
TAPOLCAI ÚJSÁG
2015. AUGUSZTUS 12.            I. évfolyam 27. szám TÉRSÉGI HETILAP          www.tapolcaiujsag.hu

Virágos Tapolcáért
KÖRNYEZET Végig járták a város utcáit a versengés szervezői

Hagyományosan a Tapol-
cai Ünnepi Napok és Bor-
hét keretében, idén a ren-
dezvény nyitónapján ad-
ják a Virágos Tapolcáért 
díjakat, elismeréseket az 
arra érdemesült tapolcai-
aknak.  Előtte nem kis fe-
ladat várt a zsűrire, hiszen 
közel nyolcvan címet kell 
bejárni, helyszínt fotózni, 
pontozni, értékelni. 

Benács Lajos a városszépítő 
egyesület elnöke válaszolt 
kérdéseimre, miközben a 
Dobó lakótelep utcáit róttuk 
a közel harminc fokos káni-
kulában.  - Ilyenkor sajnos 
nem a legszebb arcukat mu-
tatják az előkertek, a hőség 
megviseli a növényeket- 
mondja az elnök. - Talán sze-
rencsésebb lenne egy tavaszi 
mustra, de mi a közelgő ün-
nepi napokkal egy keretben, 
azzal közel egy időben tud-
juk megszervezni versenyt.  
Az utcáról nézve, a legtöbb 
helyen látszik, hogy gondot 
fordítanak a tulajdonosok a 
kinézetre, nem gazban áll, 
nem kitaposott a ház előtti 

rész, legfeljebb egy kicsit 
pasztellszerűbbek a színek, 
kókadtabbak a virágok. 
- Hiába csodálatosan szép 
egy kert, ha a tulajdonos 
nem járul hozzá a városkép 
javításához,  hanem büszke-
ségét átláthatatlan kerítés 

mögé rejti. Nekünk az a fon-
tos, hogy a szép virágokkal, 
növényzettel javuljon a vá-
ros arculata. A másoknak is 
megmutatott szépséget érté-
keljük- jegyzi  Vargáné Ká-
rolyné Edit nyugalmazott 
könyvtáros, a városszépítők 

Népszerű a csarnok Megfékezték a lángokat
A Csermák József Ren-
dezvénycsarnok nyári ki-
használtsága maximum-
hoz közelít, idén rendkívül 
népszerűek a különböző 
sportokhoz kapcsolódó 
nyári táborok.
 
Augusztus elején a Móri 
KSC kézisei edzhetnek nyá-
ri tábor keretében a csar-
nokban, őket a Kőbányai 
Darazsak kosarasai váltják a 
hó közepétől. Augusztus vé-
gén  a  helyi TVSE szakosz-
tály kézilabdásainak tábora 
következik, szeptemberben 
pedig a vívószövetség férfi-
női párbajtőrőzőinek aktív  
nyári szabadsága látja el 
munkával a csarnok dolgo-
zóit- mondta el lapunknak 
Illés Zsófia sportszervező. 

Az intézmény és Tapolca 
népszerűségére jellemző, 
hogy a táborozók nem köz-
vetítőkön keresztül jutottak 
el Tapolcára, hanem hallot-
ták hírét, és maguk jelent-
keztek, egyeztettek a csar-
nok szervezőivel.   Több pá-
lyán folyt a játék az elmúlt 
napokban is, ottjártunkkor  
Székesfehérvárról érkezett 
fiatal tollaslabdázó csoport 
gyakorolt, edzett a küzdőté-
ren. A csapat egyébként or-
szágos viszonylatban is si-
keres, mondta el lapunknak  
a csoport edzője, Nagy Sza-
bó Levente, akitől megtud-
tuk azt is, hogy aznap, a dé-
lelőtti és délutáni két-két óra 
edzést követően a csapat a 
Tavasbarlang meglátogatá-
sát tervezi.                        (tl)

Tíz tűzoltó gépjármű, és 
közel nyolcvan ember vett 
részt a Tapolca közelében 
pusztító erdőtűz megfé-
kezésében szombaton.

Lapunk információi szerint 
11.23-kor jelezték a tapolcai 
önkormányzati tűzoltóság-
nak azt, hogy egy nagyjából 
150 méteres körzetben ég az 
aljnövényzet, és az erdő a 
város közelében. A tűzhöz 
kivonuló tapolcai lánglova-
gok a helyzet súlyosságának 
felmérése után kértek erősí-
tést. Több helyszínről érkez-
tek hivatásos, illetve önkén-
tes tűzoltók.  Rövid időn be-
lül már a 3-as kiemelt foko-
zat volt érvényben, amit a 37 
fokos hőség még “meg is fe-
jelt” némileg a nehéz körül-
mények között dolgozó tűz-

oltók számára. Lakóingatla-
nok nem forogtak veszély-
ben, de a hőség, és a száraz-
ság miatt nem volt egyszerű 
az oltás. A helyszínre vezető  
utakat lezárták. A tüzet dé-

lutánra lokalizálták, és elol-
tották, de így is mintegy 80 
hektárnyi aljnövényzet, avar 
égett el, valamint másfél 
hektárnyi fenyves semmi-
sült meg.                           (szj)

női tagozatának vezetője. Az 
ő egyik  feladata egyébként, 
hogy  fényképet is készítsen 
a kertekről. - Ezek a fotók 
kerülnek majd rá az okle-
velekre- mondja és örömmel 
konstatálja, hogy az egyik 
szürke ház teljes erkélysora 
virágerdőben úszik.
Boczkó Gyula, a Városért 
Egyesület elnöke jelezte, a 
Tavasz utca egyik családi 
háza lesz a következő állo-
más. Szépen, érzékelhetően 
szeretttel gondozott kiskert 
fogadja a zsűrit, gyümölcs-
fákkal, kis szőlővel, balkon-
hoz vezető virágsorral, zöld-
ségeskerttel. Merthogy bi-
zony nem csak dísznövé-
nyek, a haszonnövények is 
széppé tehetnek egy kertet.   
Tizenegy éve indult útjára a 
Virágos Tapolcáért verseny,  
a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület, az Épített- és Ter-
mészeti Környezet Védel-
méért Alapítvánny, a Váro-
sért Egyesület, valamint Ta-
polca és Környéke Vállalko-
zók Egyesülete  szervezésé-
ben, a város szépülése érde-
kében.                              (tl)

Egymást váltják a táborozó csapatok

Füstbe borult az erdő Tapolca közelében szombaton. 
Mintegy 80 hektárnyi avar és másfél hektárnyi erdő 
égett el pár óra alatt                             Fotó: Szijártó János

A virtuális 
világkép
Egyre távolabb kerü-
lünk a fizikai valóság-
tól, a földtől, a nö-
vényzettől, a víztől, a 
társasági létformák-
tól. A virtuális élet „fej-
lődik”, a világhálón 
köszöntik meg egy-
mást az emberek, ott 
„beszélgetnek”, má-
sok képeit, videóit né-
zegetik,  mutogatják 
egymásnak, illetve a 
saját (képi) élményei-
ket is ott osztják meg - 
bárkivel. A fejlett világ 
még erősíti is ezt, hi-
szen az ügyintézések 
nagy része, akár az 
adóbevalás, vagy a 
pénzügyi műveletek, 
digitális alapot kap-
tak.  Sokan szinte el-
felejtenek kézzel írni, 
telefon, tablet, laptop 
árasztott el mindent. 
Energiazabálók vesz-
nek körül minket kicsi-
ben és nagyban, de 
nem látjuk, hiszen a 
kijelzőn, a monitoron 
lógunk. A valóságot 
akkor érzékeljük, ha 
beüt egy áramszünet.

