
TAPOLCAI ÚJSÁG
2018. SZEPTEMBER 28.         IV. évfolyam 31. szám     TÉRSÉGI HETILAP   www.tapolcaiujsag.hu

Hatalmas játszótér
Autómentes nappal zárult szombaton az Európai Mobilitási Hét
Autómentes Nappal zárult 
az Európai Mobilitási Hét 
szombaton. A programot 
félbeszakította az időjá-
rás, de ennek ellenére a 
reggeli órákban még sok 
gyermek élvezhette az 
ideiglenesen sétálóutcá-
vá alakított Fő téren a 
hatalmas „játszóteret”.

Minden év szeptember 16. 
és 22. között rendezik meg 
az Európai Mobilitási Hetet, 
amelynek célja a környezet-
barát és fenntartható városi 
közlekedés népszerűsítése. 
Az idei év mottója a „Mix 
and move!”, témája pedig a 
közlekedési mulitmodalitás 
volt. Európa legnagyobb 
közlekedési-környezetvé-
delmi kampányába Tapolca 
is hosszú évek óta becsatla-
kozik. Ennek záró program-
ja az Európai Autómentes 
Nap volt, amikor a szerve-
zők a forgalom elől zártak el 
egy központi útszakaszt. A 
rendezvény a társadalom 
környezettudatosságát hiva-
tott erősíteni, illetve fel kí-
vánja hívni a városok figyel-

mét a megnövekedett autó-
forgalom okozta környezeti, 
baleseti és városképi prob-
lémákra, a fenntartható, kör-
nyezet- és emberbarát városi 
közlekedés előnyeire, vala-
mint a közösségi, a kerék-
páros és a gyalogos közle-
kedés fejlesztésének szüksé-
gességére. Tapolcán a helyi 
általános iskolákból szerve-
zetten érkezett egy csoport a 

Fő térre. A gyerekek kedvét 
a szemerkélő eső sem ron-
totta el, és boldogan vették 
birtokba a nekik felállított 
hatalmas játszóteret. Nép-
szerű volt a gokart -, és a ke-
rékpáros ügyességi pálya. 
Kipróbálhatták magukat óri-
ás sakkban és kosárlabdában 
is. A helyi Egészségfejlesz-
tési Iroda még elkezdhette 
játékos mozgás feladatait, 

aztán az eső félbeszakította a 
programot. Az esemény zá-
rásaként nyereményeket 
sorsoltak ki a mobilitási hét 
idejére forgalmi engedélyü-
ket leadók között. A szerve-
ző Csermák József Rendez-
vénycsarnok munkatársa 
Horváth Dorothy elmondta, 
sikeres hetet zártak, mely 
nem jöhetett volna létre a he-
lyeik összefogása nélkül. (m)

Fókuszban az egészség

A drog súlyos probléma

A napokban nyitották meg 
Tapolcán a Petőfi utcában 
azt az új üzletet, ahol az 
egészséges táplálkozás áll a 
fókuszban. Az ünnepélyes 
megnyitón Dobó Zoltán ta-
polcai polgármester kívánt 
sok sikert, hosszú tapolcai 

létet a vállalkozásnak, majd 
Ferenczi Krisztina köszön-
tötte a meghívott vendége-
ket, s mutatta be az új, Zöld 
Kredenc névre keresztelt ke-
reskedelmi egységet. (Folyt. 
az 5. oldalon „Hatalmas ter-
mékkínálat” címmel)      (szj)

Tizenegy napirendet tár-
gyaltak meg, ám számos 
egyéb kapcsolódó kér-
déssel is foglalkoztak a 
képviselők a péntek reg-
gel kezdődő nyilvános 
testületi ülésen.   

A Tamási Áron Művelődési 
Központ II. emeleti tanács-
termében napirend előtt kü-
lön köszöntötték Hargitai 
Ottó tanárt abból az alka-
lomból, hogy éppen 65 évvel 
ezelőtt szerezte tanári diplo-
máját.
A polgármester és az alpol-
gármesterek fontosabb tár-
gyalásairól szóló beszámoló 
elfogadása előtt több más 
mellett a Malom-tó megfo-
gyatkozott halállományának 
pótlásáról, illetve a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum-

mal összefüggésben érdek-
lődtek a polgármestertől. 
Dobó Zoltán kifejtette, hogy 
a halak visszatelepítése vár-
hatóan még az ősszel meg-
valósul Tapolcán. A kábító-
szer-problémáról annyit 

mondott, hogy muszáj ezt 
helyi szinten is fokozott fi-
gyelemmel kísérni, s tenni 
ellene.  (Írásunk folytatását 
a 2. oldalon „Támogatják a 
rendőrséget” címmel olvas-
hatják)                              (szj)

Játékosan,
tanulsággal

A gyerekek számára 
mindenképpen emlé-
kezetes marad az Eu-
rópai Mobilitási Hét 
zárásaként megren-
dezett autómentes 
nap.  Maga a rendez-
vénysorozat a társa-
dalom környezettuda-
tosságát kívánja erő-
síteni, illetve több 
más mellett a kerék-
páros és a gyalogos 
közlekedést is fó-
kuszba helyezi. Tény, 
hogy az egyre növek-
vő autós forgalom 
számos nemkívána-
tos hatással is jár, 
többek között a káros 
anyag kibocsátása te-
rén, másrészt a moz-
gásszegény életmód-
hoz is hozzájárul. A 
mobilitási hét, illetve 
az autómentes nap 
éppen azért is jó kez-
deményezés, mert a 
legfiatalabbakat szó-
lítja meg, akik talán 
majd előnyükre fordít-
ják a számukra most 
játékkal, szórakozás-
sal becsomagolt tu-
dást, tapasztalást.
          Szijártó János

Dobó Zoltán polgármester Ferenczi Krisztinával a mi-
napi üzletnyitón                                                        Fotó: szj.

A borús, hűvös idő sem vette el a gyerekek kedvét a játéktól. Az Európai Autómen-
tes Nap egyik legnépszerűbb programeleme idén is a gokart pálya volt       Fotó: me.

A képviselő-testület nevében Dobó Zoltán polgármes-
ter napirend előtt köszöntötte Hargitai Ottó tanárt ab-
ból az alkalomból, hogy éppen 65 évvel ezelőtt szerezte 
tanári diplomáját                                                     Fotó: szj.
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Megoldásra váró problémák
PARLAMENT - A költség-
vetés vitájához hetven 
módosító indítványt adott 
be Rig Lajos a Parlament-
ben. Több más mellett er-
ről is kérdeztük a jobbikos 
országgyűlési képviselőt 
a napokban.

