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Elavultak a kamerák
Új tagot avattak a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságban

A városban meglévő je-
lenlegi kamerarendszer 
megérett a cserére. Nem 
csak csak néhány eszköz 
javításáról, megújításáról 
van szó. Mint kiderült, az 
eddig működőképesnek 
tartott rendszer alkalmat-
lan funkciója ellátására, 
annak újraépítése szük-
séges.

Erről Dobó Zoltán beszélt a 
legutóbbi nyilvános képvi-
selő-testületi ülésen a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pont II. emeleti tanácstermé-
ben. A polgármester egy 
hozzá intézett kérdés kap-
csán szólt a témáról. Hang-
súlyozta, hogy szakemberek 
bevonásával végeztek álla-
potfelmérést, s vizsgálták 
meg a lehetőségeket. Mint 
elhangzott, ahhoz, hogy ha-
tékonyan működő városi ka-
merarendszerrel rendelkez-
zen Tapolca, teljesen új fej-
lesztésre van szükség. Az 
ülésen új tagot is válasz-
tottak a Turisztikai és Vá-
rosfejlesztési Bizottságba 
Bognár Róbert személyé-

Életmentők kitüntetése

Erzsi néni 95 esztendős

A tapolcai Sabján Zsolt és a 
rábakecöli Tuba József élet-
mentésért járó önkormány-
zati emléklapot vehetett át a 
minap Dobó Zoltán polgár-
mestertől. A város által ala-
pított kitüntetés azok szá-
mára nyújt közösségi elis-

merést, akik lélekjelenlétük-
kel, bátorságukkal, lelkiis-
meretük parancsának enge-
delmeskedve segítséget 
nyújtottak embertársaiknak, 
tettükkel életeket mentettek. 
(Írásunk a 2. oldalon „Nagy 
szív...”  címmel)                 (tl)

95 éves születésnapja al-
kalmából köszöntötte Ta-
polca polgármestere 
Wawrinszky Ferencnét, 
aki jelenleg a Megbecsü-
lés Idősek Otthona lakója.   

Dobó Zoltán kedves szavak 
kíséretében egy  csokor vi-
rágot és az ország minisz-
terelnökének üdvözlő okle-
velét adta át Erzsi néninek. 
Az idős hölgy másfél éve 
került a tapolcai otthonba. 
Hallása, látása nem tökéle-
tes, de ettől eltekintve jó 
egészségnek örvend, szel-
lemileg friss- tudtuk meg. 
Sajnos az ünnepelt férje és 
fia is elhunyt már.  Unokája 
és menye Németországban 
élnek, ők látogatják, rend-
szeresen tartják vele a kap-
csolatot. Néhány napja, 

október 21-én vasárnap így  
szeretetteivel is találkozha-
tott, ünnepelhetett Erzsi né-
ni. Az elmúlt hét csütörtök 
délelőttjén rendezett kis házi 

ünnepségen lakótársai, gon-
dozói, az otthon vezetője, 
Nagy Judit és a város pol-
gármestere, Dobó Zoltán is 
köszöntötte őt.                   (tl)

ben. Az előzményekről nem 
árt tudni, hogy Sági István az 
említett bizottság „nem kép-
viselő tagja” megbízatásáról 
egyéb elfoglaltságai miatt 
2018. június 30-i hatállyal 
lemondott. A képviselő-tes-
tület július 12-i rendkívüli 

nyilvános ülésén tárgyalta a 
megüresedett külsős bizott-
sági tag helyére jelölt sze-
mély megválasztásáról szó-
ló előterjesztést, ám akkor a 
Fidesz helyi szervezete által 
a megüresedett pozícióra je-
lölt zalahalápi lakos megvá-

lasztását nem támogatta a 
testület többsége. Császár 
László, a Fidesz helyi elnöke 
a megüresedett bizottsági 
hely betöltésére ezúttal a ta-
polcai Bognár Róbertet je-
lölte, aki a testület támogató 
szavazása után az esküt is le-
tette.
Az ülésen számos napirend-
ről tárgyaltak, a polgármes-
ter és az alpolgármesterek 
fontosabb tárgyalásairól 
szóló beszámolók után. 
Többek között a TIAC VSE 
támogatási kérelméről, a Ta-
polca Városi Mozi nevének 
megváltoztatásáról (az új 
név: Tapolcai Belvárosi Kö-
zösségi Ház) és a 2018-ban 
nyertes, benyújtott, valamint 
előkészítés alatt lévő pá-
lyázatokról. Zárt ülésen 
bírálták el a rendkívüli tele-
pülési támogatás iránti ké-
relem elutasítása ügyében 
hozott határozat ellen be-
nyújtott fellebbezést, vala-
mint döntöttek a közösségi 
együttélés szabályait sértő 
magatartás ügyében hozott 
határozat ellen benyújtott 
fellebbezés ügyében.      (szj)

Keserédes
találkozás

Millió szentjánosbo-
gárként világítottak a 
gyertyák apró lángjai 
mindenszentek alkal-
mával idén is. Sokan 
üzentünk halottaink-
nak, hogy soha nem 
feledjük őket. S azt is, 
hogy tudjuk jól, a sze-
retet valóban erősebb 
a halálnál. A csendes 
gyertyagyújtás, az 
emlékezés ideje ráa-
dásul még az élőket is 
összehozhatja egy 
röpke pillanatra, az el-
veszített hozzátar-
tozó, nagyszülő, szü-
lő, testvér, gyermek, 
barát sírjánál. Né-
hány szó, egy ölelés, 
a találkozás öröme, 
ami a helyzet és hely-
szín okán keserédes 
ugyan, de mégis 
megnyugtató. Jó ér-
zéssel tölti el az em-
ber szívét, hogy va-
gyunk még itt is, ezen 
az oldalon, s tudunk 
egymásnak örülni, ha 
csak pár percre is. 
Mert sokakkal csak 
ilyenkor találkozunk.

          Szijártó János

Sabján Zsolt bűnügyi helyszínelő (balra) Dobó Zoltán-
tól veszi át az emléklapot                                          Fotó: tl.

Az ülésen elhangzott, hogy elavult a kamerarendszer, 
új beruházás vált szükségessé                  Illusztráció: szj.

Dobó Zoltán és Nagy Judit Erzsi nénivel             Fotó: tl.
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Külügy, turizmus, pályázat
AKTUÁLIS - Fenyvesi 
Zoltán a napokban vette 
át a Parlament Nemzeti 
összetartozás bizottságá-
nak alelnöki tisztét, így ez-
zel párhuzamosan, a 
megnövekedett feladat-
kör miatt, lemondott az 
Európai ügyek bizottsá-
gában betöltött tagságá-
ról.