          Szijártó János

Munkában a virágosítást pontozó zsűri  Fotó: Töreky L.



Augusztus végén két 
körzetben tartanak idő-
közi választást  Tapol-
cán. Mostani lapszá-
munkban bemutatjuk a 
nyolc képviselő-jelöltet, 
illetve programjukat 
nagy vonalakban,  kör-
zetenként közös olda-
lon, azonos terjedelem-
ben. A választásig meg-
jelenő két számunkban  
(augusztus 19-én, és 26-
án) az olvasók hiteles tá-
jékoztatása érdekében, a 
választással közvetlenül 
összefüggő események-
ről (lakossági fórum, 
kampányprogram) elő-
zetesen hírt adunk, de 
egyikről sem tudósítunk 
utólag. A képviselő-je-
löltek rendezvényeinek 
időpontját, helyszínét 
viszont közöljük, ha ezt 
lapzártáig jelzik szer-
kesztőségünk számára.
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Patikai jelenlét
VÁLTOZÁSOK Részletek az ügyeleti rendszerről
Tapolca gyógyszertárai 
minden nap elérhetőek, 
legfeljebb nem minden 
órában. Tehát szó sincs 
arról, hogy megszűnt vol-
na az ügyelet – reagált 
Rig Lajos országgyűlési 
képviselő egyes, az inter-
neten terjedő, szerinte 
méltatlan kritikákra.

Néhány hónapja változott 
meg a város patikáinak nyit-
va tartási rendje, amelyet a 
tapolcai gyógyszertárak 
kezdeményeztek, és ez for-
galmi adataik tükrében indo-
kolt lépés volt. A minden 
szempontból megnyugtató 
megoldást azonban a helyi 
háziorvosi patikarendszer 
kialakításában látja a kép-
viselő. – A patikusok statisz-
tikai adatokkal támasztották 
alá, 2015 első negyedévét 
alapul véve, hogy forgalmuk 
minimális volt este kilenc 
óra és éjfél között. A teljes 
vizsgált időszakban mind-
össze öt esetben került sor 
antibiotikum, egy-egy eset-
ben bizonyos lázcsillapítók, 
algopyrin, illetve gyulladás-
csökkentő gyógyszerek kia-
dására. Néhány esetben pe-
dig nem ügyeleti gyógy-
szerek, fogamzásgátló tab-
letta vásárlása, illetve elve-
szett cumi pótlása volt a pa-
tika látogatásának célja. Éj-
fél, és reggel nyolc között 
ugyanakkor nem történt a 
három hónap alatt egyetlen 
vásárlás sem. A rendkívül 
kis forgalom miatt döntöttek 
a patikák az ügyeleti idő 
csökkentése mellett, amely-
ről törvényi kötelességeiket 
betartva tájékoztatták az 

Méhekről, mézről 
sok érdekesség

A város gyógyszertárai minden nap elérhetőek, csak 
nem minden órában                           Fotó: Töreky László

OEP-t, illetve a megyei-, to-
vábbá a helyi sajtón keresz-
tül értesítették a lakosságot 
is. Jelenleg a patikáknak 
reggel fél héttől este hatig 
tart a normál nyitvatartási 
idejük, hétköznapi és hétvé-
gi ügyelet 21 óráig áll ren-
delkezésre. Tapolcán tehát 
minden nap elérhető a 
gyógyszertár a lakosság szá-
mára, de nem minden órá-
ban. A jelenség nem Tapolca 
-specifikus, a megyében ki-
zárólag Veszprémben van 
huszonnégy órás gyógyszer-
tári ügyelet - hangsúlyozta 
Rig Lajos.
A térség országgyűlési kép-
viselője lapunknak elmond-
ta azt is, a gyógyszerellátás 
teljes zavartalanságának ér-
dekében tárgyalásokba 
kezdtek egy helyi patika tu-
lajdonosával, aki a szüksé-
ges alapgyógyszereket az 
orvosi ügyelet számára ren-
delkezésre bocsátaná. Az 
ügyeletes orvos  rendelőjé-

ben is kiadhatna bizonyos 
alapvető gyógyszereket a 
betegnek. Mivel a megol-
dásnak pénzforgalmi vonza-
ta van, a rendszer elindítá-
sához biztosítani kell a tár-
gyi és egyéb feltételeket - 
tudtuk meg. Hasonló kritika 
érte a városvezetést a „gyer-
mekorvosi ügyelet meg-
szüntetésével” kapcsolatban 
is. Rig Lajos elmondta, ez év 
január elsejétől Dr. Szabó 
Gabriella gyermekorvos 
vette át a közelmúltban el-
hunyt Dr. Rövid Klára praxi-
sát, így megoldódott a gyer-
mekorvoshiány Tapolcán. 
- A gyermekorvosok meg-
látásait, szakmai tapasztala-
tait figyelembe véve, szom-
baton és vasárnap 9 és 12 
között, vagy 10 és 12 között 
működtethető lesz ismét a 
hétvégi gyermekorvosi 
ügyeleti rendszer, amelyet 
járványos időszakokban ru-
galmasan meghosszabbíta-
nak majd.                           (tl)

Pimper László a Tapolca és 
Környéke Méhész Egyesület 
elnöke tart előadást az Idősek 
Klubja meghívására augusztus 
13-án, 14 órától a polgármes-
teri hivatal udvari tanácstermé-
ben. A tapolcai méhészmester a 
méhek, a  méhcsaládok életé-
ről, a mézek fajtagazdagságá-
ról, a darazsak elleni védekezés 
lehetséges eszközeiről osztja 
meg tudását. A mézkóstolóval 
is egybekötött előadásra nem-
csak a klubtagokat, hanem min-
den érdeklődőt szívesen látnak 
a szervezők.                         (tl)

Szijártó János 
főszerkesztő

Választási rendezvények:

Utcafórumokat tart a héten a Fidesz 
-KDNP két független jelöltje (Ács 
Jánosné és Horváthné Somogyi 
Ildikó) a Facebookon meghirdetett 
helyszíneken és időpontokban.

Augusztus 14-én  10-11 óra között 
az MSZP-irodában (Berzsenyi u. 
13.) Gőgös Zoltán és Buzás Gyula 
várják az érdeklődőket.

Augusztus 14-én 18 órakor Toronyi 
Tibor tart lakossági fórumot a Ta-
mási Áron Művelődési Központ-
ban, az első emeleten.

Hirdetés



Tisztábban jobb lesz
TAKARÍTÁS
A Keszler-ház körüli rend-
rakás már nem tűrt ha-
lasztást. Főként köze-
gészségügyi, járvány-
ügyi, illetve környezet-
védelmi szempontok mi-
att döntöttünk úgy, hogy 
minél előbb rendbe tesz-
szük.

