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A szőlő őszi ünnepe
Hatalmas érdeklődés kísérte a szüreti mulatságot Diszelben
FELVONULÁS - A koráb-
bi hagyományok folytatá-
saként szombaton ren-
dezték meg a szüreti fel-
vonulást és mulatságot 
Tapolca-Diszelben.

A Tapolcai Ifjúsági Fúvósze-
nekar muzsikájára indult az-
tán a menet, amelyben helyi 
és környékbeli művészeti, 
hagyományőrző csoportok 
követték a szőlőharangot. 
Felvonult a Batsányi Nép-
táncegyüttes, a Csobánc 
Népdalkör, a Raposka Tánc-
csoport, a Basic Táncstúdió, 
a Gyenes Néptáncegyüttes, a 
Tapolcai Musical Színpad, a 
Vinum Vulcanum Borlovag-
rend, de szép számmal vol-
tak csikósok, szüretelők, 
iparosok, szelíd- és vadmo-
torosok, pöfögtek a trakto-
rok, jelen volt a bírói hintó és 
még sok száz résztvevő. Az 
egyébként is vidám hangu-
latot Sály Gyula kisbíró 
humoros, tréfásan csipkelő-
dő megszólalásai tovább fo-
kozták. Az önkormányzat 
nevében Dobó Zoltán pol-
gármester és Pass Sándor 

képviselő vonult, illetve a 
szervezésben évek óta jeles-
kedő Bakos György, a tele-
pülésrész képviselőjeként 
szintén.
A diszeli szüret idén is a kul-
túrházban fejeződött be, 
ahol műsorral, vacsorával 
várták a vendégeket. Utób-

bit hagyományosan Bene 
Károly és csapata szolgál-
tatta. Itt Bódi Lajos és zene-
kara is fellépett, illetve be-
szédet mondott Dobó Zoltán 
polgármester és Bakos 
György. Az önkormányzati 
képviselő a szervezők nevé-
ben külön köszönetét fejezte 

ki mindazoknak, beleértve a 
fellépőket, akik kivették ré-
szüket a rendezvény sikeres 
lebonyolításából. A szüreti 
mulatság természetesen az 
idei esztendőben is fergete-
ges hangulatú bállal zárult, 
amelyhez a zenét a Fair 
együttes biztosította.      (szj)

Járdajavítás, aszfaltozás Harminc kilométeres kerékpártúrával indult 
az idei évben az Európai Mobilitási Hét

Sok száz négyzetméternyi 
járdaszakasz javítása készült 
el az elmúlt napokban Tapol-
cán - tájékoztatta lapunkat 
Dobó Zoltán polgármester. 
- A rossz állapotú járdasza-
kaszok kijavítását már a 
nyár elején egy helyi vállal-
kozó bevonásával megkezd-
tük, jelenleg az aszfaltozási 
munkák második üteme zaj-
lik.  Célunk a gyalogosfor-
galom akadálymentességé-
nek megőrzése, biztosítása, 

a balesetveszély megszünte-
tése, a télre való felkészülés- 
mondta el a polgármester. 
Előzetesen felmérték, hogy 
melyek azok a szakaszok, 
amelyek valóban felújításra 
szorulnak. A Dobó lakóte-
leptől a város központi ré-
szein keresztül,  az Y-háza-
kig zajlottak és zajlanak ma 
is aszfaltozások. Több mint 
600 négyzetméternyi járda-
felületet javítása történt meg 
az elmúlt időszakban.       (tl)

Közel negyven biciklis 
gyűlt össze, hogy leteker-
je a bő harminc kilométe-
res túrát vasárnap dél-
után.   

Korábbi években előfordult, 
hogy az esőzések miatt nem 
sikerült az első meghirdetett 
alkalom során megtartani a 
kerékpározást, idén ez nem 
így volt, gyönyörű, napsüté-
ses, szinte nyári időben 
mozdulhattak ki azok, akik a 
rendezvénycsarnok által 
szervezett programot vá-
lasztották. A túra útvonala 
hasonló volt, mint június-
ban, viszont most érintve lett 
Sáska és Monostorapáti is, 
valamint a gyakorlottabb, 
terepen való bringázást ked-
velők voltak megcélozva. 
Kassai Balázs, a pálya kita-

lálója, bejárója és vezetője 
törekedett a változatosságra 
illetve arra, hogy olyan he-
lyekre is eljusson a csapat, 
amerre a nagy része még 
nem is járt vagy legalábbis 
nem biciklivel. Az elmúlt 
napokban történtek bizo-
nyos változtatások az útvo-
nalat illetően az esőzések, 
majd az azt követő sár és víz-

mosások miatt, így sikerült 
elkerülni azt, hogy bárkinek 
baja essen a nem megfelelő 
útviszonyok következtében.  
Zalahaláp, Sáska, Hegyesd 
érintésével jutottak Monos-
torapátiba, ahol a szervezők 
szendviccsel, pogácsával és 
üdítővel vendégelték meg a 
túrázókat. Tapolcára késő 
délután érkeztek vissza.   (sr)

„Nyalizós”
technikák

Nem meglepődve, 
ám annál nagyobb ér-
deklődéssel olvastam 
egy írást, amely a 
munkahelyi „nyalizás” 
témakörét járja körbe. 
Arcok rémlettek fel 
előttem, ahogy a so-
rokon haladtam egyre 
lejjebb. Bizonyítást 
nyert, hogy egy állás-
interjún sokkal haté-
konyabb, ha a mási-
kat dicséri a jelentke-
ző, és nem a saját tu-
lajdonságait dombo-
rítja ki. Egy újabb fel-
mérés ennél konkré-
tabban fogalmaz: Ha 
12 hónap alatt csak 
párral kevesebbszer 
kérdőjelezed meg a 
főnököd döntését, 
kettővel többször di-
cséred vezetői képes-
ségeit, és még teszel 
neki egy személyes 
szívességet, máris 64 
százalékkal megnö-
velted az esélyét an-
nak, hogy előléptes-
senek. Más kérdés, 
hogy sokaknak ettől 
hányingere támad.

          Szijártó János

Több helyen megújult a járda Tapolcán              Fotó: tl.

A diszeli szőlőharang 2018-ban is körbejárta a településrészt             Fotó: Papp Attila

Hegyesd és Monostorapáti között        Fotó: Szigetvári R.
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Fejlesztési lehetőség

Az Épített és szabadtéri 
terek infrastrukturális fej-
lesztése, eszközbeszer-
zés címmel közzétett, 
valamint az Ifjúsági, sza-
badidő-, egészségkultú-
ra-, sport- és közösség-
fejlesztő programok című 
helyi pályázati felhívások-
ról kaphattak tájékozta-
tást az érdeklődők múlt 
szerdán.

A Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében Lévai József 
alpolgármester, a Közösen 
Tapolcáért Helyi Közösség 
vezetője mondott köszöntőt, 
majd Puskás Ákos, a munka-
szervezet vezetője adott tá-
jékoztatót a pályázati felté-
telekről. Amint az elhang-
zott, mindegyik programra 
idén december végéig lehet 
pályázni, a rendelkezésre ál-
ló pénzügyi kereteken belül. 
Az Épített és szabadtéri kö-
zösségi terek infrastrukturá-
lis fejlesztése, eszközbe-

A szerdai fórumon Puskás Ákos (jobbra), a munkaszervezet vezetője adott 
tájékoztatót a pályázati feltételekről                                                                 Fotó: szj.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Szeptember 24. 14.00-16.00

PROGRAMAJÁNLÓ

Népmesék 
hallgatása, 
elmondása
Szeptember 24-28. között 
9-től 16 óráig szeretettel 
várnak olyan gyermeke-
ket és felnőtteket egya-
ránt, akik szívesen mon-
danának vagy hallgatná-
nak mesét. 

2005 óta szeptember 30-án a 
népmese napját, egyben Be-
nedek Elek születésnapját 
ünnepeljük, azóta ezen a 
napon országszerte szervez-
nek programokat. Ez az el-
múlt években egy egész he-
tes rendezvénysorozattá nőt-
te ki magát, amelyhez vá-
rosunk könyvtára is mindig 
csatlakozik. Ez nem a ver-
senyről szól, nem arról, 
hogy ki olvas, vagy ki mond 
szebben mesét, a cél az, 
hogy már az óvodás kortól 
kezdve merjenek kiállni a 
gyermekek csoporttársaik, 
nevelőik elé mesélni. Az 
együtt mesélés a lényeg és 
mások meghallgatása. 
A rendezvény minden évben 
tömegeket mozgat meg, a 
város összes óvodája, isko-
lája szokott csatlakozni. 
Ahogy a Magyar Olvasás-
társaság 2005-ös felhívásá-
ban olvasható, az őseinktől 
kapott örökség egy kincs is 
lehetne számunkra, ám ezzel 
szemben egyre tétlenebbül 
nézzük háttérbe szorulását, 
elfelejtését. Jó volna, ha bir-
tokba tudnánk venni, meg-
ismerni, és továbbadni az ér-
tékes mesebeli kincseket. 
Idén az Országos népmese-
konferencia fő témáját adják 
az „igazságos mesék", ehhez 
csatlakozva Tapolcán a bí-
róság dolgozóitól is hallhat-
nak majd meséket az érdek-
lődők.                                (sr)
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Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu

Polgármester: 
Dobó Zoltán 

Alpolgármesterek: 
Lévai József  

Kozma Henrik Alajos

Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164

Ügyfélfogadási rend: 

Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn 
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00 
Tel: 87/511-150, 136-os mellék 
Fax: 87/511-165

Valamennyi szervezeti egy-
ség tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: 
nincs ügyfélfogadás, szerda: 
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, 
péntek: 8.00-12.00 óráig

Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129

Hivatalvezető-helyettes: 
Szabóné Szakács Judit 

Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ 

Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád

Tel: 06/87-795-203, e-mail: 
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg, 
Deák Ferenc utca 6.

Orvosi ügyelet:88/412-104

Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247

Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax: 
87/510-354

Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. 
Tel: 112, 87/412-322
       Gyepmester (elhullott 
állatok): 36 30/240-5054

INFORMÁCIÓ

n 2018. szeptember 22-én Autómentes napot tartanak 
városunkban. Így ideiglenesen sétálóutcává válik a város 
Fő tere. Többek között gokart és mászófal várja az ér-
deklődőket.
n Újra a Malom-tó ad helyet a 2018. szeptember 28-30. 
között megrendezésre kerülő Pisztráng Fesztiválnak! 
Barátság, Hecc, Pisztráng – vagyis mindenkit szeretettel 
várnak, aki kikapcsoló-dásra, koncertekre, finom ételekre-
italokra vágyik.
n Az Egészségfejlesztési Iroda három napos biciklitúrát 
tervez a Balaton körül 2018. szeptember 28-30. közötti 
időszakban. Előzetes regisztráció szükséges.
n 2018. szeptember 29-én 2.Tapolcai Lada Találkozót és 
Mustang családi napot tartanak az étteremnél.

szerzés című pályázat közel 
130 millió forintot biztosít a 
helyi fejlesztési ötletek 
megvalósítására, míg az If-
júsági-, szabadidő-, egész-
ségkultúra-, sport és közös-
ségfejlesztő programok pá-
lyázati felhívás 25,7 milliót. 
Az előbb említett témakör-
ben 5 és 50 millió forint kö-
zötti, vissza nem térítendő 
támogatásban részesülhet-
nek a projektek, míg a má-
siknál 500 ezer és 4 millió 
forint az egy pályázatra 
megítélhető keretösszeg. 
Van a CLLD-hez kapcso-
lódva egy harmadik pályá-
zat is, Kulturális és hagyo-
mányőrző programok és 
rendezvények támogatásá-
ra, ám erről már korábban 
kaphattak tájékoztatást az 
érdeklődők. A CLLD (Com-
munity-led Local Develop-
ment, magyarul Közösség 
Által Irányított Helyi Fej-
lesztés) célja a helyi közös-
ségek segítése, amellyel le-
hetőség nyílik megfelelő 

helyi fejlesztési stratégia ki-
alakítására, a helyi társada-
lom megújítására, közössé-
gek szervezésére. Az elvárt 
eredmények között említhe-
tő az integrált, közösségköz-
pontú, alulról építkező, he-
lyi partnerségen alapuló vá-
rosfejlesztési programok ki-
alakítása, a közösségi kapa-
citások fejlesztése, az in-
nováció ösztönzése, a kö-
zösségi irányítás elősegítése 
a közösségen belüli részvé-
tel növelésével és a tartal-
mas szabadidő-eltöltés lehe-
tőségeinek megteremtése.
A szerdai fórumon számos 
fontos technikai részletet 
tudhattak meg a résztvevők, 
amelyek egy sikeres pályá-
zat nélkülözhetetlen részét 
képezik. A program egészé-
ről gyakorlatilag minden 
részletet megtalálhatnak az 
interneten (www.tapolcaclld.hu), 
illetve az ugyanott szereplő 
elérhetőségek alapján tele-
fonos és személyes egyez-
tetésre is van lehetőség. (szj)

Online újságunk: www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

szeptember 27-én 
csütörtökön tart fogadóórát 
Tapolcán a Fő tér 21. szám 
alatti  Fidesz irodában, 14 és 
15 óra között.