Erről az országgyűlési kép-
viselő tájékoztatta lapunkat 
hétfőn. - Ez azt jelenti, hogy 
továbbra is a külügyi kabinet 
alá tartozom, és a külügy a 
meghatározó számomra, 
amikor nem a saját válasz-
tókörzetem képviseletében 
járok el. Ebből adódóan im-
már több alkalommal képvi-
selhettem hazánkat külföl-
dön, így EBESZ (Európai 
Biztonsági és Együttműkö-
dési Szervezet) konferenciá-
kon szólaltam fel, Berlinben 
a Bundestagban, valamint az 
Európa Parlamentben, 
Brüsszelben. Igazán meg-
tisztelő volt számomra, 
hogy itt én fejthettem ki a 
kormány és a Fidesz frakció 
álláspontját arról, hogy mi 
hogyan képzeljük el Euró-
pát. Mi egy erős, nemzetek 
Európájában gondolkodunk, 
s azt mondjuk, az Európa 
Unió akkor lesz erős, ha a 
nemzetállamok is azok. 
Egyáltalán nem támogatjuk 
az amerikai modellt, nem 
szeretnénk föderális európai 
egyesült államokat létre-
hozni. Többek között ezért 
nem akarunk csatlakozni az 
Európai Ügyészséghez sem, 
hiszen szerintünk ez szuve-
renitásunkat veszélyezteti - 
fogalmazott a képviselő.
Fenyvesi Zoltán arról is 
szólt, hogy a turizmust to-
vábbra is kiemelt területként 
kezeli, annak fellendítésén 
dolgozik, s lehetőségeihez 
mérten minden olyan ren-
dezvényen, konferencián 
részt vesz, amely ezt a célt 
szolgálja. 
- Nagyon örülök annak, 
hogy régiónkból idén két 
szakember is elnyerte az or-
szágban adható legmaga-
sabb turisztikai díjat. Bada-

Fenyvesi 
Zoltán: A 
régió és a 
város szá-
mára  a 
turizmus 
továbbra 
is megha-
tározó 
jelentő-
séggel bír

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
November 12. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
November 19. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
November 26. 14.00-16.00

Nagy szív, 
lelkiismeret
(Folytatás az 1. oldalról)
Sabján Zsolt bűnügyi hely-
színelő a közelmúltban egy 
forgalommal szemben hala-
dó személyautóra lett figyel-
mes a Halápi úti körforga-
lomban. Hamar világossá 
vált számára, hogy egy 
rosszulléttel küzdő idős em-
berrel van dolga, aki elvesz-
tette uralmát önmaga és jár-
műve felett. Sabján Zsolt a 
Juhász Gyula utcában már 
„cikkcakkban” haladó autó 
elé hajtott és a megkülön-
böztető jelzést használva 
igyekezett biztosítani a 
szemben jövő forgalom biz-
tonságát. A furcsa mozgású 
autót végül sikerült megállí-
tani. A kocsi vezetője akkor-
ra már alig volt magánál, 
erősen verejtékezett, de sze-
rencsére azt még el tudta 
mondani, hogy cukorbeteg-
ségben szenved. A rendőr a 
mentők kiérkezéséig az au-
tóban talált szőlőcukorból 
adott a betegnek, hiszen fel-
tételezte, hogy az erősen le-
esett vércukorszint okozta a 
vezetőnél a rosszullétet. Pél-
dás lélekjelenléte, helyzet-
felismerése ezúttal életet 
mentett. 
A Győr-Moson-Sopron me-
gyéből érkezett, rábakecöli 
Tuba József, a férfi hitvese 
Csilla, és kislányuk egy bar-
langi csónakázást megelő-
zően, a várakozás perceit   
tóparti sétával színesítették. 
Az idillnek tompa puffanás 
és csobbanás hangjai vetet-
tek véget. Míg két közelben 
álló fiatal hölgy a mentőt 
hívta, József a vízben ájultan 
lebegő férfi kimentése céljá-
ból a belső peremrészre át-
lépve azonnal cselekedett. 
Amíg felesége Csilla fogta 
férje egyik kezét, a férfi a 
szerencsétlenül járt embert 
magához húzva, annak fejét 
kiemelte a vízből.  Végül a 
közeli vendéglő dolgozói-
nak segítségével sikerült a 
balesetet szenvedett és meg-
lehetősen testes férfit kiven-
ni a tóból, aki szerencsére 
még lélegzett. Tuba József 
lapunknak elmondta, azóta 
sem tudja, hogy kit mentett 
meg, mi lett vele az eset óta, 
illetve, hogy miért esett a tó-
ba az illető.  Hozzátette, lel-
kiismerete szerint cseleke-
dett, de rendkívül jól esik ne-
ki és örül annak, hogy Ta-
polca városa elismeri,  amit 
felségével együtt tettek.    (tl)
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csonyból Laposa Bence bo-
rász, illetve a tapolcai szüle-
tésű Könnyid László, aki egy 
hévízi hotel vezetője. Büsz-
ke vagyok arra, hogy a hat 
kiadott díjból kettő az én vá-
lasztókerületembe került. Ez 
is azt bizonyítja, hogy itt a 
turizmus jelentősége kie-
melkedő.
Ami Tapolcát illeti, az ide-
genforgalom tekintetében 
kiemelten fontos a Szigli-
gettel való összeköttetést 
megvalósító kerékpárút kié-
pítése. Erről is szólt a poli-
tikus.
- A Balatonnal való közvet-
len bringás kapcsolat ko-
moly előnyt jelentene a vá-
rosnak és a közvetlen kör-
nyéknek is. Ám az erre bea-
dott nyertes pályázat nem új 
történet, legalább egy éves, 
mint ahogy a Batsányi Gim-
názium fejlesztésére elnyert 
pályázat is, sőt még a ta-
polcai szegregátum társa-
dalmi felzárkóztatására el-
nyert támogatás is. Ezeket 
összegezve azt lehet mon-
dani, hogy több mint egy éve 
itt áll a fejlesztésre felhasz-
nálható, közel egymilliárdos 
összeg a város kasszájában, 
ám egy „kapavágás” nem 
történt. Ez a tény veszé-
lyezteti valójában a fejlesz-
téseket, nem pedig az, hogy 
nincs pénz. Értem én, hogy 
nőnek a költségek, de ez a 
gond azokat a kisebb tele-
püléseket is sújtja, akik már 
megvalósították pályázattal 
támogatott fejlesztéseiket. 
Nekik is ugyanúgy meg kel-
lett vásárolni az építőipari 
anyagokat, ki kellett fizetni 
a munkadíjakat. Ha a gimná-
zium fejlesztésére 290 mil-
lió forint áll rendelkezésre, 
akkor annyiból kell tető alá 

hozni a beruházást, ha pedig 
az eredeti tervekhez ragasz-
kodik a város, akkor saját 
keretből ki lehet egészíteni a 
hiányzó összeget, esetleg 
keresni más forrást. Egyet 
nem szabad tenni, ekkora 
összeget elengedni. Mert 
még egyszer ennyi pénz nem 
lesz erre a célra. A kerék-
párút kapcsán sajnos hason-
lókat tapasztaltam. Minden-
esetre itt a konzorcium ve-
zetőjét, Raposka polgármes-
terét összehoztam a Magyar 
Kerékpáros Szövetség veze-
tőségével, akik szakmai se-
gítséget nyújthatnak a terve-
zésben, s a kialakításban. Er-
re a projektre 414 millió fo-
rintot nyert a négy település 
(Tapolca, Raposka, Hegy-
magas, Szigliget) alkotta 
konzorcium, ez az összeg 
már nem lesz több, ebből 
kell megoldani. Az én fela-
datom az volt, hogy segít-
sem a pályázatot, ez megtör-
tént, most már a szakembe-
reken a sor. Azt gondolom, 
hogy Tapolca esetében most 
a megnyert pályázatok meg-
valósítására kellene helyez-
ni a hangsúlyt, hiszen az au-
tóbusz pályaudvar környéki 
közlekedés fejlesztésére is 
nyertek 280 millió forintot, 
abból sem lett még semmi. A 
tanuszoda projekt esetében 
szintén hasonló a helyzet, 
hiszen a város régen elnyerte 
a létesítés lehetőségét. Sü-
megen már úsznak a gyere-
kek, itt meg még azon megy 
a vita, hogy hol legyen a 
helyszín. Mindenesetre arra 
számítok, hogy Tapolca fej-
lődik, de ehhez az is szüksé-
ges, hogy a városvezetés ké-
pes legyen megvalósítani a 
pályázatokat - hangsúlyozta 
Fenyvesi Zoltán.             (szj)

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

mail:  fideszvpvk3@gmail.com
  fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 2.

http://www.tapolca.hu
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Irodalmi pipatórium a Látványtárban
A múzeumok őszi rendez-
vénysorozatához Németh 
István Péter Irodalmi pi-
patórium című előadásá-
val is csatlakozott a diszeli 
Első Magyar Látványtár 
az elmúlt hétvégén.