- Ebben a „csomagban” jel-
lemzően a választókerület 
legfőbb problémáinak meg-
oldását céloztam meg. A 
költségvetési forrásból kér-
tem támogatást a Szász Már-
ton Iskola számára, hogy a 
jelenlegi, rendkívül elavult 
épület helyett egy másikban, 
akár egy újban folytathassák 
az oktatást. A Tapolca-Bala-
ton közötti kerékpárúthoz,  a 
Tapolca-Nyirád út és a 84-es 
több szakaszának rendbeho-
zásához  kértem még anyagi 
segítséget, illetve a városban 
lévő járdák, utak fejlesztésé-
hez, a csapadékvíz elveze-
tésének hatékonyabbá téte-
léhez, ami Tapolcát illeti. 
Sajnos az utóbbi időszakban 
olyan hatalmas esővíz 
mennyiség zúdult le a tér-
ségre, amit már a meglévő 
rendszer nem képes elvezet-
ni. Ebben különösen fontos 
lenne mielőbb lépni, hiszen 
felbecsülhetetlen károkat 
okozhat a lehulló csapadék. 
Ezek a gondok egyébként 
megjelentek a kormánypárti 
képviselő „problématérké-
pén” is, így kértem, hogy ő is 
támogassa a megoldást, ám 
ezt ő nem írta alá. A vázolt 
feladatok megoldásához 
szükséges pénzt persze bár-
honnan nem lehet elvenni, 
így azt is javasoltam, hogy a 
kormányzati propaganda 30 
milliárd forintos keretéből 
biztosítsák a várható költsé-
geket. Onnan véleményem 
szerint lehetne átcsoportosí-
tani annyit, hogy az általam 
jelzett, különösen fontos 
igényeket ki lehessen elé-
gíteni - hangsúlyozta Rig 
Lajos.
A lobbierőre vonatkozó kér-
désünkre a politikus azt is 
kifejtette, hogy ellenzéki 
képviselőként tisztában van 
azzal, hogy vádaskodással 
nem lehet elérni semmit. 
Ugyanakkor konkrét té-

Az esőzések megkövete-
lik a vízelvezető rendszer 
újragondolását Tapolcán 
és a régióban is. Többek 
között erre is keresi a 
megoldást Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő
                              
                                 Fotó: szj.

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Október 1. 14.00-16.00

Támogatják 
a rendőrséget
(Folytatás az 1. oldalról)
A kábítószer-használat kap-
csán a polgármester kifejtet-
te, hogy sajnos nem jók az 
előrejelzések, hiszen ezek az 
úgynevezett dizájner drogok 
olcsók, azaz bárki számára 
hozzáférhetők, ráadásul na-
gyon pusztítók. A város köz-
területein, egyes részein 
időnként látható használók, 
akik azon túl, hogy saját 
egészségüket tönkreteszik, 
megbotránkoztatják a több-
ségi társadalmat, úgy a he-
lyieket, mint a turistákat. 
Ugyanez igaz az alkoholiz-
mus szabadtéri megnyilvá-
nulásaira is, tette hozzá Do-
bó Zoltán, azzal a kiegészí-
téssel, hogy dolgoznak a je-
lenség visszaszorításán.
A nagy mennyiségű csapa-
dék okozta gond többször is 
szóba került. Kozma Henrik 
alpolgármester ehhez kap-
csolódóan kifejtette, hogy a 
déli elkerülő út lezárja a víz 
útját, jó lenne ebben válto-
zást elérni. A képviselő-tes-
tület tavaly februárban nyil-
vános ülésen tárgyalta a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
részére átadott bútorokról 
szóló előterjesztést. Az idei 
évben örvendetes módon 
Sándor László, az IPA tagja 
és Rig Lajos országgyűlési 
képviselő baráti kapcsolata-
inak köszönhetően ismét 
egy nagyobb mennyiségű, jó 
minőségű irodabútorokból 
álló szállítmány érkezett 
külföldről a városba, ame-
lyeket ezúttal is a Tapolcai 
Rendőrkapitányságon he-
lyeztek el. A szabályszerű 
tulajdonba adáshoz szüksé-
ges a képviselő-testület ha-
tározata.
Az ülés további részében el-
fogadták a környezetvéde-
lem helyi szabályairól szóló 
rendelet módosítását, az ön-
kormányzati gazdasági tár-
saságok 2017. évi gazdálko-
dásáról, valamint a 2018. évi 
üzleti tervekről szóló beszá-
molókat, döntöttek a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2019. évi forduló-
jához történő csatlakozásról. 
Tárgyaltak még a tapolcai 
tanuszodához történő ingye-
nes terület átadásról, a Hon-
védelmi Minisztérium Had-
történeti Intézet és Múzeum 
haditechnikai eszközeinek 
térítésmentes átvételéről, s 
meghallgatták a Széchenyi 
István Baptista Középiskola 
szakmai beszámolóját.   (szj)
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A badacsonyi tragédia nyitott kérdései
Rig Lajos foglalkozik a sokakat megrázó badacsonyi 
tragédiával is, ahol egy fiatal borász veszítette életét. Itt 
számos egymásnak is ellentmondó információ kering 
az ügy kapcsán úgy a mentőszolgálat, mint a rendőrség 
szerepét illetően. Amint lesz erről információnk, tájé-
koztatjuk olvasóinkat.

nyekkel, számadatokkal, az 
igények korrekt bemutatá-
sával eredményesen is fel le-
het lépni, ahogy az a tapolcai 
belgyógyászat esetében is 
történt. Más témában is 
ugyanígy kíván eljárni, tette 
hozzá.
Az ajkai kórházban történt 
felmondások kapcsán is ér-
deklődtünk. - Azt gondo-
lom, Tapolcát is érzékenyen 
érinti az ajkai intézmény 
sorsa, működése. Tény, 
hogy a kórház, azon belül in-
tenzív osztály helyzete min-
den tapolcai számára is 
kulcskérdés, hiszen a város 
ehhez az ellátási területhez 
tartozik. Az először felröp-
penő hírekkel szemben az 
nem igaz, hogy minden ápo-
ló felmondott az osztályon, 
ám az tény, hogy négyen 
igen. A főnővér, a helyettese 
és még két kollégájuk jelezte 
távozási szándékát. A főnő-
vér átment a farkasgyepűi 
tüdő-gyógyintézetbe ápolási 
igazgatónak, a helyettes osz-
tályvezető főnővér lett, míg 
Ajkán az osztályon úgyne-
vezett „bérnővérek” marad-
tak, akik másodállásban, 
vagy átcsoportosítással vég-
zik munkájukat. Az újabb 
hír az volt, hogy az intenzív 
osztályon dolgozó összes or-
vos felmondott. Akik itt dol-
goznak, ők végzik az altatást 

is, így ezen a területen sú-
lyos a probléma, nagyon 
gyors beavatkozást igényel. 
Konkrétan négy orvosról 
van szó, akik a hirtelen fel-
lépő nővérhiány miatt álltak 
fel. Ugyanis az intenzív osz-
tályos munka jelentősen 
eltér a többi részlegétől, 
azaz nem lehet csak úgy 
máshonnan pótolni a kieső-
ket. Így nem kifejezetten a 
létszámhiány, hanem a nő-
véri állomány összetételé-
nek megváltozása miatt 
romló munkafeltételek ve-
zettek az orvosok felmondá-
sához - emelte ki a képvise-
lő.
A betegszállítás, a mentők 
kapcsán úgy fogalmazott, 
ahhoz, hogy biztonságosan 
működjön a mentés rend-
szere Tapolca és vonzáskör-
zete tekintetében még egy 
autóra lenne szükség. A be-
tegszállításnál viszont to-
vábbra is alapvető problé-
ma, hogy az vállalkozói ala-
pon működik, ráadásul úgy, 
hogy a beteggel megtett ki-
lométer képezi az elszámo-
lás alapját. - Ezért fordulhat 
elő olyan, hogy például Bu-
dapest és Tapolca között 
szállítanak embereket, ám a 
székesfehérvári beteget nem 
teszik ki idefelé, hanem 
előbb elhozzák Tapolcára, s 
majd a visszaúton szállítják 
haza. Ilyennek nem szabad-
na történnie, s most is az a 
véleményem, hogy a beteg-
szállítást vissza kellene adni 
az Országos Mentőszolgá-
latnak, természetesen a 
megfelelő anyagi háttér biz-
tosítása mellett.               (szj)

http://www.tapolca.hu


Másfél évtized népdalaink jegyében
Tizenöt éves fennállását 
baráti együttesekkel és tá-
mogatóikkal közösen ün-
nepelte meg a hétvégén a 
Csobánc Népdalkör. A 
helyszín a Tamási Áron 
Művelődési Központ volt.