Mindezt Dobó Zoltán pol-
gármester nyilatkozta la-
punknak a munkálatok meg-
kezdésekor. 
- Mindezek mellett nem en-
gedhetjük, hogy  ilyen lát-
vány fogadja nap mint nap a 
lakosokat, de az arra látoga-
tó turistáknak is taszító kép 
városunk ezen részéről - tet-
te hozzá.
Amint kifejtette, olyan jelle-
gű kommunális hulladék is 
lerakásra került a terülten, 

amely fokozottan fertőzés-
veszélyes, illetve a talajba 
kerülve mérgezi azt. Renge-
teg lomizásból visszamaradt 
szemét is nehezíti a mun-
kálatokat, mivel ebből a te-

vékenységből származó ha-
sznosíthatatlan tárgyak egy 
részének elmozdítása is több 
embert igényel, a szállításról 
nem is beszélve.  - Több ön-
kéntes is részt vett a minapi 

takarításban, illetve a város-
ban dolgozó közmunkások 
egy része, de így is mini-
mum egy hét, mire vállalha-
tó állapotba kerül a villa 
környezete - fogalmazott.

 F O R G A L O M -
KORLÁTOZÁS - Rövi-
desen megkezdődnek a 
Tapolcai Ünnepi Napok és 
Borhét programjai. Az au-
gusztus 18-23. közötti 
rendezvénysorozat forga-
lomkorlátozással jár au-
gusztus 16-24. között a  
Köztársaság tér, a Halápi 
út, a Vörösmarty utca, a 
Bem Apó utca,  a Mónus 
Illés utca, a Kisfaludy 
utca, és az Ady Endre utca 
területein. A szervező Ta-
polca Kft.-Tamási Áron 
Művelődési Központ tájé-
koztatása szerint a rendez-
vény idejére a Köztár-
saság térről a gépjármű-
forgalmat minden irány-
ból kitiltják, kivéve a la-
kók, a hotel vendégei, a 
mentők, a rendőrség, a 
tűzoltóság, a bíróság, az 
ügyészség járműveit.
A Köztársaság téren lévő 
autóbusz-megállóhelyet a 
rendezvény idejére a Vö-
rösmarty utcába költöz-
tetik.                          (szj)

Rövid hírek
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A 3-as körzet jelöltjei
Ács Jánosné

Tisztelt Választópolgárok! 
Ács Jánosné, 57 éves kertész 
-üzemmérnök vagyok. 35 
éve dolgozom a szakmám-
ban. Családommal 30 éve 
élünk Tapolcán. Férjem, Ács 
János 10 éven át volt Ta-
polca megbecsült polgár-
mestere. Kötelességemnek 
érzem, hogy részt vállaljak 
az általa teremtett értékek 
megőrzésében és gyarapítá-
sában. Két egyetemet vég-
zett lányunk van. Meggyő-
ződésem, hogy Tapolca a 
miénk és nem az országos, 
illetve helyi politika játék-

Ács Jánosné független 
jelölt, a Fidesz-KDNP 
támogatásával

 A HELYI VÁLASZ-
TÁSI BIZOTTSÁG 
döntése alapján 2015. 
augusztus 30-án Tapol-
ca két körzetében (a 3-
asban és az 5-ösben) tar-
tanak időközi válasz-
tást. A testületben tizen-
kettő képviselői hely 
van a polgármestert is 
beleszámítva. Azonban 
megüresedett az ország-
gyűlési képviselővé vá-
lasztott Rig Lajos (Job-
bik) helye, és felszaba-
dult az ősszel egyéni 
mandátumot is nyert 
Dobó Zoltán (Jobbik) 
helye, aki polgármesteri 
címe megtartása mellett 
lemondott egyéni kép-
viselői mandátumáról. 
Pillanatnyilag tíztagú a 
testület, közülük öten a 
Fidesz, hárman a Jobbik 
és ketten az MSZP szí-
neiben kerültek be. A 
szocialista Lévai Józse-
fet májusban kizárták 
pártjából miután elfo-
gadta az alpolgármes-
teri felkérést.
A választás tétje nagy. 
Ha a Jobbik (és MSZP) 
jelöltjeihez kerül a két 
mandátum, akkor nekik 
lesz meg a döntésekhez 
és a határozatképesség-
hez szükséges többsé-
gük. Ha köztük és a Fi-
desz függetlenként in-
duló jelöljei között 1:1 
lesz az eredmény,  patt-
helyzet alakulhat ki. Ha 
a két helyet a Fidesz 
viszi, övék a többség a 
testületben. Bonyolítja 
a helyzetet, hogy van 
még két független jelölt 
is, akik korábban a helyi 
Jobbik meghatározó 
tagjai (vezetői) voltak. 
Ha bármelyikük beke-
rül, a fenti esélylatol-
gatás variációis lehető-
ségei tovább bővülnek. 
Nyolc jelölt, két hely, 
lehet számolgatni, esé-
lyeket latolgatni, a vá-
laszt azonban a két kör-
zetben élők adják meg 
augusztus 30-án. A je-
lenlegi városvezetés 
számára komoly próba-
tétel, hogy megerősítik-
e őket pozíciójukban a 
tapolcaiak, vagy  ki-
sebbségbe szorulnak.

                 Szijártó János

szere. Városunk olyan lesz, 
amilyenné formáljuk. Fon-
tosnak tartom egymás tiszte-
letét, a békés építkezést. 
Programom legfontosabb 
elemei: állandó kapcsolat-
tartás a lakosokkal, a válasz-
tókörzetben élőkkel, a fiata-
lok itt tartása, a középosztály 
létbiztonságának erősítése,
a szociális hálózat fejleszté-
se az idősek érdekében, a
munkahelyteremtő intézke-
dések támogatása, a közbiz-
tonság erősítése, valamint 
minden generációnak a fej-
lődő, élhetőbb városrész 
megteremtése. Megválasz-
tásom esetén arra fogok tö-
rekedni, hogy a választók 
úgy érezzék, igenis van be-
folyásuk a képviselő-testü-
leti döntések meghozatalára, 
és joguk azok megvalósítá-
sának ellenőrzéséhez, to-
vábbá a bizalmukat élvező 
képviselők és városvezetők 
munkájának számonkérésé-
hez. Ezek megvalósításához 
kérem megtisztelő támoga-
tásukat!

Kránicz András

1960-ban Pécsett születtem, 
1966 óta élek Tapolcán. Az 
eltelt közel 50 évben az Al-
kotmány és az Ady Endre ut-
cában laktam. Így mondha-
tom, hogy jól ismerem a 
hármas számú választókerü-
letet.
A 2014. októberi önkor-
mányzati választások óta az 
önkormányzat gazdasági bi-
zottságának munkájában 
külső tagként veszek részt, 
így már van némi rálátásom 
az önkormányzati munkára.
Úgy gondolom a város la-
kossága októberben hitet tett 

a változás szükségessége 
mellett. Ezt kell most foly-
tatni ahhoz, hogy Tapolca 
újra élő, és élhető kisváros 
legyen. Ahol az itt lakók tud-
nak és akarnak is itt élni, 
büszkék arra, hogy tapolcai-
ak. Ahova az idegenek 
örömmel jönnek, és egy ki-
csit irigykednek az itt la-
kókra. 
Ehhez azonban az kell, hogy 
a város vezetése is olyan 
sokszínű legyen, mint a la-
kossága. 
Azt már tudjuk, hiszen meg-
tapasztaltuk, hogy hová ve-
zet, ha valamilyen csoport a 
saját akaratát kontroll nél-
kül, mások véleményének 
meghallgatása nélkül rá-
kényszeríti a városra.
Kérem, hogy augusztus har-
mincadikán minél többen 
jöjjenek el szavazni, hogy 
önök, a választók támogatá-
sával, párton kívüliként, az 
MSZP és az MLP jelöltje-
ként képviselhessem önöket 
a városért dolgozó képvi-
selő-testületben.