December végéig pályázhatnak az érdeklődők 

http://www.tapolca.hu


Önként a közbiztonságért
Tapolcán jónak mondható a helyzet, de így is több polgárőrre lenne szükség

orábban,  a Tapolcai KRendőrkapitányság 
Közrendvédelmi és Közle-
kedésrendészeti Osztályá-
nak vezetőjeként is az volt a 
véleménye, hogy egy tele-
pülésen feltétlenül szükség 
van a polgárőrökre. Jelenleg 
Tölgyes Zsolt a helyi  pol-
gárőr szervezet, a Tapolca 
Városőrség Polgárőr Egye-
sület vezetője. Munkatársai-
val azon dolgozik, hogy sze-
rény lehetőségek mellett is 
elvégezhessék azokat a fe-
ladatokat, amelyekre  sajnos 
kevés  jelentkező akad Ta-
polcán.
Én a klasszikus polgárőrség 
híve vagyok - mondja Töl-
gyes Zsolt. - A polgárőr azért 
lesz polgárőr, mert szeretne 
tenni valamit annak a telepü-
lésnek a közbiztonságáért, 
azért a szűkebb és tágabb 
közösségért, ahol ő és család-
ja él.  Teszi mindezt a megél-
hetést nyújtó munka mellett, 
szabadideje terhére. Vannak 
központi feladatok, amelye-
ket kérésre, illetve kölcsö-
nösségi alapon ellátunk akár 
más településeken is, de vé-
leményem szerint, a polgár-
őr helyben legyen polgárőr, 
itt segítse a rendőrök mun-
káját - vallja. Szerinte 
egyébként Tapolcán általá-
nosságban jónak mondható 
a közbiztonság.  -  Nem csak 
szerintem, a rendőrség sze-
rint is az.  A jónak mondható 
tapolcai közbiztonsági hely-
zet azonban nem azt jelenti, 
hogy minden rendben van. 
Számos olyan jelenség van 

városunkban, amely a lakos-
ság soraiban megbotránko-
zást kelt. Ilyen többek között 
a gyakori illegális szemétle-
rakás, a nyílt színi drogozás, 
amely agyatlan zombivá 
változtatja a fiatalokat, de „a 
tóparton élő” masszív alko-
holisták jelenléte is, amely 
nem csak látványában nem 
szép, de gyakran undorkeltő 
viselkedéssel, cselekedetek-
kel társul. Városunk leg-
szebb része, turisztikailag 
legfrekventáltabb helye a tó-
part. Mi azt szeretnénk, 
hogy ez továbbra is nyuga-
lom és pihenés szigete lenne 
a helyiek és a turisták szá-
mára egyaránt- mondja. 
Sokan támogatják, mások 
ellenzik a város számos 

pontjának kamerás megfi-
gyelését. A tapolcai polgár-
őrvezető szerint, a kamera 
ma az egyik leghatékonyabb 
fegyver a közrend fenntartó-
inak kezében. - Aktív ren-
dőrként korábban volt sze-
rencsém megtekinteni azt a 
rendszert, amely Budapest 
VIII. Kerületében építettek 
ki. A több száz működő ka-
mera megtette a hatását, a 
bűnözés döbbenetes mérték-
ben visszaszorult, gyakran 
előbb értek ki a rendőrök a 
helyszínre, mint ahogy a 
bűncselekmény befejező-
dött volna. Mi hasznosnak 
tartjuk és a magunk részéről 
szorgalmazzuk Tapolca szá-
mos pontjának kamerával 
történő ellátását, ez jó irány- 

állítja Tölgyes Zsolt. A ta-
polcai polgárőrség hasonló-
an egyéb városok egyesüle-
teihez, létszámbeli problé-
mákkal küzd, amely számos 
okból például a falvakban 
nem annyira jellemző prob-
léma.
Jelenleg húsz aktív tagja van 
a szervezetnek (köztük több 
ismert városvezető, képvi-
selő is) de egyöntetű a véle-
mény, több kellene.  Meg-
tudtuk, a legtöbb esetben 
mindössze heti, kétheten-
kénti egy-két órai egyenru-
hás szolgálatról van szó.  
Egy bővebb taglétszám sok-
kal hatékonyabb munkavég-
zést, fokozott egyenruhás 
járőrözést tenne lehetővé.
A szervezet eszközparkja jó-
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Balról: Csiszár István, Tölgyes Zsolt, Csécs Zoltán és Kövesdi Ferenc   Fotó: Töreky

Remekül kezdett a Tapolca VSE Kosárlabda szakosztálya

nak mondható, minőségi 
egyenruha, gazdaságosan 
működtethető segédmotor-
kerékpárok, kerékpárok és 
egyéb technikai eszközök 
segítik a munkájukat, de 
azért lenne hova fejlődni. 
Többek között elkelne egy 
saját iroda, de nagyobb 
probléma, hogy a közel-
múltban a polgárőr autó vál-
tóhibája lehetetlenné tette a 
gépjárművel történő szolgá-
latteljesítést. Szerencsére 
mára eljutottak odáig, hogy 
szerelőnél van a gépjármű, 
hamarosan egy bontott váltó 
kerül a régi rossz helyére. 
Tölgyes Zsoltot - mint azt la-
punknak elárulta- igazából 
mindig is a rendőri munka 
vonzotta. A legalsó szinten 
kezdett,  lépett egyre fel-
jebb, de az élet és a rendőr-
ség állományát is érintő po-
litikai döntések, változások, 
személyes döntései végül 
aztán más irányt szabtak 
számára. 
Tapasztalatait azonban - ez a 
vele folytatott beszélgetés 
során egyértelműen kiderült 
- továbbra is a közösség ja-
vára igyekszik fordítani 
azokkal az emberekkel 
egyetemben, akik hozzá ha-
sonlóan elkötelezettek és 
tettre készek. Az elismerés 
pedig mindenki számára 
fontos visszajelzés. Például 
úgy, ahogy azt a napokban 
egy idősebb, kutyáját sétál-
tató hölgy mondta az egyen-
ruhás polgárőrök felé for-
dulva: „Olyan megnyugtató 
magukat látni”.                  (tl)

Nagyarányú győzelmek-
kel kezdte meg az Orszá-
gos Bajnokságot a Tapol-
ca VSE Kosárlabda szak-
osztály serdülő fiú csapa-
ta hétvégén.

Az U14-es együttes a Ka-
zinczy Tagintézmény torna-
termében látta vendégül 
Székesfehérvár és Veszprém 
játékosait. Molnár Lajos 
szakosztályvezető - edzőtől 
megtudtuk, mindkét mérkő-
zésen villám rajtot vettek a 
fiúk, már az elején sorra 
dobták a szebbnél szebb ko-
sarakat. Az ügyes egyéni 
megoldásoknak, pontos áta-

dásoknak, szép összjátékok-
nak köszönhetően hamar 
egyértelművé vált ki lesz a 
végső győztes. A Tapolcai 
Tigrisek, Dávid Kornél Aka-
démia (Székesfehérvár) el-
leni mérkőzés 108:35, míg a 
Veszprémi UKE elleni meccs 
103:34 arányú győzelmet 
hozott a hazaiaknak. A for-
duló legeredményesebb já-
tékosa Szita Márton lett, aki 
összesen 52 pontot szerzett. 
A két mérkőzésen Fáncsi 
Dorián, Konter Máté, Ma-
gáriusz Gergő, Papp Botond 
és Zengői Roland távolról is 
betalált, összesen 9 három-
pontost szerzett a csapat. (m)

Erős kezdéssel indította Tapolca (sötétben) a szezont. 
Mindkét vendégcsapatot legyőzte    Fotó: Helyszíni felv.