Vörösváry Ákos és Kinga az 
ismert tapolcai költő gondo-
lataival, irodalmi szemelvé-
nyeivel, gazdag szellemi 
gyűjtésével gazdagították 
Nagy szenvedély című ak-
tuális kiállításukat. Vörös-
váry Ákos elmondta, annak 
dacára, hogy a Látványtár 
nem múzeum, a diszeli  kiál-
lítóhely is lehetőséget ka-
pott, hogy október elsejétől 
november elsejéig részt 
vegyen a hazai múzeumok 
őszi országos programsoro-
zatában. -  Ennek keretében 
október elején az aktuális 
„Nagy szenvedély” című 
dohányzástörténeti  kiállítá-
sunkat tárlatvezetés kereté-
ben mutathattuk be a közön-
ségnek, majd két múzeum-
pedagógiai rendezvény kö-
vetkezett. Az egyik kifeje-
zetten tapolcai általános is-
kolában tanító pedagógu-
soknak, a másik  gyerekek-
nek, neves múzeumpeda-
gógusok vezetésével. Mos-
tani programunk Németh 
István Péter Irodalmi pipató-
rium című előadása. István 
már fél éve dolgozik rajta és 

még nem ért véget a munka. 
Ami biztos viszont, hogy a 
végleges anyagot a Lát-
ványtár könyv formájában 
kiadja a közeljövőben. Prog-
ramjaink a Márton-napi bú-
csúval zárulnak majd, amire 
mindenkit szeretettel várunk 
- mondta el érdeklődésünkre 
a diszeli Látványtár gazdája. 
Németh István Péter szerint, 
ahogy például a miskakan-
csók világa, egy pipa vagy 
egy szivar is az emberi kul-
túra történetének egy-egy 
életfolyamát illusztrálják. 
-  A pipa, a dohány Európá-
ban a 16. századtól jelen van, 
ahogy nálunk Magyarorszá-

gon is. Magam 1986 szil-
veszterén nyomtam el az 
utolsó csikket. Azóta csak 
szellemi értelemben foglal-
kozom a dohányzással, an-
nak történetével. A dohány-
zás vitathatatlanul a népka-
rakter szerves része. A ma-
gyar embert csizmában, 
esetleg kalapban írják le, de 
a pipa nem hiányozhat a szá-
jából. A hazai kultúra és iro-
dalom történetében a legelső 
míves szonett is a pipáról 
szól, amelyet egy jezsuita 
szerzetes, Faludy Ferenc írt- 
adott ízelítőt  az általa tartott 
irodalmi délután témájából 
Németh István Péter.         (tl)

Németh István Péter és Vörösváry Ákos az Első Ma-
gyar Látványtárban                                              Fotó: tl.

Hirdetés

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági apróhir-
detés, üzleti apró, Családi- és 

gyászhirdetések

Nagy érdeklődés fogadta 
az írónőt, aki életéről, 
munkásságáról beszélt a 
tapolcai közönségnek a 
közelmúltban a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
nagytermében. 

Kálnay Adél Ózdon látta 
meg a napvilágot 1952-ben. 
Gyermekkora több okból ki-
folyólag sem volt felhőtlen-
nek nevezhető. Szülei elvál-
tak, gyakran érezte magá-
nyosnak magát. Ehhez járult 
az ötvenes évek diktatúrája, 
már fiatalon megtapasztalta 
az élet igazságtalanságát. 
Állandó félelemben élt, 
gyermekként ez sokkoló 
volt számára. Ez az időszak 
köszönt vissza a Hamvadó 
idő című regényében. Már 
középiskolásként verseket 
írt, ugyanis érzett valami vá-
gyat a világ megjavítására. 
Gimnázium után tanítókép-
zőbe jelentkezett, pedagó-
gusi munkáját Dunaújváros-

ban kezdte meg és onnan is 
ment nyugdíjba. Született 
három fia, azonban az apa 
elhagyta őket, ami olyan 
traumát okozott az írónőnek, 
hogy újra tollat ragadott a 
kezébe és hosszú idő után íni 
kezdett. Harmincöt éves 
volt, amikor egy novellájá-
ért első díját megkapta. „Mi 
a siker?” tette fel a kérdést 
Adél. Szerinte az, ha műveit 
könyvesboltokban látja, ám 
ez nem nagyon történt meg. 
Megjelentek viszont irodal-
mi folyóiratokban, mint a 
Holmi, vagy az Élet és Iro-
dalom. Néhány év múlva 
lánya született és elkezdett 
gyermekek számára is köny-
veket írni. A nyolcvanas 
években Hegymagason vet-
tek házat, és akkor úgy 
érezte, itt kellene élni, ezt a 
környéket szeretné élete 
végső állomásának. A talál-
kozó végeztével néhány ver-
set olvasott fel új, Ami ma-
rad című kötetéből.          (sr)

Kálnay Adél Tapolcán

Kálnay Adél (jobbra) volt a Nőklub vendége    Fotó: sr.

n A tapolcai Egészség-
fejlesztési Iroda gyalog-
túrát szervez a Pálos ko-
lostorhoz 2018. november 
10-én 10 órakor. A túra 
Kékkútról, a kút pakoló-
jából indul. A programra 
előzetes jelentkezés szük-
séges a 36/20/9458597-es 
telefonszámon.
n 2018. november 17-én 
19 órakor rendezik meg a 
III. Jótékonysági Kézilab-
dás Batyus Bált a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményében. 
Belépő- és támogatóje-
gyek kizárólag elővétel-
ben kaphatók kedden és 
pénteken 17-19 óráig a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok lelátóján.

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Programajánló
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MSZP az igazságtalanságokról
Ingyenes, egészség té-
makörében tartott, isme-
retterjesztő előadásokon 
vehettek részt az érdek-
lődők a Városi Moziban a 
közelmúltban.