A 2003-ban alakult együttest 
és vendégeiket elsőként 
Barczáné Tóth Boglárka a 
rendezvénynek helyszínt 
biztosító művelődési köz-
pont igazgatója köszöntötte, 
aki később intézménye em-
lékérmének átadásával is 
megköszönte a dalkör mun-
káját. Barczáné Tóth Bog-
lárka kiemelte, a Csobánc 
Népdalkör egy nagyon szép 
feladatot teljesített az elmúlt 
tizenöt évben, hiszen a tagok 
szabadidejük, energiájuk 
komoly részét szentelték a 
magyar népi kultúra szerves 
részét képező hazai népda-
lok megőrzésének, éltetésé-
nek. Az ünnepi eseményt 
Dobó Zoltán polgármester 
nyitotta meg, beszédében 
méltatta az együttest és an-
nak kulturális szerepét. - A 
népdaloknak és a népdalok 
éneklésének mély gyökerei 
vannak Magyarországon.  A 
hazai népdalok magukban 
hordozzák népünk szenve-

déstörténetét, feldolgozzák 
az egyéni lét végtelen sok-
színűségét a születéstől a ha-
lálig. Dalainkban hatalmas 
mennyiségű tudást halmoz-
tunk fel, belőlük tudhatjuk 
és érthetjük meg mit éreztek, 
éltek át és üzentek őseink. 
Megőrzésük tehát fontos fe-
ladat, amelyben az önök el-
hivatottságának nagy szere-
pe van. Gratulálok a Cso-
bánc Népdalkörnek! Azt kí-
vánom, hogy öt év múlva 
egy ennél is kerekebb évfor-
dulón találkozhassunk ismét 
és akkor is tudjunk egymás-
nak örülni, ünnepelni és jó-
érzéssel visszatekinteni a 
múltra - fogalmazott a pol-

gármester. Kócs Ida a dalos 
együttes vezetője ünnepi 
gondolataiban a köszönet 
hangján szólt a támogató 
magánszemélyekről, intéz-
ményekről, de a Csobánc 
Népdalkör történetéről, elért 
sikereiről is beszélt. - Mint-
ha csak tegnap történt volna, 
hogy Tapolca-Diszelben 
körlevelet adtak ki, hogy 
népdalkör alakul. Bognár 
Ferenc akkori művelődési 
ház igazgató, Bakos György 
a településrész önkormány-
zati képviselője és Simon 
László kulturális szervező-
vel karöltve megkezdtük a 
tagtoborzást. Nagy örö-
münkre sok volt a jelentke-

ző. Első foglalkozásunkon 
huszonöten voltunk jelen, 
akkor adtuk az együttesnek a 
Csobánc Népdalkör nevet. 
Hivatalos működésünket 
2003. január ötödikén kezd-
tük meg. Az évek múlásával 
szinte családdá forrtunk ösz-
sze, együtt ünnepeltük a szü-
letésnapokat, örültünk sike-
reinknek, vagy éppen együtt 
szomorkodtunk azon, ha va-
lami nem a terveinknek 
megfelelően sikerült- mond-
ta Kócs Ida, aki az együttes 
elért sikereiről, versenye-
redményeiről is beszélt.  
Mint azt hangsúlyozta, az 
együttes  Tapolca hírnevé-
nek öregbítéséhez is hozzá-
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A Csobánc Népdalkör a Tamási Áron Művelődési Központban ünnepelte fennállá-
sának tizenötödik évfodulóját                                                       Fotó: Töreky László

Ezt hozta az ősz. Hűs gyü-
mölcsöket, üvegtálon. Ne-
héz, sötét-smaragd szőlőt, 
hatalmas, jáspisfényű kör-
tét, megannyi dús, tündöklő 
ékszerét - olvashatjuk Kosz-
tolányi Dezső Őszi reggeli 
című művében. Talán sokan 
úgy vagyunk vele, hogy a 
gyümölcsökről a nyár jut 
eszünkbe: cseresznye, eper, 
málna, dinnye, barack és 
még sorolni lehetne. Ahogy 
az őszbe érünk, egyre inkább 
rövidülnek a nappalok, hűl a 
levegő, testi-lelki egészsé-
günk egyre inkább veszé-
lyeztetve lesz, ha nem vigyá-
zunk rá. Hogy lehet ezt meg-
előzni? Például olyan gyü-
mölcsök fogyasztásával, 
amelyeknek most van a sze-
zonjuk. A legismertebbnek 
az alma mondható, amelyről 
nem véletlenül híresült el a 
mondás: napi egy alma - az 
orvost távol tartja. Tartalmaz 
C-, A-,és B-vitamint, folsa-
vat, kalciumot, magnéziu-
mot, káliumot. Méregtelení-
tő, tisztító hatása jól ismert, 

jó székrekedés ellen és fo-
gyókúra esetén valamint im-
munerősítés céljából is java-
solják, valahol még rákmeg-
előző hatást is tulajdonítanak 
neki. Ez már elég érvnek tű-
nik ahhoz, hogy lehetőleg 
minden nap fogyasszunk be-
lőle. Egy másik most érő 
gyümölcs a körte, amelynek 
szintén számos fajtája ismert. 
A körtében is megtalálható a 
C-, de ezen kívül a K-vitamin 
is, csökkenti a koleszterin-
szintet, kifejezetten jót tesz a 
szívnek, szabályozza a vér-
cukorszintet és az egyik leg-
jobb salaktalanító gyümölcs-
ként tartják számon. Ugyan 
vannak, akik inkább a feldol-
gozott formáját kedvelik, de 
nyersen, gyümölcsként is ér-
demes fogyasztani a szőlőt. 
A-, B-, C-, K-vitamin tartal-
ma magas, elősegíti a vér-
képzést, a szellemi és fizikai 
erőnlét fenntartását, a szer-
vezet önvédelmi képességét. 
Magját nem igazán szeretik, 
antioxidáns hatását viszont 
egyre gyakrabban kiemelik.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzigetvári Réka

         újságíró

Ismét Gyulaffy-napok
z idei évben 15 éves a AGyulaffy László Ha-

gyományőrző Lovasbandé-
rium - Csobánc Váráért Ala-
pítvány. Ebből az alkalom-
ból három őszi hétvégén is 
ingyenes programmal várják 
az érdeklődőket Gyula vezér 
lovasbirodalmában, Gyula-
kesziben. 
Erről a főszervező, Németh 
Gyula tájékoztatta lapunkat. 
Mint elmondta, alapvetően 
szeretnék névadójukra, Gyu-
laffy László várkapitányra 

irányítani a figyelmet, s ez-
zel együtt a 16. századi vég-
vári életet is felelevenítik. 
- Október 5-én történelmi 
előadásokkal várjuk az ér-
deklődőket, köztük kifeje-
zetten az iskolásokat. A té-
mák között szerepel a Bala-
ton és környéke földrajza, a 
csobánci végvári élet, illetve 
lesz könyvbemutató és film-
vetítés is a koronázási ék-
szerekről. Október 6-án csa-
ládokat is várunk, ekkor ke-
rékáros túra indul a hegy kö-

Három hétvégén is várják az érdeklődőket egy kis ti-
zenhatodik századi kiruccanásra, múltidézésre, szóra-
koztató programokra                                              Fotó: szj.