Közcélú felhívás
Sérelmek a pszichiátrián - ingye-
nes jogsegélyszolgálat
Ön vagy szerette sérelmet szen-
vedett pszichiátriai kezelése so-
rán? Ne hagyja annyiban! Tegyünk 
valamit, hogy másokkal ugyanez 
már ne történhessen meg! Vegye 
fel velünk a kapcsolatot!
Pszichiátriai szerek viselkedési 
problémákra?
Ha gyermeke tanulási problémára 
vagy viselkedési rendellenesség 
miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosz-
szabbodott, keressen minket!

Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-
330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu 
és  info@cchr.hu.
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az információkat bizalmasan kezeljük!



A szüret és a fűtés csendes gyilkosai
VESZÉLY - A lakásban 
megjelenő szénmonoxid, 
illetve a mustgázként is 
emlegete t t  nagy fokú 
széndioxid koncentráció 
egyaránt halálos vesze-
delmet jelent otthonunk-
ban, pincéinkben. Hor-
váth András katasztrófa-
védelmi szakember sze-
rint, az óvatosság és az is-
merethiány mellett, szá-
mos tévhit is él az embe-
rekben a gázmérgezések 
okairól és kivédésük mód-
járól.

Mindezt egy egészségügyi 
témában, a városi moziban 
tartott ismeretterjesztő előa-
dáson mondta el a hallga-
tóságnak. Az előadó szerint 
a CO, azaz a szénmonoxid a 
nyílt égésterű tüzelő beren-
dezések használóit veszé-
lyezteti elsősorban. Magyar-
országon, éves szinten 15-
18 fő halálozik el szénmo-
noxid mérgezés miatt, ahogy 
ez tragikus módon a közel-
múltban egy tapolcai  csalá-
dot is érintett. - Pedig a CO-
val kapcsolatos minden tra-
gédia teljes egészében meg-
előzhető, illetve megelőzhe-
tő lett volna - hangsúlyozta 
Horváth András. - Ha egy 

légtérben a szénmonoxid 
aránya eléri az 1,28 száza-
lékot, az azt jelenti, hogy 
nincs menekvés, körülbelül 
másfél percen belül biztos 
halál vár az ott tartózkodóra. 
Korunkban a jó szigetelés, a 
kiváló minőségű nyílás-
zárók fokozzák a veszélyt, 
hiszen a lakás természetes 
szellőzése minimális. Fejfá-
jás, szédülés, émelygés, 
rosszullét vetíti előre a mér-
ges gáz megjelenését, cél-
szerű ilyenkor a lehető leg-
rosszabbra gondolni, tehát 
okkal feltételezni, hogy va-
lami bizony nagyon nem 
stimmel. A szénmonoxid az 

éghető anyag tökéletlen égé-
sekor keletkezik, akkor, 
amikor az égéshez szüksé-
ges megfelelő mennyiségű 
oxigén valamilyen oknál 
fogva nem áll rendelkezésre. 
A kizárólag kormot és hamut 
termelő tökéletes égéssel el-
lentétben, a szénmonoxid 
ilyenkor az egyik legveszé-
lyesebb melléktermék.  Csa-
ládi házaknál a CO mérge-
zések hatvan százaléka für-
dőszobákban következik be, 
ahol a legkisebb a légtér. Az 
égéssel csökkenő levegő, az 
oxigénhiányos környezet 
még nagyobb CO koncent-
rációt eredményez. A ké-

mény egy idő után már nem 
fogja tudni kivezetni a füst-
gázzal dúsult levegőt, létre-
jön egy egyensúlyi állapot és 
onnantól az összes CO bent 
marad a lakásban. Mit te-
hetünk? Figyeljünk oda tü-
zelőberendezéseink műsza-
ki állapotára, vizsgáltassuk 
be azt, még akkor is, ha tud-
juk, hogy rendkívüli hibákat 
kivédeni nem lehet. Biztosít-
suk otthonunk természetes 
levegő utánpótlását! Tisztít-
tassuk ki kéményeinket, de 
ne higgyük, hogy egy ké-
mény biztosan tiszta és átjár-
ható marad a tisztítást köve-
tő hetekben, hónapokban is! 

Horváth András: Odafigyeléssel megelőzhető a tragédia                Fotó: Töreky László

Ingyenes előadást tartottak a moziban az 
időskori demenciáról és a mérgezésekről

Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

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, (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! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

06/87/412-289 HIRDESSEN NÁLUNK!
OKTÓBERI AKCIÓ:
2-őt fizet, 3-at kap!

Az akció egész hónapban érvényes: a Tapolcai Újságban feladott minden 
keretes- és apróhirdetésre. Érdeklődjön, hívjon minket!

És ami ezek mellett talán a 
legfontosabb, állítsunk 
szakszerűen üzembe egy né-
hány ezer forintos CO-érzé-
kelőt!  A berendezés nagyfo-
kú biztonságot nyújt, hiszen 
az a halálos dózis egy száza-
lékánál már jelez- szólt a ta-
polcai szakember tanácsa.   
A mustgáz (CO2), mint a 
szüretek, az erjedő borok 
közismert velejárója szintén 
halálos lehet. Átlagban 
évente tíz ember veszíti éle-
tét hazánkban Co2 mérge-
zésben - mondta el előadásá-
ban Horváth András, aki töb-
bek között a biztosnak hitt 
gyertyás módszer megbíz-
hatatlanságáról is szót ejtett.  
- A széndioxid fizikai tulaj-
donságai közé tartozik, hogy 
sűrűbb a levegőnél, alulról 
felfelé terjed. A levegőben a 
10 százalékos CO2 tartalom 
könnyen végzetes lehet, a 
gyertya lángja azonban csak 
14-15 térfogat százalékos 
széndioxid jelenlét esetén 
alszik el- figyelmeztetett a 
szakember.                     (tl)

Dr. Menyhárt Miklós Alz-
heimer szakértő és Hor-
váth András tűzoltó alez-
redes volt az Egészség-
Érték!? előadás két szak-
mai előadója a Tapolca 
Város önkormányzata ál-
tal életre hívott rendez-
vénysorozat legutóbbi 
epizódjának, amely ked-
den zajlott a moziban.