Az eredeti elképzelések sze-
rint a prosztatarákról dr. Ko-
vács András urológus szak-
orvos, az emlőrákról dr. Var-
ga Tamás szülész-nőgyó-
gyász tartott volna előadást. 
Sajnos dr. Varga Tamás be-
tegség miatt nem tudott el-
jönni, helyette Maurer Ta-
másné védőnő prezentálta 
nekünk a legfontosabb tud-
nivalókat, egy remek össze-
foglalót hallhattunk. A ren-
dezvényt Dobó Zoltán pol-
gármester nyitotta meg, aki-
nek családja révén szemé-
lyes tapasztalata is van a da-
ganatos megbetegedésekkel 
kapcsolatban, ezért is viseli 
szívén ezt az ügyet, annak 
megelőzését. Először dr. 
Kovács András szólt a fér-
fiak betegségéről. Neve nem 
ismeretlen a tapolcaiak szá-
mára, ugyanis ez év márci-
usában avatták a város dísz-
polgárává. Ahogy az emlő-
rákkal kapcsolatban, úgy 
ezen az előadáson sem lehe-
tett elégszer hangsúlyozni a 
szűrések fontosságát, ugya-
nis a megbetegedések jó ré-
szére elmondható, ha időben 
észreveszik és kezelni kez-
dik, nincsenek távoli áttétek, 
akkor nagy esély van a gyó-
gyulásra. A szakorvos kie-
melte, ha a családban előfor-
dult hasonló probléma, ak-
kor fokozottan figyelni kell 

rá. Sajnálatát fejezte ki ami-
att, hogy a férfiak hazánkban 
még mindig nagyon szemér-
mesek, nehezen vehetők rá 
szűrővizsgálatokra. Különö-
sen ügyelni kell az ötven-
hatvan év közötti korosz-
tálynak, de a tünetek már 
negyven éves kortól jelent-
kezhetnek. További rizikó-
faktorok a helytelen táplál-
kozás, dohányzás, földrajzi 
és hormonális tényezők. Az 
előadás során hallhattunk 
még a panaszokról, diag-
nosztikáról, műtéti megol-
dásokról. Maurer Tamásné 
prezentációja elején sokkoló 
adatokat közölt: évente 
7500-8000 új emlőrákot di-
agnosztizálnak, közülük 
2300 betegségből nem gyó-
gyulnak ki. Ugyan legin-
kább a negyven év fölötti 
korosztály van kitéve a ve-
szélynek, de egyre maga-
sabb az arány a fiatalok kö-
rében. A védőnő saját mun-
kája során is odafigyel, hogy 
már a középiskolás korosz-
tálynál is tudatosítsák a saját 
szervezet megismerésének 
és a megelőzés fontosságát. 
Itt is elhangzottak a hajla-
mosító tényezők, a tünetek, 
és azok a tevékenységek, 
adottságok, amelyek csök-
kentik a kockázatot. Az elő-
adásokat megelőzően lehe-
tőség volt ingyenes PSA 
szűrésre, amellyel szeren-
csére sokan éltek. A rendez-
vény a Tapolcai Egészség-
fejlesztési Iroda szervezé-
sében, Tapolca Város Ön-
kormányzatának támogatá-
sával valósult meg.           (sr)

Izgalmas várostörténeti vetélkedő
gy szép, napsütéses őszi Edélutánon három csapat 

gyűlt össze, hogy részt ve-
gyen a könyvtár által szer-
vezett várostörténeti vetél-
kedőn: a Városszépítő Egye-
sület, a Nő Klub és a Tanú-
hegyek Egyesület csapata. 
Nagy lendülettel fogtak hoz-
zá az első feladat megoldá-
sához – a fotó- és műtárgy-
felismeréshez –, ami okozott 
némi nehézséget, mert a 
megnevezendő alkalmatos-
ságok és a fényképeken lát-
ható helyszínek a régmúltat 
idézték. Ezután mindhárom 
társaság útnak indult a 
könyvtárból, hogy felkeres-
se azokat a helyszíneket a 
városban, ahol a kérdésekre 

adandó válaszokat megtalál-
ják. A feladványok között 
olyanok szerepeltek, mint 
például hány tábla van a 
Panteon-falon és ebből hány 
kötődik 1848/49-hez, mi-
lyen lábbelit visel a Szőlőt 
szedő leány a Tóparton, mi-
lyen céllal és mikor épült 
eredetileg a Belvárosi iro-
daház, vagy melyik az ABC 
sorrend szerinti utolsó név a 
Hősök szobránál elhelyezett 
emléktáblán? Mindeközben 
arra is ügyelni kellett, hogy a 
csapatok ne lépjék túl a fela-
datok megoldására rendel-
kezésre álló 1 órát. A lelkes 
résztvevők közül a Nő Klub 
csapata érkezett vissza első-
ként a könyvtárba – és amint 

az később kiderült, a legtöbb 
pontot is nekik sikerült ösz-
szegyűjteniük, így első he-
lyezést értek el a versenyen. 
A második helyen a Város-
szépítő Egyesület csapata 
végzett, a harmadik pedig a 
Tanúhegyek Egyesület „le-
génysége” lett. Minden 
résztvevő örömmel vette át a 
neki járó nyereményt: egy 
üveggel Tapolca város borá-
ból, a második helyezettek 
ehhez mozijegyet, az első 
helyezett csapat tagjai pedig 
könyvutalványt kaptak. A 
vetélkedő jó hangulatban 
zajlott és kellemes elfog-
laltságot biztosított minden-
kinek.
              Dr. Décsey Sándor

Árvai Gábor: Nem nő a 
nyugdíjak vásárlóértéke

Egészség, érték!?
Azt már eddig is tudtuk, 
hogy létezik un-ortodox 
gazdaságpolitika meg un-or-
todox nemzeti banki irányí-
tás, de hogy van un-ortodox 
matematikai számítás is, azt 
eddig nem tudhatta a magyar 
állampolgár. Pedig a jelek 
azt mutatják, hogy létezik 
ilyen, amelynek létrehozója 
természetesen az Orbán-
kormány, mely mindig a 
nemzet érdekében tevé-
kenykedik. Miről is van szó? 
- tette fel a kérdést Árvai Gá-
bor, az MSZP Veszprém me-
gyei szervezetének alelnö-
ke, a párt tapolcai irodájában 
tartott sajtótájékoztatón, 
majd számokkal, példákkal 
igazolta azt, hogy nem lesz 
nyugdíjkorrekció, azaz a 
nyugdíjak vásárlóértéke 

közöttire teszik az infláció 
jövő évi mértékét. Így a ja-
nuári 2,7%-os nyugdíjeme-
lés már az indulása pil-
lanatában alacsonyabb lesz, 
mint az infláció és korrek-
cióra csak 2019. végén kerül 
majd sor - fogalmazott Árvai 
Gábor. - A nyugdíjasok fő-
ként két dologra költik a 
pénzüket - folytatta -, élel-
miszerre és gyógyszerre. A 
sertéstarja két évvel ezelőtt 
990 Ft volt kilónként. Az áfa 
közben lecsökkent 22 %-ra. 
A tarja ára meg 1300-1400 
Ft közé emelkedett, azaz 
több mint 30%-kal lett drá-
gább - emelte ki a megyei al-
elnök. A sajtótájékoztatóról 
többet, bővebben olvashat 
online újságunkban, a www. 
tapolcaiujsag.hu címen.

csökken. -  Jövőre még rosz-
szabb lesz a helyzet, hiszen a 
2019-re tervezett költségve-
tés 2,7 %-os éves inflációval 
számol, miközben a MNB, 
azaz Matolcsy és csapata is 
3,3%-kal számol, míg a gaz-
dasági elemzők 3,5-4% 
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Nőklub - Az  Árpádházi királyok nyomában
z  Árpádházi királyok nyo-Amában, avagy Vác-Esztergom 

