társas kapcsolatokra irányu-
ló tesztek
10. Stresszel kapcsolatos tesz-
tek
Alkalmazott módszerekről rö-
viden: Segítő beszélgetés, 
melynek célja az emberi érté-
kek megtalálása, a belső erő-
források feltárása. Elsősorban a 
probléma megbeszélésén, 
megértésén, alapuló módszer. 
Lényege a tudatosítás. A segítő 

A közelmúltban nyitották meg Tapolcán a Lelki Egészség-
fejlesztési Központot                              Fotó: Szigetvári Réka

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Aug. 30. - Szept. 5. 
csütörtök – szerda

augusztus 30 – 31. csütörtök 
– péntek 16:00 1200,-Ft  

szeptember 1. szombat 13:00
szeptember 2 - 5. csütörtök – 

szerda 16:00                            
Barátom, Róbert Gida                                                  

Színes, szinkronizált 
animációs kalandfilm

Hossz: 110 perc
...

augusztus 30 – 31. csütörtök 
– péntek 18:00 1200,-Ft  

szeptember 1. szombat 15:00
szeptember 2 - 5. csütörtök – 

szerda 18:00 
THE BOOKSHOP      

Színes, színes feliratos 
angol-spanyol dráma

Hossz: 113 perc
...

augusztus 30 – 31. csütörtök 
– péntek 20:00  3D 1200,-Ft  
szeptember 1. szombat 17:00
szeptember 2 - 5. csütörtök – 

szerda  20:00                           
ALFA        

Színes, színes szinkronizált 
amerikai akció-kaland.   

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Heti haiku: Pipacs

Piros szoknyáját
csábítón billegetve
búza közt táncol.

Herczeg-Vecsei Katalin

Közlemény - A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola a 2018 /2019-es tanévre PÓTFELVÉTELIT  
és PÓTBEIRATKOZÁST tart 9-12, valamint 14-17 óráig a zeneiskola épületében (Tapolca, 
Deák F. u 16.). Felvételizni az alábbi hangszerekre lehet: cselló, furulya, klarinét, szaxofon és 
rézfúvós hangszerek.

beszélgetés során a segítő segíti 
az egyént a személyiségében 
eleve meglévő fejlődési képes-
ségek feltárásában, felerősíté-
sében, illetve az erősségei ki-
bontakoztatásával szemben ál-
ló akadályok elhárításában. 
Fejleszti a megértést, empátiás 
készséget, az elfogadást és új, 
konstruktív megoldások meg-
találását. Ezáltal épül a kliens 
személyisége.
Probémamegoldó modell al-
kalmazásával segítenek, abban 
az esetben, ha az egyén olyan 
problémahelyzetekkel találja 
szembe magát, amelyekkel 
nem képes megbirkózni. Célja, 
hogy segítse a kliens hatéko-
nyabb problémakezelését. 
Szükséges, hogy a kliens segít-
séget kapjon az érzelmei ki-
fejezéséhez, a feszültsége 
csökkentéséhez, illetve a saját 
kapacitására támaszkodva te-
gyen lépéseket a megoldás ér-
dekében.
Egyéni krízisintervenció a krí-
zis oldásán túl a háttértényezők 
felderítésével igyekszik a sze-
mélyiség korábbinál fejlettebb 
szintű integrációját előmozdí-
tani. Felkészít a hasonló, jö-
vőbeli szituációkkal való si-
keres megküzdésre. A krízis 
külső események hatására ki-
alakult, lélektanilag kritikus ál-
lapot. A krízishelyzetben az 
egyén nagy feszültség alatt van, 
és közvetett vagy közvetlen 
módon veszélyben is lehet. A 
krízisintervenció hatékony és 
gyors beavatkozás. Elsődleges 
cél, a veszélyhelyzet elhárítása, 
a lelki egyensúly visszaállítása.
Tapolcán és kistérségében 
megrendezésre kerülő ren-
dezvényeken (pl.: egészség-
nap, falunap) kitelepüléssel 
készségesen áll rendelkezésre a 
Lelki Egészségfejlesztési Köz-
pont, melyre szívesen fogadjuk 
a megkereséseket, illetve terve-
ink között szerepel mentális 
egészséggel kapcsolatos önálló 
rendezvények szervezése is.