Dr. Menyhárt Miklós és 
Horváth András előadását 
Dobó Zoltán polgármester 

ajánlotta a jelenlévők fi-
gyelmébe. A polgármester 
reményét fejezte ki, hogy az 
előadáson elhangzott infor-
mációkat a városlakók hasz-
nosítani tudják személyes 
életük során. - A gázmérge-
zéssel és az akut egész-
ségügyi problémákkal az el-
múlt évben közeli barátaink, 
kollégáink elvesztését köve-
tően kezdtünk el városi 
szinten is foglalkozni. Az 
volt és ma is az a célunk, 
hogy erősítsük önkormány-

zatunk szolgáltató jellegét, 
hasznos, szerencsés esetben 
életmentő ismereteket köz-
vetítsünk a lakosság irá-
nyába - hangsúlyozta Dobó 
Zoltán. Dr. Menyhárt Mik-
lós főorvos, az első magyar 
Alzheimer Cafe alapítójá-
nak, a francia orvosi kamara 
tagjának időskori demenci-
áról, illetve az Alzheimer 
kórról tartott érdekfeszítő  
előadásáról következő lap-
számunkban bővebben is 
olvashatnak.                     (tl)
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A serdülőkor, mint új születés

óvodások dackorszakához. 
Időnként olyan nyers reak-
ciók érkeznek a gyerektől, 
hogy a szülő elképed és a ne-
velés csődjének érzi cseme-
téje viselkedését. Pedig min-
dez természetes, és nincs kö-
ze a jó vagy rossz nevelte-
téshez. A serdülőkor kezde-
tén jelentős változások zaj-
lanak az agyban. A kisgye-
rekre jellemző gondolkodás 
pályái felszívódnak az ideg-
rendszerben, egyszerűen el-
tűnnek, s ekkor kezd kiala-
kulni az elvont gondolko-
dás. Az agy teljesen másként 
működik, ráadásul vannak 
időszakok, amikor nagyon 
jól funkcionál, s előfordul-
nak olyanok is, amikor szin-
te semennyire. A kamasz-
kori családi konfliktusok ki-

váltója, hogy a fejlődés ezen 
szakaszában tulajdonkép-
pen útban van a szülői intéz-
mény. A gyerek arra is aller-
giás, ha valamelyik felme-
nőjére hasonlítják, hiszen ő 
úgy érzi, hogy egy teljesen 
önálló lény, saját külső és 
belső tulajdonságokkal. A 
neveléskutató azt tanácsolja, 
hogy ne akarják erővel meg-
győzni, hagyják érvényesül-
ni, önállósodni a kamaszt, 
néhány betartható szabály - 
cölöp - felállításával, ame-
lyet aztán később szükség 
esetén lehet kissé lazítani, 
ám igazodási pontként min-
dig vissza lehet ehhez térni. 
A serdülő nem tűri a direkt 
irányítást, alapból ellenáll, 
de a vezetésre ettől függetle-
nül még szüksége van. Ezért 

kifinomultabb praktikákat 
kell bevetni, mint a spontán 
beszélgetés, egy véletlenül 
asztalon hagyott újság, 
könyv. Nagyon fontos, hogy 
legyen egy kis önálló vac-
kuk. Nem feltétlenül külön 
szoba, elég egy sarok is, egy 
ággyal, asztallal, ami akár 
egy függönnyel elválasztha-
tó. A lényeg, hogy ezért a te-
rületért legyen ő a felelős, él-
jen az önállóságával. A ren-
detlenségért ne kérjük szá-
mon állandóan, azt inkább a 
lakás közösen használt ré-
szeinél tegyük.
A kétórás előadás végén a 
közönség vastapssal fejezte 
ki tetszését, Pécsi Rita pedig 
a tapolcai viszontlátás remé-
nyében köszönt el értő hall-
gatóságától.                     (szj)

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató,  pedagógus-pszichológus elsősorban türelemre, 
megértésre intette a szülőket, eredmény csak így érhető el             Fotó: Szijártó János

ÚTMUTATÓ - A serdülő-
kor nehézségeiről, trau-
máiról tartott izgalmas, ér-
dekes előadást Uzsalyné 
Pécsi Rita neveléskutató,  
pedagógus-pszichológus 
hétfőn este.

Komoly érdeklődés kísérte a 
programot a Tamási Áron  
Művelődési Központban, 
ahol az előadó bemutatása 
mellett  szülőket, pedagógu-
sokat köszöntött a szervező 
Boldog Özséb  Alapítvány 
nevében Szabó Csaba. 
Pécsi Rita járt már Tapolcán, 
akkor a harag természetéről 
és kezeléséről beszélt, 
amely szintén jelentős lét-
számú  közönséget vonzott. 
Ezúttal az ember életének 
egy meghatározó szakaszát, 
a serdülőkort elemezte, 
amelyet egyfajta újbóli szü-
letésként is aposztrofált. Ez 
az időszak ugyanis a koráb-
ban megismert kisgyermek 
teljes átalakulását hozza 
magával, ami dinamikáját és 
külső, belső jegyeit tekintve 
rendkívül nehéz a gyermek-
nek, de a szülőnek is. Utób-
binak könnyű ilyenkor hi-

báznia, ha nincs kellően tisz-
tában a korszakkal járó tör-
ténésekkel.
- Manapság a fiatalság sze-
reti a luxust. Rossz a modo-
ra, megveti a tekintélyt, nem 
tiszteli az öregeket, és a szá-
ja jár, ahelyett, hogy dol-
gozna. A fiatalemberek nem 
állnak fel, ha egy idősebb lép 
a szobába, visszabeszélnek a 
szüleiknek, hencegnek a tár-
saságban. Evéskor felzabál-
ják az édességet, egymásra 
vetik a lábukat és zsarno-
koskodnak a tanáraikkal -
olvasta fel bevezetésként 
Pécsi Rita, majd általános 
derültséget okozva jelezte, 
hogy az idézett sorok Szók-
ratész ókori görög filozó-
fustól (Kr.e. 470 – 399) szár-
maznak. Azaz a fiatalok 
megértése, értése örök prob-
léma az ember életében. Úgy 
fogalmazott, hogy a serdülő-
kor felér egy új születéssel,  
s ezáltal válik önálló ember a 
gyermekből.
Hangsúlyozta, hogy ez az 
időszak az élet nélkülözhe-
tetlen szakasza, egy folya-
mat fontos építőköve, ami 
sok mindenben hasonlít az 

Pécsi Rita életet alakító tudást ad át
Mint bemutatkozójában írja, legjobban az érdekli, mi-
ként tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán ismere-
teket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot ad-
junk át. „Ezért tanultam és tanítottam zenét, retorikát, 
pedagógiai pszichológiát, stratégiai és projekt-me-
nedzsmentet, üzleti kommunikációt, általános és szak-
didaktikát, neveléstant, nevelés- és módszertant is, és 
hasonlóképpen nevelési, önnevelési, életvezetési té-
májú előadásokkal járjuk férjemmel az országot.”
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A tavaly elhunyt Szalay Gyöngyi 
emlékére vívtak a Balaton-parton