- Párkányba kirándult a Nő klub
„Ha a föld Isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta.
Oly szép Ország, oly virító
Szemet-lelket andalító”
Petőfivel valljuk, hogy az alkotó 
bőkezű volt, amikor megalkotta ezt 
a földrészt. Eleink pedig tudták, 
hol telepedjenek le. Ez a táj halban, 
vadban, természeti szépségekben 
bővelkedik.
Varga Károlyné Edit szervezésé-
ben a sokadik kirándulásunk végén 
mindig megállapíthatjuk, hogy a 
csoda, amit látunk felülmúlhatat-
lan. Mindig fokozható. A közel-
múltban a Nőklub 62 taggal indult 
Vác, Esztergom, Párkány úticé-
lunk felé.
Első állomásunk Vácon  a „Me-
mentó Mori” (emlékezzél a halál-
ra) kiállítás megtekintése volt. Né-
mi fenntartással, vegyes érzéssel 
készültünk, tartottunk a látványtól. 
Ellenkezőleg, maradandó élmény 
volt. 1994-ben a Domonkos temp-
lom alatti kripták egy helyreállítási 
munkák során kerültek elő, ahol 
262 spontán mumifikálódott testre 
leltek épségben megmaradt kopor-
sókban, akik közül többeket azo-
nosítottak. A fellelt 262 tetemből 
csak három múmia látható. A többi 
tudományos kutatás céljából a Ma-
gyar Természettudományi Múze-
um Embertani Tárába került. A lá-
togatás betekintést engedett a 18. 
és 19. sz. temetési, ravatalozási 
szokásaiba.  Világviszonylatban is 
egyedülálló kultúrtörténeti kincs a 
Mementó Mori.

Vácról Esztergomba vezető út - a 
Dunakanyar - szépségét csodálhat-
tuk. Az esztergomi  Székesegyház 
történetét egy nagyon felkészült  
idegenvezető ismertette. Hazánk 
legnagyobb temploma, monumen-
talitásában egyszerű, szép, harmo-
nikus. igazi klasszicista remekmű. 
Több tervező és 4 hercegprímás 
építette. Itt nyugszik a Bécsben 
1975-ben elhunyt Mindszenti Jó-
zsef bíboros.  1991 május 7-én volt 
az újratemetése, a zarándok kápol-
nában ravatalozták fel és helyezték 
örök nyugalomra. Sírját naponta 
sok zarándok keresi fel.
Lékai László bíboros sírja előtt is 
fejet hajtottunk. Megyénkben mű-
ködött plébánosként  Ukkon, Ba-
dacsonytomajon, majd Veszprémi  
Apostoli kormányzó volt. A bazili-

ka megtekintése után a teljesen fel-
újított   Árpád-házi  királyok palo-
táját jártuk be. Csak felsorolásként:  
ciszteri terem, török udvar, re-
neszánsz udvar, királyi kápolna, 
fehértorony stb. Sok-sok lépcsőt 
járva, nagyon elfáradva – de meg-
érte! Szomszédolással fejeztük be 
a kirándulást. Átutazva Párkányba, 
a Mária Valéria hídról visszanézve 
teljes pompában láthattuk a bazi-
likát. A párkányi szlovák sör, sztra-
pacska üdítőleg hatott a szép, tar-
talmas nap után. Persze került né-
hány dobozzal az itthoniaknak is.
Végezetül:  a hálás 62 tag nevében 
megköszönjük Editnek  és a két 
kedves gépkocsivezetőnek (Vitai 
Tamásnak és Kasza Tamásnak) a 
sok-sok élményt és fáradozást.
                            Jávori Lászlóné

A közelmúltban a Nőklub hatvankettő taggal indult el 
Vác, Esztergom, Párkány felé. Tartalmas, szép kirán-
dulás volt                                             Fotó: Helyszíni felvétel

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
November 8 - 14. 

csütörtök – szerda

8 – 12. csütörtök – hétfő, 14. 
szerda  16:00                                    

1200,-Ft / 13. kedd 14:00
A művészet templomai: 

CARAVAGGIO      
Színes, olasz film

Hossz: 90 perc
...

8 – 10. csütörtök –szombat 
17:30 1200,-Ft

Bohém Rapszódia     
Színes, szinkronizált angol-

amerikai életrajzi film
Hossz: 130 perc

...

11 – 12. vasárnap – hétfő, 14. 
szerda   18:00                                   

1200,-Ft
13. kedd 20:30

A TANÚ    
Színes, magyar filmszatíra

Hossz: 105 perc
...

8 – 12. csütörtök – hétfő, 14. 
szerda  20:00 1200,-Ft

Húzós éjszaka az 
El Royale-ban    

Színes, szinkronizált 
amerikai misztikus thriller

Hossz: 141 perc

Világra szóló csillagászati ered-
mény született a badacsonytörde-
mici obszervatóriumban Slíz-Ba-
logh Judit csillagász, a Batsányi 
gimnázium egykori tanulója, kuta-
tásai nyomán. ELTE-s kutatók iga-
zolták a Kordylewski-porhold léte-
zését.
A közös tömegközéppontjuk körül 
keringő két nagy égitest gravi-
tációs mezőjében Euler 1767-ben 
fedezett föl három, Lagrange pedig 
1772-ben további két olyan egyen-
súlyi pontot, amelyikbe egy har-
madik kis tömegű testet helyezve, 
az a két égitesttel szinkronban 
együtt keringve nem változtatja 
meg relatív helyét. Ezeket a pon-
tokat nevezték Lagrange-féle 
egyensúlyi pontoknak. A cssillagá-
szok több ezer kis égitestet találtak 
a Nap-Jupiter, Nap-Mars, Nap-
Neptunusz kettős rendszerek Lag-
range-féle egyensúlyi pontjaiban. 
A Föld-Hold rendszerben is talál-
ható ilyen Lagrange-féle egyen-
súlyi pont.
Amióta 1961-ben Kazimierz Kor-
dylewski lengyel csillagász két fé-
nyes foltot észlelt a Föld-Hold 
rendszer  Lagrange-pontja környé-
kén, azóta e képződményt Kordy-
lewski-porholdnak hívják. De ő ezt 
az úgynevezett porholdat nem tud-
ta lefotózni. Sok csillagász kétség-
be vonta e porhold létét, mondván, 
hogy ha össze is gyűlne ott boly-
góközi anyag, akkor a Nap, a nap-
szél és a többi bolygó gravitációs 
hatása gyorsan kisöpörné onnan. 
Egy képalkotó polariméterrel föl-
szerelt földi távcsővel ELTE-s ku-
tatók - Slíz-Balogh Judit, Barta 
András és Horváth Gábor - most 
új, polarizációs bizonyítékot talál-
tak a Föld-Hold rendszer  Lagran-
ge-pontja körüli porhold létezésé-
re. A magyar kutatók a Monthly 
Notices of the Royal Society fo-
lyóiratban megjelent kétrészes cik-
kükben úgy vélik, hogy a porhold 
polarimetriai észlelése rehabilitál-
ja Kordylewski méltatlanul elfele-
dett és sokak által megkérdőjele-
zett, 1961-es úttörő megfigyelését. 