rül, útközben pedig helyi ter-
melőket is meglátogatunk. 
Ezen a napon 5 és 7 próba 
lesz gyerekeknek, valamint 
kutyakiképzés bemutatása, 
íjászverseny, szablya vívó 
verseny, és nem utolsó sor-
ban Csobánc várának meg-
hódítása. A következő hét-
végén is színes programmal 
várunk mindenkit. Október 
13-14-én hagyományőrző 
bemutatókat, vitézi történe-
teket láthat a közönség. Ek-
kor Tapolcán toborzó is lesz, 
utána Gyulakesziben koszo-
rúzás, majd ismét Gyula ve-
zér lovasbirodalmában foly-
tatódik a műsor, amelyben 
több, mint tíz hagyomány-
őrző csapat vesz részt. Az 
idei programok november 
11-én vasárnap zárulnak. A 
hagyományőrző programok 
mellett tervezünk solymász 
bemutatót, több hadtörténeti 
előadást és egy látványos lo-
vas ügyességi próbát, mely-
re várjuk a lovas jelentke-
zőket - mondta el Németh 
Gyula.                              (szj)

KULTÚRSAROK

járult tevékenységével, si-
kereivel. Az ünnepi produk-
ciók sorát az ünnepelt 15 
éves Csobánc Népdalkör 
nyitotta meg, szatmári, za-
lai, később muravidéki nép-
dalcsokorral örvendeztették 
meg a jelenlévőket. A Tör-
demic  Néptáncegyüttes  
Barkócás csoportja és a cso-
port szólótáncosai az ének-
karok  produkciói között 
léptek színpadra, a gyerekek 
mezőföldi, felcsíki és szat-
mári táncokat adtak elő, 
gyönyörű, tájjellegű népvi-
seletekben. Bemutatkozott 
az idén 24 éves Monostor-
apáti Énekkar is, őket 15 
éves barátság köteléke fűz a 
Csobánc Népdalkörhöz. A 
jókedv és a humor  jegyében 
Monostorapáti település 
énekkara magyar és osztrák 
operett slágerek színvonalas 
előadásával szórakoztatta a 
közönséget. A Füstös Zsuzsi 
vezette nagy múltú Batsányi 
Népdalkör „boros és párosí-
tó” csokorral örvendeztette 
meg a közönséget. A műsoro-
kat követően Bakos György 
diszeli képviselő, majd Kócs 
Ida vezető is az ünnepelt nép-
dalkör tagjait méltatta. Az 
est ünnepi vacsorával, baráti 
együttléttel zárult.           (tl)



Bővül a Vadlán Ultra Terep
BALATONEDERICS - Idén 
Balatonederics is teljes 
értékű szervezője és szín-
helye lesz a tavaly sikere-
sen debütált Vadlán Ultra 
Trail elnevezésű ultra távú 
terepfutó versenynek, 
amelyre maximum 350 
nevezést fogadnak el a 
szervezők.

A sportesemény az elmúlt 
esztendőben a Keszthelyi-
hegység tizenkét Zala me-
gyei települését, az összes 
kilátót, a Tátika várat, a Rezi 
várat, illetve a Sztúpát érin-
tette, idén pedig bekerült az 
országos terepfutó verseny-
naptárba.  Érdekességként, a 
Vadlán nevet azért viseli a 
verseny, mert négy érintett 
településen létezik Vadlán 
nevű barlang.        
A napokban megkezdődött a 
szervezés Balatonedericsen, 
a falu polgármestere Töreky 
Lászlóné és a verseny helyi 
főszervezője John Szilárd 
kijelölték az útvonalat és tár-
gyaltak az érintett ingatla-
nok, pincék tulajdonosaival, 
de lehetséges szponzorokat, 
támogatókat is felkerestek. 
John Szilárd neve a helyi 
Csodabogyós barlang tu-

risztikai működtetésével, 
barlangi túravezetésekkel 
forrt össze az elmúlt évtize-
dekben, a futáshoz, mint 
sporthoz nem kötődött. - A 
tavalyi első verseny kapcsán 
kerültem kapcsolatba a Vad-
lán szervezőivel és kialakult 
az egymás iránti bizalom. 
Amit az ultrafutó verse-
nyünkről tudni kell, hogy 

50-es és 108 kilométeres 
egyéni, illetve maximum öt 
fős csapatban teljesíthető tá-
vokon, nemenként indulhat-
nak a résztvevők. A maxi-
mum szintidő 16 óra, ami azt 
jelenti, hogy reggel hatkor 
van a start és 22 óráig kell 
célba érnie a futóknak. Min-
den egyes állomáson van 
egy limitidő, amit ha nem 

teljesít a futó, akkor kizárják 
a versenyből. Tavaly egyéb-
ként 10 óra 20 perces idővel 
futott be az egyéni győztes.  
Balatonederics nyolc kilo-
méternyi szakasszal járul 
hozzá verseny teljes hosszá-
hoz, gyakorlatilag mindvé-
gig csodálatos panoráma, 
szőlőültetvényekben gazdag 
kultúrtáj és szép erdős ré-

Terepszemlén Töreky Lászlóné polgármester és John Szilárd szervező. Csodálatos 
táj, környezet egy kiváló versenyhez                                                     Fotó: Töreky László
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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

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

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!

szeken futhatnak majd a te-
repfutók, komoly szintkü-
lönbségekkel megküzdve. 
Érdekesség, hogy idén „run 
and roll” kategória is színe-
síti a versenyt, azaz kerék-
páros és futó is lehet egy csa-
patban - mondta el lapunk-
nak John Szilárd.  Töreky 
Lászlóné polgármester nagy 
örömmel fogadta, hogy Ba-
latonederics lesz a fiatal, de 
kiváló hírű országos futó-
verseny egyik szervezője, a 
faluház pedig egyik közpon-
ti helyszíne. - Fontosnak 
tartjuk, hogy településünk 
ismertsége egy ilyen jelen-
tős sportesemény kapcsán is 
növekedjen.  Szívesen fo-
gadtuk a szervezők megke-
resését, hiszen a sportverse-
nyek, a terepfutók küzdelme 
az egészséges életmódnak 
egyfajta reklámot is csinál, 
de példát mutat akaraterő-
ből, kitartásból is. Érdemes a 
terepfutók küzdelmét szur-
kolóként is megtekinteni, 
mindenkit szívesen, szere-
tettel várunk településünkön 
október hatodikán!            (tl)
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Hatalmas termékkínálat

A Tapolcai Pisztráng és Bor-
fesztivál elé !
Kisvárosunk Tapolca legszebb, 
legyönyörübb  mediterrán jel-
legű Fő terén egy társasházban 
élek 1971. óta. Szálláshely-
üzemeltetéssel is foglalkozom. 
Erkélyeinken hosszú évek óta 
kora tavasztól  őszig a  3 szín-
ben élő  virágaink (piros, fehér, 
zöld) a magyar trikolort jelké-
pezik a külföldi, de a magyar  
turisták számára is. A  minden 
évben égő-piros színű muskát-
lijaink egyrészt szerintem igazi 
magyarságunk kezdetére, az 
1848/49-es magyar szabadság-
harcra, az 1956. október 23-i 
forradalom és szabadságharcot 
követő 1957. májusra emlékez-
tetőnek, ma is megkönnyezve a 
hontalanná válni kényszerült  
magyar testvéreinkre, szüle-
inkre, barátainkra  gondolva 
szántuk. Továbbá a magyar tu-
rista vendégeink és minden  ta-
polcai  igaz magyar ember szá-
mára.