Felhívás a 2018. évi ebösszeírásra 
Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény a 42/B. § (1) bekezdé-
sében előírja, hogy a tartás he-
lye szerint illetékes települési 
önkormányzat, ebrendészeti fe-
ladatainak elvégzése érdeké-
ben, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatko-
zásaira való tekintettel három 
évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végezzen.
A fenti előírás végrehajtása ér-
dekében Tapolca Város Önkor-
mányzata az ebösszeírást 2018. 
év őszén kívánja elvégezni.  
Felhívjuk mindazon magánsze-
mélyeket, jogi személyeket és 
más gazdálkodó szervezeteket, 
és mindazokat, akik Tapolca 
város közigazgatási területén 
ebet tartanak, hogy bejelentési 
kötelezettségüknek 2018. no-
vember 15. napjáig írásban te-
gyenek eleget.
Tájékoztatom önöket, hogy be-
jelentést kell tenni minden 4 
hónaposnál idősebb ebről. Fel-
hívom az ebtartók figyelmét, 
hogy azokról a kutyákról is is-

mételten be kell nyújtani a be-
jelentést, amelyekről a korábbi 
években már tettek bejelentést. 
Továbbá arra is felkérjük az eb-
tartókat, hogy amennyiben a 
kutya gazdát cserélt, elveszett 
vagy elhullott, azt 8 napon 
belül szintén jelentsék be 
írásban. 
A bejelentési kötelezettségüket 
nem teljesítő személyek ellen 
az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII.31.) Korm. ren-
delet alapján eljárást indítunk. 
A bejelentéshez szükséges 
nyomtatvány beszerezhető a 
Tapolcai Közös Önkormányza-
ti Hivatal ügyfélszolgálatán 
vagy letölthető Tapolca város 
honlapjáról (www.tapolca.hu).
A kitöltött és aláírt nyomtat-
ványt a Hivatal ügyfélszolgá-
latán kérjük leadni.
Köszönjük, hogy gyors és pon-
tos adatszolgáltatásával segíti 
önkormányzatunk állatvédelmi 
törvényben előírt tevékenysé-
gét.
    Tapolca, 2018. augusztus 10.
    Dobó Zoltán polgármester

A Múzeumbarát Diákkör csat-
lakozásra hívja azokat a tapol-
cai általános iskolai felső tago-
zatos diákokat, akiket részlete-
sebben érdekel városunk és 
környékének történelmi múlt-
ja. A foglalkozások minden 
pénteken 15 és 16 óra között 

A Tapolca Vívóklub is részt vett az emlékversenyen. Gauland Zsófia (középen) ví-
vott, a gyerekek pedig szurkolni érkeztek                                       Fotó: Helyszíni felvétel

Tagfelvétel a Tapolcai 
Múzeumbarát Diákkörbe

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
Szeptember 20 - 26. 
csütörtök – szerda

20 – 26. csütörtök – szerda   
16:00  1200,-Ft  

A művészet templomai: 
CARAVAGGIO      
Színes, olasz film

Hossz: 90 perc
...

20 – 26. csütörtök – szerda 
18:00 1800,-Ft 

VÉGÁLLOMÁS: 
ESKÜVŐ    

Színes, szinkronizált 
amerikai romantikus vígjáték

Hossz: 90 perc
...

20 – 26. csütörtök – szerda  
20:00 1200,-Ft 

Egy kis szívesség  
Színes, szinkronizált 

amerikai misztikus krimi
Hossz: 117 perc  

06/87/412-289

folynak a Városi Múzeumban. 
Az első szeptemberi szakkör 
14-én pénteken már lezajlott. A 
jelentkezéseket szeptember vé-
géig fogadják, várnak minden 
történelemkedvelő diákot, 
hogy együtt fedezzék fel Ta-
polca régmúltjának emlékeit!

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Az idei évben Balatonbogláron 
megrendezett Balaton Bajnok-
ság veterán vívómegmérettetés 
párbajtőr versenye Szalay 
Gyöngyi nevét viseli mostan-
tól. 
A Tapolca Vívóklub is ott volt a 
jeles sporteseményen szep-

tember  második  szombatján. 
Az emlékversenyen a Tapolca 
Vívóklub szakedzője, Gauland 
Zsófia is indult. 40+ korcso-
portban az ötödik helyen vég-
zett. Az egyesületből több lel-
kes gyermek is szurkolt neki a 
helyszínen, ezzel együtt tiszte-

Heti haiku: Kékszalag verseny

A szél jegyese
büszkén tűzi mellére

a kék szalagot.

Herczeg-Vecsei Katalin
TÚRA

A Tapolca VSE természetjáró 
szakosztály szeptember 22-én a 
17 km távú  Nemesvámos- Ba-
láca- Felsőörs- Alsóörs útvona-
lon túrázik. Találkozó a tapol-
cai autóbusz-pályaudvaron 
szombaton reggel 6.55-kor, a 
busz 7.05-kor indul. Az utazási 
költség teljes áron a hazaúttal 
együtt 2.140 Ft. A túrát Felső-
örsön meg lehet szakítani, on-
nan Veszprémi átszállással le-
het hazautazni Tapolcára.  (me)

Egy korábbi csapat, Hangodi László (középen) főmu-
zeológussal                                                            Fotó: Archív

legve egykori edzőjük, a tavaly 
év végén tragikus hirtelenség-
gel elhunyt Horváthné Szalay 
Gyöngyi emléke előtt. A Bala-
ton-parton a Vívás Világnapja 
alkalmából szervezett flash-
mob akcióban is részt vettek a 
versenyzők.                        (me)

Tisztelt Szerkesztőség! 
Egy kis panasszal, vagy észre-
vetellel élnék. Sógornőm teme-
tése 11-én volt az új  temető-
ben, és  a temetes előtt misét 
tartottak a kápolnában. Sajnos 
ott  megrázó  látvány  fogadott: 
a vakolat a falról lepotyogva, 
tele pókhálóval, piszkos sző-
nyeg, járólap, tehát egy elha-
nyagolt belső  tér. És  itt tarta-
nak misét az elhunytakért, sok 
hozzá tartozóval. Én személy 
szerint, nagyon kellemetlenül 
éreztem magam, ilyen környe-
zetben. A másik, hogy a sírok 
között is nagy a gaz. De ez a 

régi  temetőre is igaz, mert sok 
az olyan sír, ahol a hozzátartozó 
messze él, vagy már nincs is.  
Valamikor ezeket a sírokat is 
lekaszálták. Az utolsó észrevé-
telem pedig az, hogy temetés-
kor nem lehet bemenni annak 
sem autóval, aki mozgáskorlá-
tozott, vagy nagyon idős em-
ber, aki nehezen megy. Nem tu-
dom más temetőben ezt hogy 
oldják meg, de jó lenne valami 
emberbáratibb megoldást ta-
lálni. Nagyon szépen köszö-
nöm, ha közzé tennék, talán 
valaki tenne ellene. 
      Tisztelettel Pető  Csabáné 

Temetés, temető, kápolna

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Biztonsággal az úton
Baleset-megelőzési programot szerveztek az elsősöknek
A helyi Egészségfejlesz-
tési Iroda és a Tapolcai 
Rendőrkapitányság közö-
sen szervezett a város el-
ső évfolyamos tanulóinak 
baleset-megelőzési prog-
ramot hétfőn a Kazinczy 
Ferenc Tagintézményben.