Az ég a Föld-Hold rendszer L5 
Lagrange pontja környékén 
2017. augusztus 19-én éjjel

A kutatók számítógépes modelle-
zést is végeztek, és a modellezéssel 
kapott részecskeeloszlás hasonló 
szerkezetet mutat, mint ami a 
Kordylewski-porhold  jeleiből ki-
olvasható. így ez a modellezés is 
alátámasztja a Kordylewski-por-
hold létezését.
A polárszűrőkkel fölszerelt távcsö-
vekkel vizsgálható például a Föld 
légköre, a napkorona, a  Naprend-
szer bolygóinak és holdjainak fel-
színe. A  kutatók röviden a követ-
kezőket nyilatkozták: „Képalkotó 
polarimetriával közel 90 fokos fá-
zisszög mellett sikerült észlelnünk 
a Kordylewski-porhold polarizáci-
ós lenyomatát a Föld-Hold rend-
szer egyik  Lagrange-pontja körül. 
A poron szóródó napfény az elmé-
let szerint részlegesen lineárisan 
polárossá válik, a polarizációirány 
pedig merőleges a Nap, a földi 
megfigyelő és a porhalmaz közép-
pontja által meghatározott síkra. E 

megjósolt polarizációirányt mér-
tük α polarizációfok mintázatán.
Ez az egyik legerősebb bizonyí-
téka annak, hogy az általunk mért 
poláros napfény nem a Föld lég-
körén, hanem távolabbi égitesten 
szóródott. A porhold keletkezésé-
nek és szerkezetének, azaz ré-
szecskesűrűség-eloszlásának szá-
mítógépes modellezésével nyert 
eredményeink is megerősítik, 
hogy valóban a Kordylewski-por-
holdat észleltük” – magyarázta 
Horváth Gábor egyetemi tanár, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Fizika Tanszék Környe-
zetoptikai Laboratóriumának ve-
zetője.
„A háromdimenziós négy-test 
probléma (Nap, Föld, Hold, por-
részecske) csak numerikusan old-
ható meg. A számítógépes szimu-
lációval azt vizsgáltam, van-e 
esély egyáltalán bármennyi anya-
got is találni az L5 Lanrans-pont 
környékén Szimulációim arra ve-
zettek, hogy a részecskék mozgása 
kaotikus, a Föl-Hold rendszer L5 
pontja pedig képes több éven át is 
jelentős mennyiségű anyagot meg-
tartani. Ezen anyagfelhő alakja 
folyamatosan változik, pulzál és 
örvénylik. Képalkotó polarimetriai 
vizsgálataimat három, egymáshoz 
képest 120 fokkal elforgatott line-
áris polárszűrővel fölszerelt, hűtött 
CCD-kamerával végeztem 180 
másodperces expozíciós idővel” - 
mondta a méréseket és megfi-
gyeléseket folytató Slíz-Balogh 
Judit, az ELTE csillagásza.
Nem elhanyagolható az a tény sem, 
hogy a  porhold elhelyezkedésé-
nek ismerete fontos az űrhajózás 
szempontjából az űrbalesetek elke-
rülése végett. A felfedezésről, 
azonnal több mint 20 nyelven és 
több mint 200 tudósítást jelentettek 
meg az internetes hírközlő csator-
nák. A megjelenés óta számos kül-
földi interjú is készült a kutatókkal.
Balogh Judit középiskolai tanul-
mányait a tapolcai Batsányi János 
Gimnáziumban végezte,  1975-
ben kitűnő eredménnyel érettsé-
gizett. Még ebben az évben sikeres 
felvételt nyert  a Budapesti Műsza-
ki Egyetemre. 1980-ban a Gépész-
mérnöki karon matematikus-mér-
nöki szakon szerzett diplomát. 
2005-ben iratkozott be az ELTE 
csillagászati tanszékén meghirde-
tett másoddiplomás csillagász kép-
zésre, amit kitűnő eredménnyel 
végzett el, ezután beiratkozott az 
ELTE-n működő fizika Doktori Is-
kolába csillagász doktori képzésre. 
Ekkor kiépített Tördemicen egy  
csillagvizsgálót maga részére. A 
doktori képzés során találkozott a 
Biofizika Tanszék Környezetopti-
kai Laborjának a polarimetriás mé-
réseivel, és a laborvezető pro-
fesszor, Horváth Gábor javaslatára 
kezdett a Föld-Hold Lagrange 
pontjaiban a Kordylewski lengyel 
csillagász által 1961-ben észlelt, 
nagyon halvány „porhold” keresé-
sébe. Ezeket a porholdakat eddig 
senkinek sem sikerült rögzítenie, 
csak „látták”. Juditnak sikerült egy 
különleges, a Horváth professzor 
által kifejlesztett képalkotó polari-
metriás méréssel kimutatni ezt a  
porholdat az egyik Lagrange-pont-
ja körül. Mindez csaknem 12 évi 
kitartó munka eredményeként szü-
letett meg,  világszerte  szenzációt 
keltve a tudományos körökben.
    Farkas Gyula 
    ny. középiskolai tanár, Tapolca

Heti haiku: Otthon

Otthonillatot
érzek az utca végén.

Anyám kávét főz.

Herczeg-Vecsei Katalin

FELHÍVÁS
Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő – testülete 15/2010. 
(VIII. 18.) önkormányzati rende-
letével elismerő címek és helyi 
kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről 
döntött.
Az elismerő címek és helyi ki-
tüntetések adományozása cél-
jából Tapolca város polgár-
mestere évente egy alkalom-
mal felhívást tesz közzé. Az el-
ismerések adományozására ja-
vaslatot tehetnek:
-  a képviselő-testület tagjai,
- a képviselő-testület bizottsá-
gai,
- társadalmi szervezetek, helyi 
közösségek, intézmények,
- Tapolca város polgárai.
A felhívásra 2018. november 
20. napjáig várjuk az indoklás-
sal ellátott javaslatokat, melye-
ket a képviselő-testület szakbi-
zottságai véleményeznek, és 
javaslatot tesznek a képviselő-
testületnek az elismerő cím 
vagy kitüntetés adományozá-
sára. Az elismerő címek és helyi 
kitüntetések adományozásá-
nak részletes szabályait a 
15/2010. (VIII. 18.) önkormány-
zati rendelet tartalmazza, mely 
a www.tapolca.hu honlapon, az 
Önkormányzat/ Döntéshozatal, 
ülések/ Hatályos rendeletek 
cím alatt található.
A részletes felhívás elérhető a 
www.tapolca.hu oldalon, vala-
mint megtalálható a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélszolgálatán. Információ 
kérhető a 87/510-126-os telefon-
számon. Tapolca, 2018. október 18.

Dobó Zoltán  polgármester

Szép csillagászati sikertörténet

www.tapolcaiujsag.hu 

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Papa búcsúmeccse
75 évesen visszavonult hazánk legidősebb igazolt labdarúgója
Az ország legidősebb iga-
zolt labdarúgója, a tapol-
cai Gyevnár Kálmán októ-
ber utolsó vasárnapján lé-
pett utoljára pályára a baj-
nokságban, így csapattár-
sai, családja, illetve sport-
barátai a meccs előtt bú-
csúztatták és köszöntöt-
ték születésnapja alkal-
mából a Városi Sport – és 
Szabadidő Centrumban.