„Holdfényes májusok,
Muskátlis ablakok,
Hozzátok száll minden álmom,
Ott ahol él anyám,
Ott van az én hazám
Ott lennék boldog csupán”
Honvágy... bár tudjuk hogy a 
karhatalom visszacsalogató  da-
la volt, de nekünk mást jelentett. 
Tapolca Fő terének minősítésé-
re a következő néhány vendég-
könyvbe bejegyzett őszinte vé-
lemény szolgáljon:
2018.05.19-20
„A kisváros hangulata szá-
munkra felülmúlhatatlan. Bár 
már élethivatásszerűen nem itt 
élünk hiányzik Tapolca. Jó volt 
kicsit nosztalgiázni, a rokonok-
kal barátokkal. Az erkélyen a 
virágok gyönyörűek!”
2018.06.17.
„A virágok gyönyörűek! Szív-
ből ajánljuk mindenkinek az 
apartmant Tapolcán.”
2018.07.17-19.
„Mindennel meg voltam elé-
gedve. A saját párnámat sem 

A bakonyszentjakabi pálos kolostor története

Várostörténeti EXTRÁK  - Tapolca és környéke

Tapolca és belvárosa egy vendégkönyv bejegyzéseiből

Hangodi László történész-főmuzeológus színes képet 
tárt a hallgatóság elé a kolostorról Fotó: Szigetvári Réka

Belényesi 
Csaba 
felvétele 
a tapol-
cai bel-
városról

(Folytatás az 1. oldalról)
Az üzletvezető elmondta, is-
merőseik, barátaik kérésére 
döntöttek úgy hogy a buda-
pesti Biosétány üzletük egy 
“szeletét” elhozzák Tapolcá-
ra, és elérhetővé teszik ter-
mékeiket azok számára, 
akik valamilyen táplálék-
allergiában,  táplálékintole-
ranciában szenvednek, vagy 
csak egészségesebben sze-
retnének élni.
Mint megtudtuk, Budán a 
Mammut I. Bevásárlóköz-
pont első emeletén Biosé-
tány néven, közel 500 négy-
zetméteren nagyjából 10 
ezer féle terméket kínálnak 
jórészt bio-, tehát ellenőrzött 
ökológiai gazdaságból. Az 
üzlet múltja tíz évre tekint 
vissza, azóta működik je-
lenlegi helyén. Magyaror-
szágon szinte egyedülálló 
módon hatalmas választék-
kal rendelkezik laktóz-, glu-
tén- és húsmentes, valamint 
vegán- vagyis állati eredetű 
termékektől teljesen mentes 
- élelmiszerekből. Széles vá-
lasztékban találhatók meg a 
legkülönfélébb növényi ita-
lok, köztük a kesudióital, 
ami hazánkban elsőként a 
Biosétány polcain volt elér-

hető. Az üzlet kozmetikai 
része is speciális. Manapság 
egyre népszerűbbek a natúr 
kozmetikumok, amelyek ki-
zárólag természetes összete-
vőkből állnak, vagyis sem-
miféle adalékanyagot nem 
tartalmaznak. Itt olyan kü-
lönleges kozmetikumok is 
megtalálhatók, amelyeknek 
a natúr- és biominősítése 
mellett vegán minősítése is 
van, ami azt jelenti, hogy 
nemcsak állati összetevők-
től mentesek, hanem hogy a 
terméket kísérleti állatokon 
sem tesztelték. - Mivel a bu-
dapesti üzlet választéka ha-
talmas, az esetlegesen fel-
merülő igényeket is rövid 
határidővel tudjuk teljesíte-
ni. Sok szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat nyitási 
akciókkal Tapolcán, a Petőfi 
utca 18. szám alatt található 
Zöld Kredencben - mondta 
Ferenczi Krisztina, az üzlet 
vezetője.

A Gyulaffyak magánegy-
háza címmel tartott 
előadást Hangodi László 
A kolostorok újabb éve 
2018 előadássorozat ke-
retében a könyvtár I. eme-
leti nagytermében a múlt 
héten.

A történész-főmuzeológus 
színes képet tárt a hallgató-
ság elé a kolostorról, ugya-
nis részletesen beszélt alapí-
tóiról, alapításának valószí-
nűsíthető idejéről, földrajzi 
elhelyezkedéséről, történel-
méről, felfedezéséről és fel-
tárásáról is. Az alapítók a 
már jól ismert Gyulaffy csa-
lád voltak, akikről már több 
előadás során is hallhattunk. 
Itáliai felmenőkkel rendel-
kező, a környékünkön ko-
moly befolyással bíró famí-
lia voltak, akik megtehették, 
hogy kolostort építtessenek 
csupán azért, hogy legyen 
hova temetkezniük, elhunyt 
családtagjaikért imádkozni-
uk. Az alapítás időpontját 
Pázmány Péter 1260-ra tet-
te, azonban az előkerült góti-
kus, kora reneszánsz stílusú 
leletekből arra gondolha-
tunk, hogy azok a 16. szá-

való, majd Rómer Flóris és 
Békefi Remig is foglalko-
zott vele. Az 1970-es évek-
ben szondázó jellegű feltá-
rások folytak a területen, 
tervszerű régészeti ásatások 
viszont csak 2014-ben kez-
dődtek. Azon túl, hogy ki-
ásták a romokat, részleges 
helyreállítás is történt, en-
nek köszönhetően szabadté-
ri liturgiai szertartásokat is 
folytatnak az oltárnál. Nap-
jainkra elmondható, hogy az 
egykori pálos kolostor újjá-
születését éli meg.            (sr)

Hirdetés

kellett használnom, kényelme-
sen éreztem magam anyával az 
apartmanban. A WIFI is töké-
letes volt.”
2018.07.27.
„Nagyon jól éreztük magunkat 
itt. Köszönjük a tippeket is. Ta-
polca gyönyörű város!”
2018.07.30.
„Gyönyörüek az erkélyen lévő 
virágok és a lakás nagyon 
tiszta.’
2018.08.05.
„A virágok nekünk is nagyon 
tetszettek.”
2018.08.11.
„De jó volt itt, biztonságban fi-
gyelni. Gyönyörű a barlang, a 
tóvendéglő, szép a Fő tér.
2018.09.02
„A város gyönyörű!”
02.09.2018-07.09.2018
„Alles super! DANKE!”
Írásomat  ajánlom  barátaim-
nak: Mezőssy Zoltának, Bor-
bély Tamásnak, Rédli Károly-
nak, Takács Lászlónak, Vörös 
Bélának, Szijártó Jánosnak,  
akik családtagjaikkal együtt  
nem keveset tettek kis váro-
sunk, fesztiválunk országos, 
ma már Európa nemzetei által 
is ismerté, elismertté válása té-
tele érdekében. 
Tisztelettel és szeretettel üd-
vözlök mindenkit,aki e sorokat 
mint „mementót” olvassa.
                      Belényesi Csaba

zadból valók. A helykivá-
lasztással kapcsolatban el-
hangzott, a kolostor két táj-
egység, a Bakony és a Ba-
laton-felvidék találkozásá-
nál található, sőt, azt is tud-
juk, hogy már a középkor-
ban a hegységről kapta a ne-
vét (Bakonyszent-jakab). 
A virágzás 1562-ig tartott, 
amikor a törökök el-
foglalták Hegyesd várát, és a 
pálosok jobbnak vélték el-
hagyni ezt a környéket, soha 
nem tértek vissza. A kolostor 
első említése a 18. századból 