Pass Sándor vagyok, 1962-
ben születtem. Családom-
mal – egy kisebb kitérőtől el-
tekintve – 20 éve élek Ta-
polcán. Párom fodrászként 
dolgozik a városban, én pe-
dig kulturális munkatársként 
tevékenykedem a város  éle-
tének színesítéséért. A 3. 
számú választókerületben, a 
Jobbik Magyarországért 
Mozgalom színeiben indu-
lok a képviselői mandátu-
mért. Ebben a körzetben 
élek, tudom, hogy mik azok 
a problémák, amelyek meg-
oldásra várnak. 2014 októ-

A mottóm: Építsük közösen 
a jövőt!
Szalkai Zsolt vagyok, 1974 
október 10-én születtem, 
nős két gyermek apja. Jenni-
fer 20 éves, egészségügyis 
tanuló. Vivien 13 éves, a 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola tanulója. Feleségem 
Móni, egy helyi multi cég 
alkalmazottja. 2009-től va-
gyok a Tapolcai Városőr és 
Polgárőr Egyesület tagja.
2010-ben a Jobbik színeiben 
listás mandátumot szerez-
tem és közbiztonsági tanács-
noki feladatot láttam el egy 

bere óta a Humán Bizottság 
tagjaként betekintést nyer-
tem az önkormányzati mun-
kába és megismertem azokat 
a feladatokat, amiket a város 
fejlődésének érdekében el 
kell végezni: a járdák, utak 
állapotának javítása, a köz-
biztonság érdekében kame-
rák kihelyezése, jó kapcsolat 
ápolása a polgárőrséggel, 
rendőrséggel, a belvárosi és 
egyéb önkormányzati üzle-
tek bérbeadása, a belvárosi 
épületek homlokzatának ta-
tarozása, a strand felújítása, 
a kulturális élet, a turizmus 
fejlesztése, a helyi vállalko-
zások helyzetbe hozása.
Fontos továbbá a városból 
történő elvándorlás megállí-
tása, munkahelyek létreho-
zása, az egészségügy fej-
lesztése, az itt élők érde-
kében és szolgálatában.
Augusztus 30-án kérem, 
tiszteljenek meg bizalmuk-
kal, hiszen Tapolca érdeke, 
hogy az októberben elkez-
dett munka folytatódjék.
Egységben Tapolcáért!

éven keresztül. Jelenleg sa-
ját építőipai vállakozásomat 
irányítom, immár tizenhét 
éve.
Célom a munkahelyterem-
tés, melyet a helyi vállako-
zókkal, és az önkormányzat-
tal közösen szeretnék meg-
valósítani. Értem ez alatt a 
helyi adók csökkentését, a 
vállalkozók terheinek mér-
séklését, amely segítheti a 
vállalkozási kedvet. Fontos, 
hogy az üresen,  kihaszná-
latlanul álló ingatlanok, üz-
letek terhei mielőbb csök-
kenjenek. Úgy gondolom, 
hogy a városban adódó mun-
kákat helyi vállalkozóknak 
kell végezniük. Kiemelt je-
lentőséggel bír a közbiz-
tonság erősítése, és az üres 
beszéd helyett az önkor-
mányzat valódi  segítség-
nyújtása szükséges, hogy az 
ezzel foglalkozó szerveze-
teket ne csak kampánycé-
lokra használják.
Kérem, szavazatukkal támo-
gassák képviselővé válasz-
tásomat!

Pass Sándor Szalkai Zsolt

Kránicz András, az 
MSZP-MLP képviselő-
jelöltje

Pass Sándor, a Jobbik 
Magyarországért 
Mozgalom színeiben

Szalkai Zsolt független 
képviselő-jelölt

KÖZÉRDEKŰ
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Az 5-ös körzet jelöltjei

Décsey Sándor vagyok, 
1978-ban Tapolcán szület-
tem. Szüleim is itt élnek, 
édesapám a vasúton, édes-
anyám pedig az önkormány-
zatnál dolgozott, ma már 
mindketten nyugdíjasok. 
Feleségemmel és három 
gyermekünkkel élek az 5. 
számú választókörzetben, 
ahol a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom színeiben in-
dulok a képviselői mandá-
tumért. Az ELTE-én szerez-
tem levéltáros és muzeoló-
gus diplomát. Idén április-
ban eredményesen védtem 

meg tudományos doktori 
disszertációmat. Ma a Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum 
igazgatójaként dolgozom.
A legfontosabb problémák 
ma Tapolcán, amelyek meg-
oldásáért a városvezetéssel 
együtt tenni szeretnék: A fia-
talok elvándorlásának meg-
állítása, amelyhez munkahe-
lyek teremtése szükséges. 
Az egészségügyi szolgálta-
tások fejlesztése, kiemelten 
az aktív kórházi ágyak visz-
szaállítása, a turizmus fej-
lesztése, hogy az idelátoga-
tók minél több időt töltsenek 
a városban. Fontos a strand-
beruházás véghezvitele és a 
fejlesztés (fedett uszoda) 
előkészítése, illetve a köz-
biztonság javítása, a közös-
ségellenes magatartási for-
mák szankcionálása, vissza-
szorítása és a játszóterek, a 
zöldfelületek biztonságo-
sabbá, komfortosabbá téte-
le. Amennyiben 30-án meg-
tisztelnek bizalmukkal, min-
dent elkövetek városunk fej-
lődése érdekében!

Décsey Sándor

Décsey Sándor, a Jobbik 
Magyarországért Mozga-
lom színeiben

Horváthné Somogyi Ildikó 
vagyok, gyógypedagógus, 
szociális menedzser az 5. vá-
lasztókörzet független je-
löltje. Tősgyökeres tapolcai-
ként a Móricz Zsigmond ut-
cában nevelkedtem, embe-
rek barátsága köt ide. Jelen-
leg is Tapolcán élek, férjem-
mel és lányommal. Az élete-
met a hátrányos helyzetű, és 
sérült emberek segítésére 
tettem fel. Örömet jelent 
számomra, hogy szaktudá-
sommal, hazai és nemzet-
közi tapasztalataimmal, ten-
ni tudok a tapolcai embere-

kért. Ennek eredményeként 
az elmúlt években több mint 
száz itt élő embernek biztos 
munkahelyet hoztunk létre.
A nappali otthonnal és a tá-
mogató szolgáltatással a ta-
polcai és környékbeli csa-
ládok számára sikerült meg-
nyugtató megoldást, rend-
szeres segítséget és bizton-
ságot nyújtani.  Azt szeret-
ném, hogy Tapolca olyan vá-
ros legyen, ahol figyelünk 
egymásra, és minden rászo-
ruló segítséget, emberséget 
kap. Ennek érdekében fon-
tosnak tartom a szociális el-
látások fejlesztését. Tenni 
akarok, hogy minden tapol-
cai polgár megfelelő egész-
ségügyi ellátáshoz jusson. 
Nélkülözhetetlenek tartom 
Tapolcán az ellentétek felol-
dását, közösségek építését, a 
foglalkoztatás bővítését, új 
munkahelyek létrehozását. 
Együttműködök minden Ta-
polcát előrevivő fejlesztés-
ben. Közös céljaink megva-
lósításához kérem meg-
tisztelő támogatásukat!