- Az EFI idén megvalósítan-
dó programjai között szere-
pel egy baleset-megelőzési 
esemény is, így a Tapolcai 
Rendőrkapitánysággal kö-
zösen szerveztük meg ezt a 
mai délután a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola, 
valamint a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Ál-
talános Iskola első évfolya-
mosainak. Célunk az volt, 
hogy a gyerekek megtanul-
ják a balesetmentes közle-
kedés alapjait, illetve meg-
ismerkedjenek a KRESZ-
szel mind elméleti, mind 
gyakorlati téren. Év végén 
felnőtteknek is tervezünk 
egy programot hasonló té-
mában - tájékoztatta lapun-
kat Fábián Kata, az iroda 
munkatársa. A program két 
helyszínen folyt. A tante-
remben a Tapolcai Rendőr-

kapitányság megelőzési fő-
előadója, Juhász Kinga játé-
kos foglalkoztató füzet se-
gítségével vezette be a gye-
rekeket a KRESZ alapjaiba, 
míg az udvaron, a mini 
KRESZ-pályán Molnár 
András rendőr őrnagy a he-
lyes kerékpáros és gyalogos 
közlekedést ismertette meg 
a tanulókkal. A délutáni 
program több most futó ren-

dezvényhez is köthető volt. 
Szeptember 18-22-ig szer-
vezik meg országos szinten 
a Biztonság hete programso-
rozatot, melynek célja töb-
bek között, hogy prevenciós 
jelleggel felhívja a gyerekek 
és a fiatalok figyelmét a köz-
lekedési helyzetek kockáza-
taira. A témahét szorosan 
kapcsolódik a szeptember 
21-re meghirdetett 

EDWARD Day-hez (Euro-
pean Day Without a Road 
Death). A projekt célkitűzé-
se, hogy a közlekedési bale-
setek aznap ne követeljenek 
halálos áldozatokat. Mind-
emellett a városban is meg-
rendezett, szeptember 16-
22-ig tartó Európai Mobili-
tási Hét több programján is 
részt vesz a rendőrkapitány-
ság hasonló témákban.   (me)

A Tapolca VSE Thai box 
szakosztály, közismer-
tebb nevén a Tapolcai 
Muay Thai Gym utánpót-
lás versenyzői hosszú idő 
után Zalaegerszegen lép-
tek ismét ringbe szeptem-
ber második hétvégéjén.

A szakosztály tájékoztatása 
alapján a Combat Sport Diák 
OB-n a két rutinos verseny-
ző, Muzsi Dániel és Nagy 
Imre mellett, egy újoncot is 
„avattak”, hiszen első meg-
mérettetésén vett részt Imre 
öccse, Nagy Ákos. A na-
gyobbik testvér súlycso-
portjában a bronzérmet hoz-
ta haza. Nem várt helyzetben 
Dániel és Ákos a döntőben 
egymás ellen léptek szorító-
ba, az izgalmas mérkőzés 
pedig előbbi indulónak az 
arany-, míg utóbbinak az 
ezüstérmet hozta meg. Az 
egyesület másik verseny-
zője, Tóth Zsombor aznap 
betegség miatt nem tudott 
részt venni a megméret-

n FOCI - A Megyei III. 
osztály Déli csoportjában 
hétvégén a Diszeli SE látta 
vendégül a Zánka SC 
együttesét. A hazaiak 2:6 
arányban kaptak ki Zán-
kától, gólszerző Nagy 
György (2).                (me)

n SZLALOM - A tapol-
cai szlalom versenyző, 
Lovász Róbert dobogón 
zárta a 18. DragRacing 
Kupát. A Kiskunlacházán, 
szeptember második 
szombatján megrendezett 
megmérettetésen Róbert 
S5 kategóriában szorított 
mindenkit maga mögé, 
megszerezve ezzel az 
aranyérmet. Abszolút ka-
tegóriában a tizenhatodik 
helyen zárt.               (me)

tetésen. Lapunk érdeklődé-
sére Szegvári Tamás edző el-
mondta, „harcosai” ismét 
bebizonyították, hogy szá-
molni lehet és kell is velük 
országos szinten is. Bár elég 
„magasan tartják a lécet”, de 
aznap sikerült „megugrania" 
a fiúknak. Úgy érzi, rendkí-

Érmek, különdíjak

Érmekkel és különdíjakkal 
tért haza a TVSE női ké-
zilabda szakosztály U14-
es és felnőtt csapata a VI. 
Dobos Kálmán Kézilabda 
Emléktornáról.

Az Ősi Andreotti SE látta 
vendégül a tapolcaiakat, 
akiknek a felnőtt együttese a 
dobogó első, míg utánpótlás 
csapata a második fokára 
állhatott. Két különdíjat is 
hazahoztak. Az U14-es leá-
nyok között a legjobb játé-
kos címet Egri Nikolett, míg 
a felnőttek között a legjobb 
kapus különdíjat Kondrák 
Sára kapta meg.              (me)

vül jó és látványos bunyót 
hoztak a tapolcai verseny-
zők. Arra külön kitért, hogy 
aznap egy újonc is pályára 
lépett, hiszen ez azt jelenti, 
hogy még minidig vannak 
fiatal tehetségek, akiket le-
het és muszáj is nevelni ver-
senyzésre.                      (me)

A dobogó összes fokán

Rövid hírek
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A Mini KRESZ – pályán Molnár András rendőr őrnagy ismertette meg a gyere-
kekkel a helyes kerékpáros és gyalogos közlekedés alapjait                  Fotó: Májer Edit

Három tapolcai versenyző indult a megmérettetésen, 
mindenkit dobogóra szólítottak. (Balról) Muzsi Dániel 
arany-, Nagy Ákos ezüst-, míg testvére Nagy Imre 
bronzérmet szerzett                         Fotó: Helyszíni felvétel

A Tapolca VSE felnőtt és 
U14-es kézilabda csapatai 
edzőjükkel, Antal László-
néval. Az U14-es leányok 
között a legjobb játékos 
címet a tapolcai Egri Ni-
kolett kapta meg                
          Fotó: Helyszíni felvétel

Lovász Róbert ismét 
a dobogó tetején                    
  Fotó: Helyszíni felvétel

www.tapolcaiujsag.hu 
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Játszóteret is avattak
Jó hangulatú családi-és sportnapot rendeztek a Kazinczyban
ISKOLA - Hagyományte-
remtő szándékkal szer-
veztek családi- és sport-
napot a Kazinczy iskolá-
ban péntek délután.