- -
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Képviselők munkában
Magántámogatásból, önkor-
mányzati dolgozók, városve-
zetők közreműködésével, tár-
sadalmi munkájával közösségi 
járdaépítés kezdődött a Kert-
városi ABC mögött szerda dél-
előtt.  Az érintett üzlettulajdo-
nosok  később kamerákat is ki-
helyeznek ugyanoda, hogy biz-
tonságosabb, tisztább, nyugod-
tabb legyen a városnak ez a ré-
sze. 
Ottjártunkkor éppen felszedték 
a régi beton járólapokat, bon-
tották az ABC-hez vezető lép-
csőt, kijelölték a nyomvonalat, 
kialakították az új térkő bur-
kolat alapját és elszállították a 
kitermelt törmeléket. A gyalo-
gos út, amely az Ady Endre ut-
cai Kertvárosi ABC-hez és a 
szomszédos  italbolthoz vezet, 
viszonylag nagy forgalmat bo-
nyolít. A gond, hogy mindez 
méltatlan körülmények között 
zajlik, italozó életmódot foly-
tató emberek deviáns viselke-
désükkel gyakran zavarják a 
közelben lakók és az ott köz-
lekedők nyugalmát – tudtuk 
meg a munkálatokban résztve-
vő tapolcai polgármestertől. 
Dobó Zoltán elmondta, munka-
társaival, kollégáival elbontják 

a lépcsőt, hogy az idősek és a 
kisgyermekes anyukák számá-
ra is akadálymentes felület lé-
tesüljön a helyén, továbbá el-
hagyják a szegélyezést is. Ez 
utóbbit azért, hogy fűnyíró 
traktorral könnyen, rövid idő 
alatt, kevesebb zajhatással kar-
bantartható legyen a terület. A 
felszedett betonlapok sem 
vesznek kárba, azokat is hasz-
nosítják a helyszínen. A meg-
egyezés szerint, az üzlettulaj-

donosok több kamera kihelye-
zésével járulnak hozzá a ké-
sőbbiekben a terület közbiz-
tonságának és rendezettségé-
nek megteremtéséhez. A város 
polgármestere hozzátette, az 
említett kamerákat a város ki-
épülőben lévő kamerarendsze-
rére kötik rá.  A hamarosan el-
készülő gyalogút egyéb költ-
ségeinek anyagi fedezetét Tarr 
János, a Tarr Kft. vezetője biz-
tosította a város számára.      (tl)

Tapolca könyvtára érdekes 
programokkal várja az irodal-
mat kedvelőket, szórakozni, 
kulturálódni vágyókat október 
1-7. között.
2006 óta az októberi napok 
hangulatához az Országos 
Könyvtári Napok eseményei 
éppen úgy hozzátartoznak or-
szágszerte, mint a színesedő fa-
levelek vagy a gyülekező ma-
dárcsapatok látványa - olvas-
ható a szervezők, az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség 
oldalán. Idén a rendezvényso-
rozat három jelentős esemény-
hez kapcsolódik. 2018 a Csa-
ládok-, valamint A kulturális 
örökség európai éve, ezen túl a 
Nemzeti Kulturális Alap 25. 
évfordulóját is ünneplik – írják 
a honlapon. Tapolcán keddtől 
szombatig (október 2-6-ig) le-
hetőség lesz ingyenes beirat-
kozásra, olvasójegy-ajándéko-
zásra, könyvtárbemutató sétát 
tenni a családoknak, a család 
témában olvasni, amnesztiát 
„nyerni”. Október 1-jén 14 
órakor 2. osztályosok számára 
rendeznek Család kerestetik 

A kép előterében balról, Buzás Gyula képviselő, Lévai Jó-
zsef alpolgármester és Pass Sándor képviselő önkormányza-
ti dolgozókkal karöltve a térköves gyalogútszakasz helyét 
alakítják ki                                                          Fotó: Töreky L.

Országos Könyvtári 
Napok Tapolcán is

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Szept. 27 - Okt. 3. 

csütörtök – szerda

szeptember 27 – október 3. 
csütörtök – szerda 14:00 

1200,-Ft
A művészet templomai: 

CARAVAGGIO                                                               
Színes, olasz film

Hossz: 90 perc
...

szeptember 27 – október 3. 
csütörtök – szerda 14:00 2D 

1200,-Ft
Apróláb   

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
...

szeptember 27 – október 3. 
csütörtök – szerda 18:00 

1200,-Ft
Napszállta                                                                                     

Színes, magyar-francia 
dráma

Hossz: 142 perc
...

szeptember 27 – október 3. 
csütörtök – szerda 20:30 

1200,-Ft
JOHNNY ENGLISH 

újra lecsap  
Színes, szinkronizált angol-

amerikai-francia akció-
vígjáték 06/87/412-289

A TVSE Természetjáró szak-
osztály szeptember 29-én ismét 
túrára invitálja az érdeklődő-
ket, ezúttal a 18 km távú Nosz-
lop - Somló hegy - Somlóvá-
sárhely útvonalon. Találkozó a 
Tapolcai Autóbusz pályaudva-
ron szombaton reggel 7.30-kor, 
a busz 7.40-kor indul. Az utazá-
si költség teljes áron a hazaúttal 
együtt 1555 Ft.

Túra

címszó alatt foglalkozást. Ok-
tóber 2-án, kedden ugyanebben 
az időpontban papírszínházas 
mesélés várja az óvodásokat. 
Szerdán délelőtt 10 órakor 
szintén az óvodások számára 
lesz foglalkozás, a hívó szó 
Együtt lenni jó! Délután 17 óra-
kor Kertész Károly nyugalma-
zott könyvtárigazgató tart majd 
előadást Mire jó a Tapolcai 
Életrajzi Lexikon? címmel. 
Csütörtökön 17 órakor forma-
bontó vetélkedő lesz a Dobó 
Lakótelep Családjaiért Egye-
sület közreműködésével. 
Ugyanebben az időpontban az 
országszerte ismert Lakatos 
Leventével lesz lehetőség író-
olvasó találkozón részt venni. 
Pénteken délután négykor 
kézműves foglalkozás, szom-
baton délelőtt tízkor pedig 
társasjáték várja a családokat. 
13 órakor várostörténeti vetél-
kedő lesz, ahová maximum 5 
fős csapatok jelentkezését vár-
ják. 
A programsorozat október 7-
én, Könyves vasárnappal zárul 
majd.                                     (sr)

Heti haiku: Magányos csónak

Elhagyott ladik
a nap vérvörösében
csendben fürdőzik.

Herczeg-Vecsei Katalin 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

ELADÓ - Szent György-hegy 
nyugati oldalán, Raposka határá-
ban 1,2 hektár szőlő  pincével, 
présházzal, lakóépülettel. Vezeté-
kes víz, villany van. A pince be-
fogadóképessége 200 hl.
Érdeklődni a tulajdonostól, 
Lovász Gábortól személyesen, 
vagy telefonon:
06/30/617-4217, 06/20/455-7869

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.)

n Újra a Malom-tó ad helyet a 
2018. szeptember 28-30. között 
megrendezendő Pisztráng Feszti-
válnak! Barátság, Hecc, Pisztráng - 
vagyis mindenkit szeretettel vár-
nak, aki kikapcsolódásra finom 
ételekre és italokra vágyik.
n 2018. október elsején 18.00-
tól az Egészségfejlesztési Iroda kö-
zös sétára invitál mindenkit. Az ok-
tóber a mellrák elleni küzdelem hó-
napja, ez a séta az önvizsgálat és a 
szűrővizsgálatok fontosságára hi-
vatott felhívni a figyelmet.