Tervezett kiscsoportos mentál-
higiénés programjaink:
• Házas életre való felkészítés, 
tanácsadás.
• Egyedülálló szülők klubja (el-
váltak, gyermeküket egyedül 
nevelő szülők).
• Baba - Mama klub (anyák 
gyermekeikkel, védőnők terve-
zett bevonásával).
• Sajátos nevelési igényű gyer-
mekek szüleinek mentálhigi-
énés csoportfoglalkozás
• Drogprevenció általános és 
középiskolában 5 - 10 évfo-
lyam + Kortárssegítő képzés
• Dependencia előadás szülők-
nek
• Kiégés elleni tréning (egész-
ségügyi, szociális, pedagógiai 
területen dolgozóknak) 
• Gyászfeldolgozó csoport
• Élethelyzeti krízis feldolgozó 
csoport 
• Depresszió, öngyilkosság 
prevenciós csoport
• Utógondozó csoport pszic-
hiátriáról kikerülőknek
Az induló csoportjainkról, 
programjainkról a jövőben fo-
lyamatosan szeretnénk tájékoz-
tatni a lakosságot a helyi mé-
dián keresztül, illetve telefonon 
és személyesen is tájékoztatjuk 
a hozzánk forduló szemé-
lyeket. Létrehozott közösségi 
(Facebook) oldalunkon is fo-
lyamatosan tájékozódhatnak 
programjainkról, pszichológiai 
témában cikkeket, írásokat ol-
vashatnak az érdeklődők.
A lakosság találkozhat a jövő-
ben a Lelki Egészségfejlesztési 
Központ által készített kiad-
ványokkal, plakátokkal, lelki 
egészségvédelem témakörben.
Programjainkat a helyi szakmai 
szervezetekkel karöltve kíván-
juk megvalósítani, mind okta-
tási, mind egészségügyi, mind 
szociális, mind egyházi együtt-
működéssel.

                 Magvas Zoltán 
                 szakmai vezető
   Tapolca, 2018. augusztus 

TÁJÉKOZTATÁS
VADGESZTENYEFÁK ÉS PLATÁNFÁK PERMETEZÉSÉRŐL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tapolca város köz-
igazgatási területén a vadgesztenyefák aknázómoly elleni és 
guignardiás gombabetegség elleni permetezése és a platánfák 
csipkés poloska elleni és gnomoniás gombabetegség elleni 
permetezése új időpontban, várhatóan 2018. szeptember 1. és 
2018. szeptember 15. között kerül elvégzésre.
Ideális időjárási viszonyok mellett a munkálatok elvégzése kettő 
napot vesz igénybe. A permetezésre az esti, éjszakai órákban ke-
rül 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 el-
fogyasztani.
A vadgesztenyefák permetezésével kapcsolatban további in-
formációt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Város-
üzemeltetési Csoportjánál lehet kérni ügyfélfogadási időben 
személyesen, vagy a (87) 511-150 telefonszámon.

                                  Dobó Zoltán      polgármester sk.



Az atlétika nehéz ága
Dr. Papp Pál - Csermák József Kalapácsvető Emlékverseny 
HAGYOMÁNY - A Városi 
Sport - és Szabadidő 
Centrum adott otthont is-
mét a dr. Papp Pál – Cser-
mák József Kalapácsvető 
Emlékversenynek augusz-
tus közepén.

Az Alsó Tóparton, a Panthe-
on falnál Dobó Zoltán pol-
gármester köszöntő beszéde 
után a család, az önkor-
mányzat, a Városért Egyesü-
let, a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület, a Sportakadémia 
SE, a VEDAC, valamint a 
Tapolca Kft. képviselői ko-
szorút helyeztek el a név-
adók emléktábláinál. A vá-
ros atlétika életének kiemel-
kedő alakjaira, dr. Papp Pál 
edzőre és szakemberre, va-
lamint az 1952-es helsinki 
olimpia bajnokára, Csermák 
Józsefre emlékeztek.
Megtudtuk, idén rekordszá-
mú, közel százötven ver-
senyző érkezett, az ország 
minden tájáról a megméret-
tetésre. A nemrég a berlini 
atlétikai Európa-bajnoksá-
gon bronzérmet szerzett, 
egyébként a tavalyi tapolcai 
verseny Horváth László díj 

nyertese, Halász Bence is 
nevezett. A Dobó SE szí-
neiben a felnőtt férfi kate-
góriában az aranyérmet sze-
rezte meg Tapolcán. Továb-
bi aranyérmesek kategórián-
ként: női felnőtt – Gyurátz 
Réka (Dobó SE), női junior - 
Németh Zsanett (D.SE), férfi 
(6 kg) junior - Czeller Gábor 
Sándor (VEDAC), ifjúsági - 