A TVSE Tapolcai Öregfiúk 
FC játékosa, Kálmán, akit 
csapattársai csak Papának 
hívnak, hetvenöt évével 
nemcsak a város, hanem az 
ország legidősebb igazolt 
labdarúgójának számított - 
aznapig. A Megye III. osz-
tály Déli csoportjában, a Za-
lahaláp elleni meccsen vég-
leg elbúcsúzott a nagypályá-
tól és a bajnokságtól, de nem 
a labdarúgástól. A szerelését 
sem adta le, azt mondta, ő 
ezen túl is a helyi öregfi-
úkhoz tartozik, teremtorná-
kon, kispályán és sportbaráti 
meccseken is számíthatnak 
rá, illetve ahogy eddig is, 
megmarad továbbra is a csa-
pat keramikusának. Ők egy 

nagy család, aminek ő to-
vábbra is a tagja marad, de 
korából kifolyólag már nem 
tudja vállalni a bajnokság-
ban való szereplést.
Utolsó mérkőzése előtt 
Boczkó Gyula, a TÖFC 
szakosztályvezető edzője, 
Császár László az MLSZ 
Veszprém Megyei Igazgató-
ságának társadalmi elnöke, 
Horváth Dorothy a Tapolca 

Kft. sportszervezője, vala-
mint Szabó Kálmán csapat-
kapitány adott át ajándékot a 
búcsúzó labdarúgónak. Kál-
mán életében már sokféle 
sportágba belekóstolt, kezd-
ve a kézilabdától és a fut-
balltól, az atlétikán, a tájfu-
táson, illetve a vitorlázó re-
pülésen át egészen a sár-
kányrepülésig, a motorozá-
sig és a hajózásig. Végül 

visszatért a futballhoz. 
Évekkel ezelőtt Boczkó 
Gyula szemelte ki, és a Di-
szel elleni meccsen belőtt 
két góljával azonnal helyet 
is kapott a tapolcai öregfiúk 
csapatában. 
A búcsúztatását hatalmas 
megtiszteltetésként élte 
meg, de humorosan meg-
jegyezte, ez szerinte a ko-
rának szólt.                    (me)

A Tapolca VSE kosárlab-
da szakosztály hazai pá-
lyán remekelt október har-
madik szombatján. U12-
es és U16-os csapatai 
nagyarányú győztes mér-
kőzéseket játszottak.

A fiatalabb vegyes csapat a 
Megyei Gyermek Bajnok-
ság első fordulóján az Ajka 
KE ellen lépett pályára. Mol-
nár Lajos szakosztályvezető 
elmondta, villámrajtot véve 
gyorsan érvényre jutatták 
akaratukat. Az első és har-
madik negyedben Simó- 
Goldschmiedt László, Szűcs 
Mátyás és Bódis Botond 
szép egyéni- és összjátéká-
nak köszönhetően potyogtak 
a kosarak. A második és ne-
gyedik játékrészben Gerics 
Izabella, Pálffy Maja és Sza-
bó Jázmin vezetésével lát-
hattak szebbnél szebb kosa-
rakat. Védekezésüknek kö-
szönhetően a második féli-
dőre sikerült teljesen felő-
rölni ellenfelüket, így a Ta-
polcai Tigrisek 60:15-re 

n FOCI  - A Megye III. 
osztály Déli csoportjában 
a TÖFC vasárnap 2:0-ra 
győzte le a Káptalantóti 
LKE-t. Edző Boczkó Gyu-
la. A Diszeli SE 2:7-re ka-
pott ki a Monostorapáti 
SE-től. A Megyei I. osz-
tályban a TIAC VSE fel-
nőtt csapata 0:1-re, míg 
U19-es csapata 1:4-re ka-
pott ki szombaton a Vár-
palotai BSK-tól. Edző 
Dobján Krisztián. A Me-
gyei U16 Nyugati cso-
portban múlt pénteken a 
TIAC-os fiúk bravúros 
13:3 arányú győzelmet 
arattak a Devecser SE fe-
lett. Az U14-es fiúk, két 
hete, a nyolcadik forduló-
ban 4:3-ra kaptak ki a Ne-
mesvámosi LSE-től.  (me)

n STRANDKÉZI - Az 
olaszországi Cataniában, 
hétvégén megrendezett 
EHF Beach Handball 
Champions Cupot bronz-
éremmel zárta a tapolcai 
John András csapata. A 
Strandkézilabda Bajno-
kok Kupáján az Orosháza 
– Linamar (Hír – Sat 
BHC) együttes a 3. helyért 
a német BC Sand Devils 
Minden csapatát győzte le 
2:1-re.                       (me)

győzte le Ajkát. A Balaton-
füredi KC elleni támadásban 
Szűcs Mátyás, Simó- Gold-
schmiedt László, Szabó Jáz-
min, Bódis Botond és Takács 
Lara nyújtott kiemelkedő 
teljesítményt. 52:13 arányú 
győzelmet arattak a vendé-
gek felett.
A Nemzeti Fiú Kadett 
(2003/2004-es) Bajnokság 
megyei rangadóján a Várpa-
lotai KK csapatát látták 
vendégül, akik jól kezdtek és 
letámadó védekezésük is ha-
tékony volt az első negyed-
ben. Jókor jött az időkérés, 
mellyel a játékrész végére 
majdnem sikerült egyenlíte-
nie a hazaiaknak. A második 

Aranyat is szereztek a vívók
Október harmadik hétvé-
géjén rendezték meg a 
szerbiai Nagybecskere-
ken a Kadet párbajtőr eu-
rópai körversenyt. A Ta-
polca Vívóklub versenyzői 
is remekül szerepeltek, 
aranyérmet is szereztek.

Szombaton az egyéni meg-
mérettetésen, százhuszon-
kettő versenyzőből Kauker 
Dominik a tizenharmadik, 
míg Kovács Dániel a har-
mincötödik helyen zárt. A 
nők száztizenhat fős mező-
nyében Sulyok Melani a 

negyvennyolcadik helyen 
végzett. Edzőjük Gauland 
Zsófia. A másnapi férfi pár-
bajtőrcsapat európai kadet 
körversenyen huszonegy 
együttest szorított maga mö-
gé a magyar válogatott. A ta-
polcai Kauker Dominik, 
valamint a Bálind Bence, 
Kovács Gergely és Kó Bene-
dek összeállítású csapat 
nyerte a versenyt. A döntő-
ben az oroszokat 45:40-re 
győzték le, megszerezvén 
így az aranyérmet.
Válogatott edző: Andrásfi 
Tibor                                (me)

negyedben magasabb fordu-
latra kapcsoltak. Kulcsár 
Márton, Bajner Benedek, 
Szita Márton és Muzsi Már-
ton olyan iramot diktált tá-
madásban és védekezésben, 
melyhez a vendégek már 
csak a második félidőben 
tudtak csatlakozni. A har-
madik és negyedik negyed-
ben Várpalotának ugyan 
többször is sikerült 3-4 
pontra visszakapaszkodnia, 
azonban mindig jókor jött 
egy-egy dupla és tripla a ha-
zaiak részről. A végjátékban 
már felváltva potyogtak a 
kosarak, végül a Tapolcai 
Sziklák Várpalota ellen 
91:84 arányban nyert.    (me)

Októberi kosárlabda sikerek

Rövid hírek
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A tapolcai Gyevnár Kálmán utoljára lépett pályára a bajnokságban október utolsó 
vasárnapján                                                                                                        Fotó: Májer Edit

A Tapolcai Sziklák edzőjükkel, Csikós Tiborral

Tapolcaiak az európai körversenyen. Balról: Kovács 
Dániel, Sulyok Melani, Gauland Zsófia edző, illetve 
Kauker Dominik                               Fotó: Helyszíni felvétel

www.tapolcaiujsag.hu 
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Sok taps és nevetés
Louis de Funes szelleme jelent meg a tapolcai színpadon
SZÍNHÁZ - Nagy sikert 
aratott a Tamási Áron Mű-
velődési Központban a 
budapesti Hadart Színház 
előadásában, Claude 
Magnier  Oscar című víg-
játéka a napokban. A nép-
szerű francia komédia 
nyitotta meg a 2018/19-es 
színházi évadot a város-
ban.