Horváthné 
Somogyi Ildikó

Horváthné Somogyi Ildikó 
független jelölt, Fidesz-
KDNP támogatással

Sásdiné Verebélyi Margit 
Hajnal vagyok, szakasszisz-
tens, az 5-ös számú önkor-
mányzati választókerület 
képviselőjelöltje.
A tapolcai emberek képesek 
a problémákat leküzdeni, az 
értékeinkből jövőt teremte-
ni! Önkormányzati képvise-
lő-jelöltként ehhez tenném 
hozzá a magam képességeit 
és tapasztalatait. Volt lehe-
tőségem a tapolcaiak napi 
problémáit, panaszait meg-
ismerni 21 éves kórházi 
munkám során! A Tapolcán 
élőknek elegendő jövedel-

met biztosító munka kell, 
hogy biztonságban élhesse-
nek és a gyermekeiknek ter-
vezhető jövőképet teremtse-
nek! Tapolcai szülőként sze-
retném, ha a gyerekeink Ta-
polcán kapnának megfelelő 
tudást és megélhetési lehető-
ségeket! A gyógyuláshoz 
sajnos utazni kell, mert hi-
ányzik a közösségi mege-
gyezés a tapolcai emberek-
kel. Alapvető célom, hogy a 
tapolcaiaknak helyben elér-
hető magas színvonalú 
egészségügyi ellátása le-
gyen! Tapolca lakóinak újra 
lehetőséget kell adni, hogy 
érezhessék a termálvíz kü-
lönleges természeti hatásait. 
Beszéljünk nyíltan a strand 
helyzetéről és tegyünk meg 
mindent, hogy megnyíljon 
végre! Nem csak a díszbur-
kolat a fontos! 
Legyen a városnak 10 éves 
terve az itt élők személyes 
helyzetének javítására!
Kérem, támogassanak au-
gusztus 30-án szavazatuk-
kal!

Sásdiné Verebélyi 
Margit Hajnal

Sásdiné Verebélyi Margit 
Hajnal, az MSZP-MLP 
képviselő-jelöltje

Szavak helyett tettek!
Toronyi Tibor vagyok, az  5. 
számú választókerület, 51 
éves független képviselő-je-
löltje. 
Kecskeméten a GAMF-on 
szereztem mérnöki diplo-
mát, jelenleg a bútoriparban 
dolgozom. 29 éve élek Ta-
polcán feleségemmel a déli 
városrészben. Ibolya szak-
asszisztens a rendelőintézet-
ben. Három felnőtt fiunk 
van, diplomás és többszak-
más fiatalemberek. A kör-
nyékbeli emberek, és vállal-
kozók biztatására jelöltet-

tem magam. Köszönet min-
den támogatásért. Első nap 
este 11 órára a szükséges 
aláírás többszörösét egyedül 
összegyűjtöttem, érezvén az 
itt lakók szeretetét, támoga-
tásukat és belém vetett bi-
zalmát. Eddigi tapasztalata-
im megerősítést kaptak, ren-
geteg új problémát jeleztek, 
kérést, panaszt fogalmaztak 
meg. 
Akik ismernek, tudják hogy 
az elmúlt évtizedek alatt mit 
tettem a közösségünkért ön-
zetlenül, saját erőből, min-
denféle anyagi, és egyéb ér-
dek nélkül, akik nem azok 
tájékozódhatnak ismerőse-
iknél, internetes oldalamon, 
szórólapomon, 14-én 18 
órakor a Tamási Áron Műve-
lődési Központban tartandó 
fórumomon, valamint keres-
hetnek személyesen, tele-
fonon. 
Képviselőként a körzetem-
ben élők a legfontosabbak, 
de megoldási javaslataim az 
egész várost szolgálják. Se-
gítsen, hogy segíthessek!

Toronyi Tibor

Toronyi Tibor, független 
képviselő-jelölt

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
augusztus 13 - 19. 
csütörtök – szerda

13-14. csütörtök-péntek, 
17-19. hétfő-szerda 14:00 

1000,-Ft
Apu vagy anyu? 

Színes, szinkronizált francia 
filmvígjáték 

Hossz: 85 perc ssic Worls

13-14. csütörtök–péntek, 
16-19. vasárnap-szerda 16:00 

1200,-Ft
15. szombat 13:30                        

Minyonok 3D 
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 91 perc

13 – 19. csütörtök – szerda 
18:00 1000,-Ft

Bazi nagy francia lagzik 
Színes, szinkronizált francia 

filmvígjáték
Hossz: 97 perc 

13 – 19. csütörtök – szerda  
20:00 1000,-Ft

MISSION: IMPOSSIBLE – 
Titkos nemzet 

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-thriller

Hossz: 131 perc 
Rendező: Christopher 

McQuarrie
Szereplők: Tom Cruise, 

Jeremy Renner, Simon Pegg    

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Munka a közösségért
Fárasztó, de örömteli volt a 
múlt szerda a Csobánc ut-
cában. A takarítás eredmé-
nyeként a Keszler-villa kert-
jéből kihordott szeméttel 
már délelőtt megtöltöttünk 
egy 30 köbméteres konté-
nert. Pedig "csak" a kerítés 
mellett dolgoztunk.
Kivágtunk több köbméter-
nyi elvadult bokrot és fát is. 
A munka végére teljesen 
megtisztítottuk a Csobánc 
utca felől a kerítés és a ház 
közötti területet. Újra látni a 
villát az utcáról! A Bajza 
utca felől a telekhatár men-
tén egy kb. 5 méter széles 
csík tisztult meg. Előtte is 
sejtettük, de most már biz-
tos: egy nap nem elég egy 
ekkora munkához. A villa 
belsejében is sok hulladék 
van, a pincéről és a hátsó 
kertről nem is beszélve! Az 
épület - mint már annyiszor 
korábban - újra lenyűgözött. 
Még romjaiban is mutatja 
egykor volt pompájának ma-
radványait. A ház előtti dísz-
kút, a stukkók az ablakok 
körül, és bent a szobákban az 
egykori tulajdonosok szép-
érzékét dicsérik.
Nagyon remélem, hogy a 
munkának lesz folytatása. 
(És persze nem azért, mert 

olvasóink írták  - olvasóink írták

Kézilabdások 
támogatása

"újratermelődik" a szemét!) 
A továbbiakban eltávolítás-
ra kerülnek a fatuskók és a 
csak géppel összeszedhető 
hulladék is, megtörténik a 
szükséges tereprendezés. 
Tervben van a terület leke-
rítése, hogy elejét vegyük az 
újabb szemétlerakásnak. A 
takarításnak, a növényzet 
rendbetételének természete-
sen az adna igazán értelmet, 
ha egyszer majd újra funk-
cióval telne meg a villa, ami-
re vannak elképzelések, de 
ez még a jövő zenéje. Addig 
is: az első lépés megtörtént, 
városunk egyik nagy szé-
gyenfoltja sokkal kisebb lett 
egy nap alatt. A rendrakás 
tehát folytatódik, az önkor-
mányzat határozott szándé-
ka szerint nem csak itt, ha-
nem a város minden olyan 
pontján - legyen az köz-, 
vagy magánterület - ahol 
egyesek nem tartják be az 
együttélés alapvető szabá-
lyait, szemetet helyeznek el, 
vagy más illegális tevékeny-
séget folytatnak. Nem en-
gedhetjük meg, hogy sze-
métdombok csúfítsák Tapol-
cát!
     Décsey Sándor igazgató
     Wass Albert Könyvtár és
     Múzeum