Doma Benedek (D.SE), 
serdülő - Viszkeleti Vencel 
(D.SE), férfi (5 kg) újonc – 
ifjúsági Doma Benedek, 
serdülő - Viszkeleti Vencel. 
Leány (3 kg) ifjúsági - 
Gombás Petra (V.), serdülő - 
Csatári Jázmin (V.), újonc - 
Viszkeleti Villő Anna (D.SE), 
férfi (4 kg) serdülő - 
Viszkeleti Vencel, újonc - 

Koós Gábor (D.SE), fiú (3 
kg) újonc - Lovas Patrik 
(D.SE). Leány (2 kg) újonc - 
Viszkeleti Villő Anna, fiú (2 
kg) gyermek I - Kis Zétény 
Félix (V.), gyermek II - 
Szabados Ármin (D.SE), 
leány (2 kg) gyermek I - 
Szabados Ráchel (D.SE), 
gyermek II - Gáspár Szilvia 
Napsugár (V.).               (me)

A Tapolca VSE kosárlab-
da szakosztály az elmúlt 
öt év legsikeresebb sze-
zonját zárta. Jó hangulat-
ban teltek a nyári edző-
táborok, augusztustól pe-
dig elkezdték az alapo-
zást.

Nem csak iskoláik színei-
ben, a Diákolimpián több 
korcsportban értek el szép 
megyei dobogós helyeket az 
elmúlt tanévben a szakosz-
tálynál edző gyerekek, ha-
nem a Veszprém megyei 
kosárlabda klubok utánpót-
lás bajnokságaiban is, ahol 
minden alapszakaszt négyes 
döntő követett, a TVSE csa-
patai pedig rendre bejutottak 
a döntőkbe is. Gyermek kor-
csoportban az U12-es fiú 
csapat megyei bajnok lett, a 
lány csapat pedig a harma-
dik helyen végzett. A serdü-
lők között, nyolc csapat me-
zőnyében az U14-es fiúk 
szintén megszerezték a me-
gyei bajnoki címet, a lányok 

n SZLALOM - A tapol-
cai Lovász Róbert és Szol-
lár Norbert is aranyér-
mekkel zárta az augusztu-
si hosszú hétvégén meg-
rendezett autós szlalom 
versenyeket. Róbert az I. 
Nagyatád Szlalom Kupán 
kategóriájában az aranyér-
met szerezte meg, míg ab-
szolút kategóriában a ti-
zenegyedik helyen vég-
zett. Norbert a pécsi Sopia 
- NET Szlalom Show a 
DIGISTAR Kupáért ver-
senyen kategóriájában a 
dobogó legfelső fokára 
állhatott, míg az összesí-
tett eredménylistán a har-
madik helyen zárt.     (me)

n FUTBALL - Az 
MTD Hungária Megyei 
III. o. Déli csoportjában 
vasárnap a TÖFC 13:1-re 
győzte le itthon a Balaton-
szepezd ÖKSE csapatát, 
míg a Diszeli SE 1:0-ra ka-
pott ki a házigazda Ba-
latonederics SC-től.   (me)

pedig fiú csapatokat maguk 
mögé utasítva állhattak a do-
bogó második fokára. Ka-
dett korcsoportban a máso-
dik helyen végeztek a me-
gyein az U16-os fiúk. A fel-
nőtt csapat idén a megyei 
bajnokságban hat győzelem-
mel zárta a szezont. A szak-
osztály sikeres felkészülését 
Molnár Lajos szakosztály-
vezető, Csikos Tibor vezető 
edző, Kovács Kristóf után-
pótlásedző és Németh Kata-
lin erőnléti edző irányította 
az előző szezonban.
Ahogy kitört a vakáció, a 

Jubileumi labdarúgó torna
A Városi Sport – és Sza-
badidő Centrumban ren-
dezték meg az augusztusi 
hosszú hétvégén a Tapol-
ca Kupa – Nemzetközi 
Nagypályás Öregfiú Lab-
darúgó Tornát. Tapolca 
bronzérmet szerzett.