Programok

Apróláb - Mondd, te hiszel a 
szörnyekben? Mit szólnál, ha azt 
mondanám, hogy van egy világ, 
ahol az emberek a legijesztőbb 
rémálmok titokzatos szörnyete-
gei? A Hotel Transzilvánia alko-
tói most a Jetik birodalmát alkot-
ták meg, ahol az Óriáslábak fél-
nek az Aprólábaktól. Mint ahogy 
az emberek sem hiszik el, ha va-
laki Jetit lát, úgy a Jetik sem hi-
szik el, ha valamelyikük embert 
lát. Ez okozza a kalamajkát az 
animációs filmben, mely jó szó-
rakozást tud nyújtani minden ki-
csinek és nagynak egyaránt. A 
mese mindenkit vár a tapolcai 
moziban október 3-áig délután 
négy órakor.                     (szv)      

FILMAJÁNLÓ



Erősek próbatétele
Egyre népszerűbb a Street Workout verseny Tapolcán is
Az Európai Mobilitási Hét 
második programjaként 
szervezték meg múlt hét-
főn a Street Workout ver-
senyt a Városi Sport – és 
Szabadidő Centrumban.

A Street Workout egy bár-
hol, bármikor végezhető 
mozgásforma, melynek so-
rán általában csak a saját 
testsúlyt használva folynak 
az edzések. Népszerűségé-
nek egyik legfőbb oka a 
gyakorlatok szabadságában 
rejlik. Nagyon sok olyan 
elem van, amely bármely 
más edzés alapjául is szol-
gál, ezeket mégis kedvére 
variálhatja, kombinálhatja a 
sportoló, erejére és kreativi-
tására hagyatkozva.
A városban is egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a 
sportág. A verseny lebonyo-
lításáért felelős Fábián Kata 
személyi edzőtől megtud-
tuk, évről évre egyre több a 
nevező. A szervezőkkel min-
den alkalommal próbálnak 
változtatni a versenyeleme-
ken, hogy minél élménydú-
sabb eseménnyel készül-
hessenek a nevezőknek. 

Idén nemenként és korcso-
portonként variálták a fela-
datokat, azaz a fekvőtá-
maszt, a felugrást gumira, a 
húzódzkodást, a függésben 
tartást, a kötélmászást, a 
függeszkedést, a planket, a 
traktorgumi forgatást, vala-
mint a tolódzkodást. Idén, a 
korábbi évektől eltérően a 

szervezők az egy perc alatti 
maximális ismétlésszámot 
választották a verseny érté-
kelésénél. Az indulók igazán 
kitettek magukért és minden 
erejüket és kitartásukat be-
vetették a cél érdekében. A 
férfiak megmérettetésén 20 
év alatt első Németh Márk, 
második Mező Ábris, har-

madik Németh Bálint. 35 év 
alatt első Lakos Péter, máso-
dik Villányi Szabolcs, har-
madik Lakos Krisztián. 35 
év felettiek között első Ódor 
Ferenc, második Németh 
Balázs, harmadik Németh 
Tamás. A nőknél 35 év alatti 
kategóriában első Szám Do-
rottya.                           (me)

Földesi József, tapolcai 
futó felkészült a görögor-
szági Spartathlon ultrafu-
tó versenyre. Szerdán 
vette kezdetét élete leg-
nagyobb álma. Még lap-
zártánk előtt, itthon be-
szélgettünk vele.

A 246 kilométeres, Athéntól 
Spártáig tartó, 36 órás kihí-
vásra József már harmadik 
éve próbál bekerülni, hiszen 
hiába szerzi meg valaki a ki-
írásban szereplő kvalifikáci-
ós szintet, a legutolsó körben 
csak a szerencse segíthet, 
hogy az indulók közé „sor-
solják”.
- Sokan kérdezik, hogy iz-
gulok –e, majd nem hiszik 
el, mikor azt mondom, nem. 
Úgy érzem felkészültem, 
mindent megtettem, öt éve 
erre készülök – osztotta meg 
lapunkkal József, akit itthon 
„Föciként” ismer a futókö-
zösség. Elmondta, mindent 
sikerült rendben becsoma-
golni, autót, szállást fog-
lalni, megvenni a szükséges 

n FOCI - A Megyei III. 
osztály Déli csoportjában 
hétvégén 1:1 döntetlent 
játszott a TÖFC a házi-
gazda Balatonederics SC-
vel. Gólszerző Adrián Zol-
tán, edző Boczkó Gyula. A 
Diszeli SE 6:0-ra kapott ki 
idegenben a Lesenceist-
vánd – Uzsa SE-től.   (me)

n SZKANDER - Né-
meth Róbert és Szánti Imre 
is dobogóra állhatott a 
Pest megyei Verőcén nem-
rég megrendezett XV. Jud-
gement Day Szkander Vi-
lágkupán. A lesencetomaji 
Róbert bal kéz 105 + kate-
góriában, míg a tapolcai 
Imre jobb kéz 105 senior 
kategóriában szerzett 
bronzérmet. Mindkét 
sportoló a Dóró Team csa-
patát erősíti, a hétközna-
pokban pedig a Tapolca 
Sportház támogatásával 
ott tartják formában ma-
gukat és készülnek fel a 
megmérettetésekre.   (me)

táplálék kiegészítőket, cipő-
ket, felszerelést. – Hatalmas 
megtiszteltetés és szerencse, 
hogy az egyik legnagyobb 
hazai ultrafutó, a szekszárdi 
Márkus István, vagy, ahogy 
mindenki ismeri „Öcsi”, fel-
ajánlotta, hogy elkísér. Szá-
mos ultraverseny szervezé-
sében részt vett már, kap-
csolatban van az athéni stáb-
bal is, illetve a Spartath-
lonról, korábbi versenyző-
ként, kísérőként is rengeteg 
mindent tud. Ismeri a pályát, 
tudja, mire kell figyelni, mik 
a kísérő és a futó közötti sza-
bályok. A kocsiban még va-
laki fogja az ő munkáját se-

Uzsonna a kerékpárosoknak
Az Európai Mobilitási Hét 
harmadik napján uzson-
nára várták a két keréken 
érkezőket a Köztársaság 
téren. A kerékpárok álla-
potfelmérésére és megó-
vására is alkalmuk nyílt az 
érdeklődőknek.

A kerékpárral, rollerrel és 
egyéb, a rendezvénysorozat 
szemléletéhez szorosan kö-
tődő járművel érkezőket a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok dolgozói, a Ta-
polcai Diák – és Közétkez-
tető Kft. jóvoltából szendvi-
csekkel és üdítővel várták. 

Ismét felállították a „Város-
védő Hős" pontot, ahol egy 
fotóért cserébe a kerékpárral 
érkezők, egy többféle helyi 
üzletekben beváltható ked-
vezményre jogosító kártyát 
vehettek át. Kitelepült a Ta-
polcai Rendőrkapitányság a 
Bike Safe- Mentsd a brin-
gád! programmal, mely so-
rán a kerékpárokat lefotóz-
ták, majd nyilvántartásba 
vették az alvázszám alapján. 
A Bringacentrumtól Zentai 
Lajos is kitelepült, aki in-
gyenes kerékpáros állapot-
felméréssel várta a hozzá 
fordulókat.                     (me)

gíteni, rajta kívül pedig még 
a feleségem utazik velünk 
Görögországba – tette hoz-
zá. Szerdán indultak, dél-
után már rajtcsomag átvé- 
tel volt Athénban. Csütörtö-
kön eligazítás volt, péntek 
reggel hét órakor pedig el-
startoltak. Ha minden jól 
megy szombaton célba érke-
zés Spártában. Vasárnap dél-
ben a helyi városvezetés ren-
dez gálát, majd hétfő délután 
Athénban egy vacsorára vár-
ják a futókat, kedden pedig 
hazaindulás. Lapunk Józse-
fet a verseny után termé-
szetesen megkérdezi az él-
ményeiről is.                   (me)

Földesi ma startolt Görögországban

Rövid hírek
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Idén is összemérték erejüket az „erős emberek” a sporttelepen kialakított tapolcai 
szabadtéri kondiparkban                                                                               Fotó: Májer Edit

A tapolcai 
Földesi 
József is 
bejutott a 
Spartath-
lon indu-
lói közé                   

        Fotó:    
        Archív

Ezúttal a munkából, iskolából hazafele igyekvő brin-
gásokat várták uzsonnára a Köztársaság téren Fotó: m.