Tisztelt Szerkesztőség!
A napokban a tapolcai senior 
női kézilabda csapat nagy-
lelkű, és megtisztelő támo-
gatást kapott Dobó Zoltán 
tapolcai polgármestertől. 
A csapat képviseletében 
Cserépné Nagy Mariann 
(beállós poszton játszik), és 
Dombóvári Katalin (kapus) 
vették át a támogatást. A csa-
pat minden évben részt vesz 
a seniorok strandkézilabda 
bajnokságán Dabason, amit 
ebben az évben, augusz-
tus15-16-án rendeznek. A 
csapat tagjai  a dolgos hét-
köznapok, és a családi elfog-
laltságok után hétvégenkén 
készülnek a meccsekre. Fel-
veszik a versenyt a kimon-
dottan a strand kézilabda 
versenyre készülő csapatok-
kal, tisztes és komoly helyt-
állással öregbítve Tapolca 
hírnevét.



Fő az óvatosság!

Most nem tenném meg 
azokat a kunsztokat, ami-
ket fiatalként elkövettem, 
ha visszagondolok rájuk 
borsózik tőlük a hátam. A 
repülésben ma már a leg-
nagyobb biztonságra tö-
rekszem. Hamarosan itt a 
vihar, nem kockáztatha-
tok, pedig jelentkezett egy 
gyászoló család, hamva-
kat kellene szétszórni a 
Balaton felett.

Beszélgetésünk Bognár Ist-
vánnal  a fenti gondolatok-
kal  indult, nem véletlenül, 
interjúnk napjának délelőtt-
jére ígérte a viharos esőt a 
metorológia. Az esőnek, 60-
70 kilométeres szélnek nyo-
ma sincs egyelőre. Helyette  
áll a levegő a reptéren, poko-
li a forróság, „százszázalé-
kos" az UV-sugárzás.  Né-
hány perccel dél előtt egy-
mással szemben ülünk, izza-
dunk egy-egy műanyag 
székben Balatonedericsen, a  
71-es út mellett, a reptéren. 
Adja magát, hogy a lopott 
időben, a biztonságos repü-
lés kapcsán szóba kerülje-
nek a közelmúlt  balesetei. 
Lufthansa gép, Gripenek, 
egyéb esetek. - Sajnálom 
ezeket a gyerekeket- mondja 
a hazai vadászpilóták közel-
múltbeli eseteire célozva a 
tapolcai repülős. - Harminc-
ötven óra vezetési gyakorlat 
jut nekik egy évben, kész-
ségszinten begyakorolni 
ennyi idő alatt nem lehet a 
vezetést. Könnyű az ameri-
kaiaknak, oroszoknak, ők 
annyit repülnek amennyit 
csak bírnak. Én az elmúlt 
harminc év alatt több, mint 
ötezer órát gyűjtöttem össze, 
azt hiszem ez hazai viszony-
latban szép teljesítmény. En-

nek ellenére, amikor ősszel 
leállok és tavasszal újra 
beülök, úgy érzem valami 
történt ezzel a géppel, nem 
úgy megy ahogy akarom, 
pedig csak kiment a ke-
zemből a gyakorlat az öt- hat 
hónap alatt.  Kell három-
négy iskolakör, hogy vissza-
térjen a készség. Szóval nem 
csodálkozom, hogy a bo-
nyolult katonai gépeinkkel 
az történik, ami - fogalmaz-
za meg véleményét. 
Én azonban arra vagyok 
kiváncsi, vajon, Bognár Ist-
ván gépe mennyire bonyo-
lult, biztonságos, tudnám-e 
én is vezetni? 
- Egyáltalán nem bonyolult, 
nézünk mindketten a közel-
ben álló fehér repülőgép 
felé. Először persze az elmé-
letet meg kell tanulni, majd 
szorgalmasan gyakorolni a 
gép irányítását. Ami viszont 
fontos, hogy tisztelni kell a  
repülőgépet és azt a bizo-
nyos magasabb dimenziót 
ott fennt. Sajnos jellemző 
mostanában az újgazdag fi-
atalságra, hogy addig fogad-
ja meg az oktató intelmeit, 
tanácsait, amíg megszerzi a 
pilóta jogosítványt, utána ő  
a legjobb, jobban repül már 
mint a madár, „neki ne 
mondjon senki semmit”. 
Rendszerint össze iz zúzzák 
magukat és a drága repülői-
ket. Akik két-három évig ki-
bírják, hogy nem törik össze 
magukat, nem hallnak bele, 
azoknak nagy eséllyel már 
benő a fejük lágya és rájön-
nek, hogy  mindig van mit 
tanulni - mondja. Megtudom 
Bognár Istvántól azt is, hogy 
a klímaváltozás a repülés te-
rén is érezteti hatását, a 
viharok ma már szinte előjel 
nélkül, percek alatt megje-

lennek, ez régen nem volt 
jellemző, az óvatosság tehát 
még akkor is indokolt, ha 
pontosan ismerjük a meteo-
rológiai előrejelzéseket. És 
persze  akkor is, ha  egy gyá-
szoló család gyűlik össze az 
ország több pontjáról, és na-
gyon  szeretnék, ha megtör-
ténne időben a szertartás. 
Aztán megcsörren a repülős 
telefonja, majd újabb telefo-
nok sora, mind arról szól, 
mikor ér ide a rossz idő? 
Senki nem tudja, végül aztán 
a pápai reptérről jönnek ér-
tékelhető hírek, megtudjuk, 
nálunk csak valamivel öt óra 
előtt lehet számítani az idő-
járásváltozásra. A felszállni, 
vagy nem felszállni kérdése 
eldőlni látszik. Bognár Ist-
ván gépe mégis felszáll és 
teljesül egy végakarat. Ma 
alig vannak már  hasonló sé-
tarepüléssel foglalkozó kis 
cégek Magyarországon. Az 
üzlet bizony összezsugoro-
dott, ami sokszor életben 
tartja, az a repülés mindenek 
feletti szeretete. (Legalább a 
pilóta hobbiját, repüléseit 
finanszírozni tudja a bevé-
tel) Megtudom: a 2000-es 
évek körüli húsz-harminc 
felszállás naponta a jó öreg 
sárkánnyal már múlté. 
Ahogy a sárkány is kiment a 
divatból, helyette a repülő-
gépet kívánja a viszonylag 
kevés potenciális vendég. A 
repülési feltételek közben 
szigorodtak, költségei nőt-
tek. 
Viszont hiába a repülős 
konkurencianélküliség, a  
Balatonra látogató turisták 
ezer fesztivál és szórakozás 
között között választhatnak, 
az égrekelés valódi szezonja 
pedig ugyanúgy harminc 
nap mint régen.                (tl)

Ezüstöt szereztek 
A zalaegerszegi ezüsté-
rem után újabb ezüstöt 
szerzett Balatonfüreden a 
Tapolca VSE lány kézilab-
da csapata a Dán kupa 
elnevezésű nemzetközi 
utánpótlás-tornán.