Huszadik éve fogadja az öt-
letgazda és szervező Tapol-
cai Öregfiúk FC, a testvér-
városi és nemzetközi sport-
baráti kapcsolatok ápolásá-
nak jegyében a vendég-

csapatokat a városban. A 
négy induló közül az arany-
érmet Marcelháza (Szlová-
kia), az ezüstérmet Umag 
(Horvátország), a bronzér-
met pedig a helyi öregfiúk 
érdemelték ki. Path (Szlo-
vákia) csapata a negyedik 
helyen zárt. 
A legjobb mezőnyjátékos 
Daniel Ferlin (Umag), a leg-
jobb kapus Trizsán Attila 
(Path), míg a gólkirály 
Bottyán Attila (Marcelháza) 
volt a tornán.                  (me)

szakosztály nyári táborokat 
szervezett a gyereknek Ta-
polcán, illetve Révfülöpön, 
három héten át, összesen kö-
zel száz gyermek részvételé-
vel. Alig hogy véget értek a 
táborok, már elkezdődtek a 
nyári edzések. Augusztus 
közepétől alapozással kezd-
ték meg a felkészülést a kö-
vetkező tanévre és a sze-
zonra. Délelőtt a Városi 
Sport - és Szabadidő Cent-
rumban futás és erősítés, dé-
lutántól több csoportban 
edzés szerepelt a program-
ban az Egry utcai pályán. (m)

Tartalmas nyár volt az idei

Rövid hírek
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Egész nap, több korcsoportban folyt a kalapácsvetők küzdelme a sportcentrum-
ban kialakított pályán                                                                                      Fotó: Májer Edit

Este sötétedésig, több csoportban várták a kosaraso-
kat az Egry utcai pályára                          Fotó: Májer Edit

Tapolca (sötétben) Umag csapatával lépett elsőként 
pályára a jubileumi tornán                                   Fotó: me.

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

06/87/412-289



Bringaút a Balatonig
Keresik a megoldást, hogy elég legyen a pályázati támogatás
KERÉKPÁRÚT - Minden-
képpen szeretnénk meg-
valósítani a kerákpárutat, 
továbbra is keressük a 
megoldást - hangsúlyozta 
lapunk kérdése nyomán 
Bolla Albert, raposkai pol-
gármester, az érintett 
négy település által létre-
hozott konzorcium veze-
tője.

Tapolca, Raposka, Hegyma-
gas és Szigliget egy 2015-
ben készült és  2016-ban be-
adott közös pályázat sikeré-
nek köszönhetően 411 mil-
lió forintot nyert a balatoni 
összeköttetést megvalósító 
beruházásra. Csakhogy ez 
az összeg az eredeti tervek 
megvalósítához nem elég, 
így alternatív megoldásokat 
kell keresni. Bolla Albert el-
mondta, hogy egyrészt az 
építési költségek lefaragása 
jöhet szóba, másrészt a 
nyomvonal módosítása, 
szintén az olcsóbb verzió ér-
dekében. - Számos utat, le-
hetőséget vizsgáltunk meg 
szakemberekkel, ám jelen-

leg még nincs egyértelműen 
kiforrott, végleges verzió. 
Ugyanis még azt sem tud-
juk, hogy az irányító hatóság 
egyáltalán engedélyezi-e a 
nyomvonal módosítását. Ha 
igen, akkor a lehető legjobb 

útvonal kialakítása komoly 
tényező lehet. De szóba ke-
rült, s vizsgáljuk a bazalt-
zúzalékos burkolat alkalma-
zásának a lehetőségét, ami 
nagyságrendekkel alacso-
nyabb költséget jelentene az 

aszfaltborításhoz képest. 
Egyelőre még minden kép-
lékeny, de a háttérben kemé-
nyen dolgozunk a sokak 
által áhított projekt megva-
lósításáért - tette hozzá a 
konzocium vezetője.      (szj) 

SZEM - PONT
Ahogy a korábbi években, úgy idén is több tapolcai lakos 
panaszkodott az ünnepi napok és borhét túl hangos éj-
szakai zajhatása miatt. Egyik olvasónk ezt írta: „Hosszú 
évek óta először voltam itthon Tapolcán ebben az idő-
szakban,  de nem tudtam élvezni a sajtóban egyébként 
nagyszabásúnak írt, éjjel háromnegyed kettőig tartó ren-
dezvényeket. Van egy rendelet: a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rez-
gésterhelési határértékek megállapításától. A rendelet 1. 
melléklete szabályozza az üzemi és szabadidős létesít-
ményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól 
védett területeken. Ha már nem nézik a városnak ezt a 
„kisvárosias” területét, akkor a rendeletben szintén sze-
replő egészségügyi területeket (pl. kórház) figyelembe 
kellene venni, ott a határérték (LTH) a  megítélési szintre 
(LAM)éjjel 22-06  között: 35.dB. A helyi rendezvénynél a 
határértéket túl lehet lépni, de nyilván az önkormányzat 
nem fogja saját magát mérni, ellenőrizni. Viszont úgy vé-
lem, a rendelet 8. §-a szerint a terhelési határérték túllé-