Claude Magnier Oscar című 
klasszikus bohózatában 
Louis de Funes tizenhárom 
év alatt több mint hatszáz-
szor játszotta el Barnier sze-
repét.  Elsőként a legendás 
francia komika, később Syl-
vester Stallone  azonos című 
filmes alakítása révén pedig 
az egész világ megismerhet-
te a rendkívül szellemes víg-
játékot. A Hadart Színház 
művészeti vezetője, a darab 
rendezője és főszereplője 
Náda János kitűnő munkát 
végzett. A kemény, de embe-
ri gyarlóságokban gazdag 
Barnier szappangyáros sze-
repében a rendkívül szeret-
hető, szórakoztató, ugyan-

akkor szenvedélyesen fél-
őrült funesi karaktert for-
málta meg a tapolcai kö-
zönség számára. Az Oscar 
egy klasszikus  vígjátékírói 
mestermű, melyet a Hadart 

Színház művészei a nagy 
elődökhöz hűen és méltón, 
mesteri módon adtak elő. A 
nézők arcára már a darab 
elején kiült a mosoly, amely 
gyakori harsány nevetések-

kel tarkítva az előadás vé-
géig kitartott. Legközelebb 
november 19-én, a Tapolcai 
Musical Színpad A kaktusz 
virága című zenés bohóza-
tára várják a közönséget.  (tl) 

2018.08.31.
Mórocz Richárd és
Hutvágner Szandra
2018.08.31.
Mayer Gábor 
és Fazekas Edit
2018.09.01.
Merics Amelita és
Paulovics Márton
2018.09.01.
Perger Zita Adrienn
és Vincze György
2018.10.18.
Horváth Szabolcs és
Gutsel Marina Szerhijivna
2018.10.18.
Basics Bence és
Petrétei Panna
2018.10.20.
Balogh Norbert és
Szabó Anna Dóra
2018.10.20.
Csonka Attila
és Magyar Melinda
2018.10.20.
Szunyoghy Zoltán és
Kollár Dalma Éva
2018.10.27.
Gacs József és
Pajter Anna
2018.10.27.
Mészáros Zsolt és
Domonkos Tímea
2018.10.27.
Szirmai Gábor Miklós
és Morvay Zsófia

Jótékony célú rendez-
vény adományaiból ösz-
szegyűlt 100 ezer forintot 
adott át egy rászoruló ta-
polcai családnak a napok-
ban ifjú Erdei István.

A közelmúltban bekövetke-
zett tapolcai tűzeset során 
nehéz helyzetbe kerülő csa-
ládnak segítő kezet nyújtó 
ERT Autósport Egyesület 
vezetője a helyszínen la-
punknak elmondta,  hogy  
Badacsonyban rendeztek jó-
tékonysági programot, s ott 
gyűjtötték össze az átadott 
összeget. Ez önmagában 
nyilván nem oldja meg az 
érintettek helyzetét, hiszen 

szinte mindenük odalett a 
tűzben, ám mindenképpen 
jelentős segítség számukra. 
Elhangzott, hogy a rendez-
vényt eredetileg Tapolcán 
szerették volna megtartani, 
ám végül badacsonyi hely-
színnel, a badacsonytomaji 
önkormányzat támogatásá-
val bonyolították le. Sokan 
segítettek még a rendezvény 
lebonyolításában, erről onli-
ne újságunkban olvashat-
nak. Azt is megtudtuk, hogy 
a szerencsétlenül járt család 
számára a tapolcai önkor-
mányzat is segített, s ennek 
köszönhetően van fedél a fe-
jük fölött, s nem kell félniük 
a téltől.                           (szj) 
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Nagy sikert aratott Tapolcán, a Tamási Áron Művelődési Központban Claude 
Magnier  Oscar című vígjátéka                                                              Fotó: Töreky LászlóHázasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45 - 50 Ft/db
Burgonya: 190-290 Ft/kg
Sárgarépa: 190 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 220 Ft/kg
Körte: 480 Ft/kg
Szilva: 320 Ft/kg
Narancs: 499 Ft/kg

Heti SÜTI

Gesztenyés süti 
(sütés nélkül)

Hozzávalók: 25 dkg darált keksz, 
15 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 
2 cs. gesztenyemassza, 1/2 dl rum
A gesztenyemasszát összegyúrjuk 
a keksszel, margarinnal, porcukor-
ral, ízlés szerint ízesítjük rummal, 
vagy aromával. Darált keksszel 
megszórt, vagy sütőpapírral bélelt 
magas falú tepsibe simítjuk.
Krém: 9 dl tej, 3 cs. vaníliás pu-
dingpor, 25 dkg margarin, 25 dkg 
porcukor (A tejben felfőzzük a pu-
dingot, lehűtjük. A margarint a 
porcukorral habosra keverjük, 
majd a kihűlt pudinggal összeke-
verjük), 20 dkg babapiskóta, feke-
tekávé, 4 dl habtejszín vagy cuk-
rász tejszín.
A gesztenyés masszára rátesszük a 
pudingkrém felét. A babapiskótát 
meglocsoljuk a feketekávéval, s a 
krém tetejére sorba rakjuk. Rá-
tesszük a krém másik felét. Erre si-
mítjuk a keményre felvert tejszínt. 
Tetejét megszórjuk csoki-darával, 
vagy reszelt csokoládéval. Leg-
alább 2 órára hűtőbe tesszük, az-
után szeleteljük.
   Dobosné Szabó Márta
   Székesfehérvár

Támogatás a családnak

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Húzós éjszaka az El 
Royale-ban - California és 
Nevada határán húzódik 
egy lelakott, sötét múltú 
hotel: az El Royale. Egy éj-
jel 4 idegen érkezik: egy 
pap (Jeff Bridges), egy por-
szívóügynök (Jon Hamm), 
egy hippi (Dakota John-
son) és egy énekesnő 
(Cynthia Erivo), akik szo-
bát akarnak kivenni, de er-
re a szálloda nincs felké-
szülve. A bonyodalmak kö-
vetkeztében azonban egyi-
kőjük se úgy jelentkezik ki, 
ahogy eredetileg tervezte. 
Olyanoknak ajánlom, akik 
egy hagyományosabb kri-
mire vágynak a modern fil-
mek helyett!               (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Némethné Novák Boglárka
Szürke gém az Alsó-tónál

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus címünkre!
 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 címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

Az én városom...

Ifjú Erdei István átnyújtja az adományokból össze-
gyűjtött 100 ezer forintot                                    Fotó: szj.
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