A nyári dán rendezésű torná-
nak Tapolca már több mint 
egy évtizede résztvevője. A 
legnagyobb siker tavaly 
született, amikor a legfénye-
sebben csillogó érem került 
az U-16-os lányok nyakába. 
Az idei évben is érmes re-
ményekkel készültek a meg-
méretésre. A július 7-én, 8-
án, 10-én több helyszínen 
bonyolított   háromnapos 
rendezvényre a Tapolca 
VSE női szakosztálya az idei 
esztendőben is két csapattal 
nevezett, egy U-14-es és egy 
U-16-os korosztállyal. Az 
U-14-es korosztály a Lóczy 
gimnázium tornatermében 
csoportküzdelmekkel kez-

dett a kupa első és második 
napján. A tapolcai kislányok  
az „A" jelű csoport negyedik 
helyén zártak, majd a 
harmadik napon a helyosztó 
mérkőzéseken feltornázták 
magukat az ötödik helyre két 
győztes mérkőzéssel. A 
torna során csak dán 
csapatokkal játszottak.
A nagyobbak a füredi csar-
nokban mutatták meg tudá-
sukat. A hat csapatnak két 
fordulót rendeztek a három 
napon. Mindössze két ma-
gyar csapat (Pápai Kilián 
DSE, Tapolca VSE) volt 
ebben a korosztályban, a 
többi dán. Az első forduló jól 
sikerült, minden meccsét 
nyerte a tapolcai csapat. A 
második fordulóban becsú-
szott vereségnek köszönhe-
tően az idei esztendőben a 
második hely jutott a tapol-
cai lányoknak. A tornát ma-
gyar csapat, a Pápa nyerte 
meg.                                  (ae)

A 28. nyári  universiaden 
a magyar férfi párbajtőr-
válogatott a negyedik he-
lyen végzett.

A dél-koreai  Gvangzsuban 
rendezett főiskolai játéko-
kon a magyar férfi párbajtőr-
válogatottban két Sz-L Bau 
Balaton Vívóklubos vívó is 
szerepet kapott, Hanczvik-
kel Márk  és File Mátyás 
személyében. Az egyéni sze-
replés egyiküknek sem sike-
rült valami jól, csapatban 
szerettek volna bizonyítani.  
Ám az érem nem akart 
összejönni a Hanczvikkel, 
File, Berta, Peterdi összeál-
lítású kvartettnek. Nem sok 
híja volt, kétszer is egy tus 
hiányzott az éremhez.  A fi-
úk előbb Kínát győzték le 
magabiztosan (45:22), majd 
a negyeddöntőben Lengyel-

A negyedik hely
országot - végig vezetve - a 
négy közé jutásig vezető 
úton (45:41). Az elődöntő-
ben Ukrajna következett. 
A drámai küzdelemben vé-
gig fej fej mellett haladt a két 
együttes. A kevés találatot 
hozó kiélezett mérkőzésen 
ráadástussal szenvedett ve-
reséget a magyar gárda. 
A bronzért folyó küzdelem-
ben az elején az olaszok el-
húztak néhány tussal, de az 
utolsó párban Hanczvikkel 
(kilenc tus hátránynál) hosz-
szú hajrát nyitott, remekelt a 
páston, sikerült is felzárkóz-
nia. Ekkor 44:44-re utolérte 
az olaszt, de fordítania már 
nem tudott. 
Az utolsó találatot az ellen-
fél vitte be. Ezzel negyedik 
helyen végzett a magyar 
férfi párbajtőr-válogatott az 
universiaden.                 (ae)
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Bognár István lent és fent. Ma már a biz-
tonságra törekszik    Fotók: Töreky-Szijártó

A tapolcai lányok ezúttal az ezüstérmet szerezték meg



Helytálló magyarok
LOS ANGELES  Tapolcai résztvevője is volt a világjátékoknak
Véget ért a 2015-ös, Los 
Angelesben megrende-
zett Speciális Olimpia 
Nyári Világjátékok, ame-
lyet kitűnő eredménnyel, 
31 arany, 30 ezüst és 20 
bronzéremmel zárt a ma-
gyar delegáció. 

A 25 sportág közül 14-ben 
képviseltette magát Magyar-
ország, összesen 58 sportoló 
részvételével. Minden sport-
ágban született legalább egy 
dobogós hely, amelyben in-
dult magyar sportoló. Nagy 
sikert arattak többek közt az 
asztaliteniszezők, a tenisze-
zők, a tollasozók és az atlé-
ták is, a kosaras csapat 12 év 
elteltével nyert ismét arany-
érmet. A világversenyen 
idén 165 ország több mint 
6500 sportolója vett részt. A 
félmillió nézőt vonzó ese-
mény zavartalan lebonyolí-
tását 30 ezer önkéntes segí-
tette. A világeseményt Mic-
helle Obama, First Lady 
nyitotta meg, majd színpad-
ra lépett Stevie Wonder, Eva 
Longoria, Avril Lavigne és 

Nicole Scherzinger is. Szá-
mos hollywoodi színész és 
élsportoló is tiszteletét tette 
a rendezvényen. A Magyar 
Speciális Olimpia Szövet-
ség (MSOSZ) 1989 óta látja 
el a speciális sporthoz kö-
tődő tervezési és szervezési 
feladatokat, tart edzőképző 
szemináriumokat és van je-
len nemzetközi konferenciá-
kon. A mindössze 3 főállású 
alkalmazottal működő szö-
vetség mellett az elnökség, 
és a 25 fős bizottság tagjai, 
valamint a szakágvezetők 
kivétel nélkül önkéntes 

szakemberek, akik nélkül a 
hazánkban elérhető 21 
sportágból egy sem működ-
hetne. Az MSOSZ először 
1990-ben küldött delegációt 
jelentősebb nemzetközi ver-
senyre, népszerűsítéséhez 
számos sikeres sportoló és 
ismert médiaszemélyiség já-
rul hozzá integrált bemutató 
mérkőzéseken való részvé-
telével. Az Olimpián ver-
senyzett bocsa sportágban, 
Varga Ágnes Veronika és Pál 
András (darvastói sporto-
lók) is, akik egyéniben és pá-
rosban is a dobogó harmadik 

fokára léphettek. A verseny-
zők, Havasi Gábor szakág-
vezető irányításával és fel-
készítésével keményen 
küzdve, pattanásig feszült 
helyzetekben döntöttek hig-
gadtan és érték el ezt a nem 
mindennapi eredményt. A 
versenyen való részvételhez 
200 ezer forint hozzájárulást 
kellett fizetni személyen-
ként, melyet a márciusban 
megrendezett zenés jóté-
konysági est bevételéből, és 
többek között a tapolcai ön-
kormányzat támogatásából 
finanszíroztak.