Hangos gyermekzsivaj, mó-
ka, kacagás fogadta az ér-
deklődőket az iskola udva-
rán. A rendezvényről Faze-
kas Róbertet, a szülői mun-
kaközösség elnökét kérdez-
tük, akitől megtudtuk, a 
szervezők célja az volt, hogy 
az iskolát, a gyermekeket és 
a szülőket egy közös délu-
tánra összehozzák. A mun-
kálatokból mindenki kivette 
a részét, az osztályok szülők 
és tanáraik segítségével 
szendvicseket, süteménye-
ket készítettek, Bodor Ta-
más tagintézményvezető 
bográcsban paprikás krump-
lit főzött vacsorára. A prog-
ram összetett volt, melyben 
helyet kapott egy aszfalt-
rajzverseny a kicsik számá-
ra, valamint csillámtetová-
lás, ugrálóvár is várta őket, a 
nagyobbak az élő csocsót 
próbálhatták ki, a katasztró-

favédelem dolgozóival és 
munkájával ismerkedhettek 
meg. Az esemény fő apro-
pója egy új, az iskola terü-
letén kialakított játszótér át-
adása volt, amit a szülői 
szervezet vásárolt az iskola 
részére, mégpedig az elmúlt 
évek Kazinczy báljai során 
befolyt bevételből. Újdon-

ság az iskolában a táncmű-
vészeti oktatás helyét biz-
tosító táncterem, amit szin-
tén a szülői szervezet finan-
szírozása által valósítottak 
meg. Az iskola fontosnak 
tartja, hogy minden tanuló 
lehetőség szerint sportoljon, 
ezért felkérték a városban 
működő sportegyesületeket, 

hogy vegyenek részt a ren-
dezvényen, mutassák meg 
sportágaikat, hogy a gyer-
mekek szüleik segítségével 
a nekik leginkább megfelelő 
mozgásformát tudják kivá-
lasztani. Vívás, tollas, dzsu-
dó, thaibox, karate, kézilab-
da, kosárlabda, tánc és sakk 
is szerepelt a kínálatban.  (sr) 

2018.09.07.
Takács Attila és
Varga Kornélia
2018.09.08.
Vercz Róbert és
Ujvári Krisztina
2018.09.08.
Dr. Bagi Nárcisz Mária
és Novák Péter
2018.09.11.
Jóna Péter és
Horváth Andrea
2018.09.11.
Fekete Csaba és
Dekovics Mária

Több dobogós eredmény-
nyel és rendkívül szép he-
lyezésekkel zárta a Ta-
polca VSE Sakk szakosz-
tálya a hétvégén, Nagyka-
nizsán megrendezett 
XXX. Batthyány Kanizsa 
Kupát.

Összesen három ország, 
száztíz indulója - a hazaia-
kon kívül szlovének és hor-
vátok - vettek részt a versen-
gésen. A tapolcaiak közül az 
U10-es korcsoportban Dé-

A Fő tér legszebb virágai... 
címmel Molnár Erika küldte 
be fent látható fotóját.
Egyben arról is tájékoztatjuk 
kedves olvasóinkat, hogy 
mostantól új rovat indul la-
punkban, az Én városom... 
címmel. Aki úgy érzi, hogy 
sikerült Tapolcáról szép, 
közlésre alkalmas képet ké-
szítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus cí-
münkre!
 tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán 
nincs különösebb feltétel, 
csak annyi, hogy Tapolca 
szépsége köszönjön vissza 
róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid cím-
mel, a szerző nevével ellát-
va. A legjobbakat hétről 
hétre közöljük. 

nes Márk az arany-, míg 
Tóth Barnabás a bronzérmet 
hozta haza. Tarsoly Csanád 
a tizenötödik, míg Kiss Letti 
leányok között a negyedik 
helyen zárt. A 12 éven aluli-
ak versenyében a fiúk mező-
nyében Kasnya Péter a má-
sodik, míg a leányok között 
Bodó Boglárka a harmadik 
helyen végzett. Tóth Cson-
gor a negyedik, míg Szűcs 
Vivien a hatodik, Kiss Vanda 
pedig a hetedik helyet sze-
rezte meg. U14-es korcso-

portban ötödik Szőke Kris-
tóf, nyolcadik Gergely Dáni-
el, hat - kilencedik helyen 
pedig a tizenkét éves Kö-
téljártó Áron végzett. A 18 
év alattiak közt nyolcadik 
Bencze Balázs Dominik. 
A csapatversenyben arany-
érmes a Bodó Boglárka, 
Tóth Csongor, Tóth Barna-
bás alkotta Tapolca Rock-
wool csapat, míg ezüstérmes 
a Tapolca Tarr együttes, azaz 
Dénes Márk, Szűcs Vivien 
és Kasnya Péter.              (me) 
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A mozgásformák közül továbbra is népszerűek a modern táncok  Fotó: Szigetvári R.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 180-238 Ft/kg
Sárgarépa: 360 Ft/kg
Zeller: 250 Ft/kg
Fokhagyma: 1600 Ft/kg
Paprika: 339-400 Ft/kg
Paradicsom: 360-560 Ft/kg
Cukkini: 350 Ft/kg
Körte: 460-600 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 540 Ft/kg
Alma: 260 Ft/kg

Tapolcai sakkozók a dobogón

Az én városom...

06/87/412-289

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

Egy kis szívesség

Mi a jó thrillerfilm recept-
je? Kell két nő: Emily (Bla-
ke Lively) és Stephanie 
(Anna Kendrick), mindket-
ten anyukák. Adott egy 
minden szempontból átla-
gos alaphelyzet: a két 
anyuka a fiaikon keresztül 
ismeretséget köt, többször 
találkoznak, elkezdik meg-
ismerni egymást. Ehhez 
adjunk még hozzá egy kis 
misztikumot: Emily, a gyö-
nyörű és titokzatos anya és 
feleség egy váratlan apró 
szívességet kér Stephanie-
től, majd eltűnik. És hogy 
ebből mi sül ki, azt a ta-
polcai moziban megtud-
hatja minden érdeklődő 
szeptember 26-áig.    (szv)      

FILMAJÁNLÓ

A TVSE 
arany-, és 
ezüstér-
mes csa-
pata Nagy-
kanizsán                

     Fotó:   
     Helyszíni   
     felvétel
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