Róbert (balra) és Im-
re is bronzérmet szer-
zett a világkupán                  
                    Fotó: Archív



Harckocsin a banda
Tapolcán forgatta legújabb videoklipjét a Zorall együttes
Tapolcán forgatta legú-
jabb videoklipjét a Zorall 
zenekar, az egykori hon-
védségi területen, az  or-
szágos hírű hadifesztivál 
helyszínén.

A zenészek hétfőn reggel 
szálltak harckocsira, a for-
gatás egyik szünetében tud-
tunk beszélni  Lévai Han-
gyássy “Hangya” László-
val. Mint megtudtuk, októ-
ber 20-án jelenik meg a csa-
pat legújabb albuma, tulaj-
donképpen ehhez készül a 
videoklip a „harcmezőn”. 
Persze, annyira azért nem 
komoly a helyzet, ahogy azt 
Hangya megjegyezte, tulaj-
donképpen az együttes 
könnyed stílusa ebben az al-
kotásban is megmarad. Jelen 
esetben is egy mix készül, 
konkrétan az Exotic Nézz 
rám tizedes! című dalát öt-
vözik az Iron Maiden The 
Trooper című számával. Jó 
hír a rajongóknak, hogy a ta-
polcai forgatás eredményét 
várhatóan már néhány nap 
múlva láthatják, hallhatják. 

Ez egyben előkészítése, fel-
vezetése az október 20-án 
kikerülő lemeznek, amely 
10 dallal, ebből kettő saját 
szerzeménnyel örvendezteti 
meg a zenekedvelő közönsé-
get. A Zorall egy 2002-ben 

alakult magyar rock együt-
tes. A zenekar régi hazai 
örökzöldeket külföldi rock-
himnuszokkal gyúr össze. 
Hangzása és stílusa egyedül-
álló az országban, a siker a 
megalakulás után garantált 

volt. Jelenleg a Zorall ott van 
minden fesztiválon, motoros 
találkozón és zenei esemé-
nyen. Lemezeik sorra érik el 
az arany illetve a platina mi-
nősítést, és sokáig a lemezel-
adási listák élén állnak.  (szj) 

Bringás reggelire várták 
múlt csütörtökön a mun-
kába, iskolába kerékpár-
ral közlekedőket az Euró-
pai Mobilitási Hét ötödik 
napján, a Köztársaság 
téren.

Tapolca a többéves hagyo-
mányokhoz hűen idén is 
csatlakozott a Magyar Ke-
rékpárosklub országos felhí-
vásához. A helyi Pékfutár jó-
voltából többféle friss édes-
sós péksütemény közül vá-
laszthattak a bringások, il-
letve a mobilitási hét szem-
léletéhez szorosan kapcso-

n BALESET lett a sza-
bálytalan kanyarodásból. 
Badacsonytomaj irányából 
Nemesgulács felé közleke-
dett 2018. szeptember 16-án 
az a 41 éves badacsonyto-
maji lakos, aki kanyarodás 
során ütközött össze az őt 
előző személygépjárművel.  
A sofőr  egy  réthez sze-
retett volna balra kanyarodni 
a 7316-os számú főútvonal-
ról, azonban ennek megkez-
dése előtt nem észlelte, hogy 
a mögötte haladó személy-
gépjármű már az előzésébe 
kezdett. Az irányváltoztatás 
során a két gépkocsi össze-
ütközött, minek következ-
tében az előzést végző jármű 
utasa sérüléseket szenve-
dett. A baleset körülményeit 
a Tapolcai Rendőrkapitány-
ság vizsgálja.

n A TAPOLCAI Rendőr-
kapitányság munkatársai 
2018. szeptember 14-én dél-
előtt a tapolcai Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola csa-
ládi napján vettek részt meg-
előzési programjaikkal. A 
rendezvényen a gyerekek a 
gyalogos és kerékpáros köz-
lekedés legfontosabb szabá-
lyait sajátíthatták el elmélet-
ben és gyakorlatban egya-
ránt. 

lódó közlekedési eszközö-
kön érkezők, a meleg teáról 
pedig a Tapolcai Diák – és 
Közétkeztető Kft. gondos-
kodott. Visszatérő vendég 
volt a Szent Erzsébet Óvoda, 
valamint a Szász Márton Ál-
talános Iskola is, ahonnan 
kisebb csoportok érkeztek a 
rendezvényre. 
A szervező, Tapolca Kft. 
dolgozóinak munkáját a 
helyi Egészségfejlesztési 
Iroda is segítette. Az egész-
séges életmódra és a helyes 
táplálkozásra vonatkozóan 
kérhettek tanácsot az érdek-
lődők.                               (me) 
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Bevetésen a Zorall. A zenekar tagjai szerencsére nem a frontra indultak, hanem 
legújabb videoklipjükön dolgoztak Tapolcán                                     Fotó: Szijártó János

Visszatérő vendég volt a Szent Erzsébet Óvoda, kisebb 
csoporttal érkeztek a programra             Fotó: Májer Edit

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45 - 50 Ft/db
Burgonya: 220-240 Ft/kg
Sárgarépa: 350 Ft/kg
Zeller: 288 Ft/db
Vöröshagyma: 199 Ft/kg
Újhagyma:180 Ft/cs
Fejes káposzta: 240 Ft/kg
Kelkáposzta: 498 Ft/kg
Paprika: 289-640 Ft/kg
Paradicsom: 640 Ft/kg
Kovi uborka: 350 Ft/kg
Körte: 560 Ft/kg
Alma 260 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 540 Ft/kg
Szilva: 270 Ft/kg
Citrom: 599 Ft/kg
Banán: 390 Ft/kg

Heti SÜTI

Almás palacsinta

Hozzávalók
A tésztához: 2 tojás, 1 evőkanál 
cukor, pici só, 2 dl tej, 20-25 dkg 
liszt (most fele szénhidrát csök-
kentett), szódavíz vagy ásványvíz, 
a sütéshez kb. 1 dl étolaj
A töltelékhez: 2-3 db nagyobb al-
ma, fahéjas porcukor
Elkészítés: A szokásosnál kicsit 
sűrűbb palacsinta tésztát készí-
tünk. Nagylyukú reszelőn belere-
szeljük a meghámozott almát. 
Teflon serpenyőben sütjük, kicsit 
lassabban, mint a rendes palacsin-
tát, hogy a közepe is átsüljön. Még 
forrón meghintjük fahéjas porcu-
korral, négy részbe hajtjuk, és 
azonnal tálaljuk.

   Dobosné Szabó Márta  
                  Székesfehérvár

Reggeli bringásoknak

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 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

Kedves olvasóink!
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. 

Az én városom...
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