2018.07.23.
Énekes Imre Károly és
Énekes Imre Károlyné
(Schvetz Annamária)
2018.08.18.
Kerényi Csaba Richárd
és Czipp Xénia

n Pénztárcát lopott - A 
tapolcai rendőrük egy órán 
belül elfogták azt a 62 éves 
helyi lakost, aki egy pulton 
felejtett tárcát tulajdonított 
el. Egy állampolgár értesí-
tette a rendőrséget 2018. au-
gusztus 2-án 15 óra körül, 
hogy az egyik tapolcai üz-
letben a pulton felejtette a 
pénztárcáját és feltehetően 
valaki eltulajdonította azt a 
benne lévő közel tízezer fo-
rint készpénzzel és személyi 
irataival együtt.
n

A helyszínen történt adat-
gyűjtés eredményeként a 
rendőrök a bejelentést köve-
tő egy órán belül a belvá-
rosban elfogták a bűncse-
lekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsít-
ható 62 éves helyi lakost. A 
férfit előállították a Tapolcai 
Rendőrkapitányságra, ahol a 
nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki. Ellene lopás 
vétség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt bün-
tetőeljárás indult. A rendő-
rök a gyanúsítottnál megta-
lálták az ellopott tárcát a 
készpénzzel együtt, melyet 
lefoglaltak, és visszaadták 
tulajdonosának - írta la-
punknak Nagy Judit a 
Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság sajtórefe-
rense.
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Ahogy a kerékpáros versenyek is egyre népszerűbbek, úgy a mindennapok során 
is folyamatosan nő a bringások száma az utakon. Így nem véletlen a bicikliutak 
iránti igény erősödése. Előtérbe került az egészséges életmód, ám Tapolca és a Ba-
laton összekötése  komoly gazdasági előnyökkel is járna                       Illusztráció: szj.

Az ünnepi napok és bor-
hét programjai sokak 
számára a felhőtlen szó-
rakozást jelentette, míg 
mások szenvedtek tőle

HázasságkötésProgramajánló

n A Badacsony Régió Tour-
inform szervez gyalogtúrát 
minden szombaton. A túrákon a 
részvétel ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött. 2018. 
szeptember 1-jén Szegedy 
Róza nyomában – Reformkori 
nosztalgia túrát szerveznek, 
szeptember 8-án a badacsonyi 
szüret jegyében  tartják a túrát 
mustkóstolóval egybekötve.
n Kezdődik a szüreti időszak 
környékünkön! 2018. szep-
tember 7-9. között rendezik 
meg Badacsonyi Szüretet. 
Szeptember 8-9-én Sáskán tart-
ják a „Balaton” sáskai szüreti 
vigadalmat.
n 2018. szeptember 9-én 
dupla NoHAB-os élményvo-
nattal lehet Tapolcára utazni a 
vonatok kedvelőinek. A vona-
tok Budapestről indulnak és a 
Balaton északi partján közle-
kednek Tapolcáig.

Rendőrségi hírek

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

The Bookshop – Ang-
liában járunk 1959-ben, 
amikor egy tengerparti kis-
városban Florence (Emily 
Mortimer) elhatározza, 
hogy nyit egy könyves-
boltot. Ötlete azonban nem 
nyeri el a helyi előkelő-
ségek figyelmét és min-
dent megtesznek azért, 
hogy ne tudja megvalósí-
tani az álmát. Florence en-
nek ellenére megnyitja a 
könyvesboltot, a városla-
kók pedig egyre bátrabban 
érkeznek hozzá. A köny-
vesbolt elleni támadá-
sokban Florence nem várt 
szövetségesre lel…
Az angol drámát szeptem-
ber 5-éig mindennap meg-
tekinthetik az érdeklődők a 
tapolcai moziban.      (szv)      

FILMAJÁNLÓ
Hirdetés

pése jelentős volt. Függet-
len szakértővel, vagy a 
zöldhatósággal illene 
megméretni ezt. Mert sok-
kal békésebb éjszakákra 
vágytunk... Mert mondjuk 
akár éjfélkor is abba-
hagyhatták volna a mű-
sort. Talán nem egyedül 
nekem volt gondom mind-
ezzel.” - írja tapolcai ol-
vasónk.                          (szj)

A rendőrök egy órán belül 
előkerítették a pénztárcát 
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