SZEM - PONT
Az OTP Bank tapolcai fiók 
épületének torony részéről a 
kőburkolat néhány lapja mű-
szaki hiba következtében 
lehullott, erről lapunk febru-
ár 18-ai számában már ír-
tunk. A helyreállítás módját 
illetően az intézmény képvi-
selői, a tervező, a városi fő-
építész és a polgármesteri 
hivatal irodavezetője egyez-
tető tárgyalásokat tartott. 
Több megoldási javaslat 
megvitatása után döntöttek 

Mersics Sándor és Kuni Éva 
- 2015. 07.13.
Nyul Katalin Zsuzsanna és 
Tóth Zoltán - 2015.07.17.
Káli Tamás és Békési 
Nikolett - 2015.07.18.

 SZEMTANÚKAT és 
sértetteket keres a rendőr-
ség! A tapolcai rendőrkapi-
tányság közlekedésrendé-
szeti osztálya eljárást folytat 
egy 35 éves tapolcai férfi el-
len cserbenhagyás vétségé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt. A rendelkezésre álló 
adatok alapján a gyanúsított 
május 13-án 10 óra körül 
Volkswagen Polo típusú sze-
mélygépkocsijával közleke-
dett Gyulakeszi és Nemes-
gulács között. Egy egyenes,  
lejtős útszakaszon előtte ha-
ladt egy kékeszöld színű Su-
zuki Swift típusú személy-
gépkocsi, amely hirtelen fé-
kezésbe kezdett. Ennek kö-
vetkeztében a tapolcai férfi 
hátulról nekiütközött a gép-
kocsinak. A Suzuki megállt 
az út szélén, a férfi pedig 
gépjárművével kikerülte és 
továbbhaladt Nemesgulács 
irányába. A rendőrség kéri, 
hogy aki a bűncselekmény-
nyel kapcsolatban érdemi 
információval rendelkezik, 
hívja a 87/412-322-es szá-
mot, vagy tegyen bejelentést 
az ingyenesen hívható 06-
80/555-111-es „Telefonta-
nú" zöld számon, illetve a 
nap 24 órájában elérhető 
107-es és 112-es központi 
segélyhívó számok valame-
lyikén. A bejelentő adatait 
bizalmasan kezelik.         (di) 

 BALESET szemtanúit 
keresi a rendőrség segítség-
nyújtás elmulasztásának  
gyanúja kapcsán. Június 19-
én 12 óra 30 perc körül egy 
64 éves badacsonytomaji nő 
a 71. számú főútvonalon, 
Badacsonyörs belterületén 
közlekedett, amikor a Füredi 
utca kereszteződésénél ész-
lelte, hogy egy ismeretlen 
személy nagyméretű sze-
mélygépkocsijával a közúti 
jelzőtábla utasítása ellenére 
nem adott elsőbbséget és 
balra kanyarodott. A sértett 
azonnal elrántotta a kor-
mányt, azonban nekiütkö-
zött egy közúti jelzőtáblá-
nak. A rendőrkapitányság 
kéri, hogy aki a balesettel 
kapcsolatosan bármilyen in-
formációval rendelkezik, 
hívja a megyei rendőr-főka-
pitányságot a 06/88/428-
022-es telefonszámon, vagy 
a tapolcai kapitányságot, il-
letve tegyen bejelentést az 
ingyenesen hívható 06-80-
555-111 „Telefontanú” zöld 
számán, a 107 vagy a 112 se-
gélyhívó telefonszámok va-
lamelyikén.                       (di)
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Varga Ágnes Veronika és Pál András Havasi Gábor szakágvezetővel és az érmekkel

az érintettek által elfogad-
ható műszaki megoldásról. 
Azóta az OTP Bank Nyrt. az 
utcafronti és a Fő tér felőli, 
valamint a belső udvari 
homlokzaton a kőburkolatot 
felújította, a tervezővel és a 
főépítésszel egyeztetettek 
szerint, ahogy a vakolt felü-
leteket homlokzati színezés-
sel szintén. Az épület kie-
melkedő városképi megjele-
nése megmaradt, így új „fé-
nyében” láthatjuk.            (di)

Az OTP Bank tapolcai felújítási munkálatai befejeződ-
tek, helyreállt a régi rend                       Fotó: Dancs István

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46/db
Burgonya: 120-160 Ft/kg
Sárgarépa: 190-250 Ft/kg
Zeller: 150-200 Ft/db
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Újhagyma: 120-150 Ft/kg
Fejeskáposzta: 150 Ft/kg
Kelkáposzta: 190 Ft/kg
Karfiol: 380 Ft/kg
Paprika: 190-450 Ft/kg
Paradicsom: 200-350 Ft/kg
Uborka: 300-500 Ft/kg
Alma: 250-350 Ft/kg
Körte: 300-350 Ft/kg
Görögdinnye: 130 Ft/kg
Sárgadinnye: 280 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Málna: 2000 Ft/kg
Szilva: 200-350 Ft/kg
Citrom: 880 Ft/kg
Szőlő: 500-600 Ft/kg

Heti SÜTI

Ribizlis 
krémes

Hozzávalók
Tésztához: 1 csomag leveles tészta
Pudingos krémhez: 1 tasak tejszínízű 
pudingpor,  3.5 dl tej, 1 csomag vaníliás 
cukor, 1 db tojás, 6 dkg porcukor (ízlés 
szerint), 20 dkg margarin, 3 ek ribizli-
dzsem
Tejszínes krémhez: 2.5 dl növényi tej-
szín (Hulala), 3 dkg porcukor (ízlés 
szerint), 1 csomag habfixáló, 6 dkg pi-
ros ribizli
Elkészítés: A kész tésztát óvatosan ki-
tekerjük, majd keresztben kettévágjuk. 
Sütőpapírral bélelt sütőlemezen, elő-
melegített sütőben kb. 10 perc alatt 
készre sütjük a két lapot. A pudingot 
csomómentesre keverjük a tojással és a 
vaníliás cukros tejjel, majd felfőzzük, 
hagyjuk kihűlni. A vajat vagy margarint 
habosra keverjük az ízlés szerinti por-
cukorral, beledolgozzuk a ribizlilek-
várt, majd még tovább habosítjuk a ki-
hűlt pudinggal. A tejszínt kemény hab-
bá verjük a porcukorral, a habfixálóval, 
majd óvatosan belekeverjük a ribizli-
szemeket úgy, hogy össze ne törjenek.
Az egyik tésztalapra rákenjük a pudin-
gos krémet, ennek tetejére a tejszínha-
bos krémet, majd az egészet lefedjük a 
második lappal.
1-2 órára a hűtőbe tesszük pihenni.
Kockákra vágva, a tetejét porcukorral 
meghintve szervírozzuk. A tetejét dí-
szíthetjük ribizliszemekkel vagy kis ri-
bizli fürtökkel. Sütési hőfok: 180°C, 
sütési mód: alul-felül sütés
                   Fehér Sándorné,  Tapolca

Rendőrségi hírek


