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Főhajtás István előtt
ÜNNEP Augusztus huszadikán muszáj emlékeznünk az elődökre
A nemzeti ünnep a Tapolcai ifjúsági fúvószenekar
térzenéjével kezdődött a
belvárosban, majd a
Templom-dombon koszorúzással folyatódott. Itt
Dobó Zoltán köszöntőjét
hallhatták az érdeklődők.
A polgármester szólt Szent
István üzenetéről, eszmeiségéről, megmaradásunk zálogáról.
- Talán kevesen tudják, hogy
Európa legrégebbi keresztény nemzetállama Magyarország. Ehhez azonban István királytól kedve sokaknak, sokat kellett áldoznia.
A mai nap éppen ezért ünnep
az országnak, ünnep minden
közösségnek,
családnak,
magyar embernek, amikor
hálát kell adni az elődöknek
- hangsúlyozta. Hozzátette,
nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy ma a Kárpátmedencében nem csak mi,
magyarok élünk. Így fontos
az is, hogy a saját boldogulásunkkal ne vegyük el
mások lehetőségét. A beszéd
után a polgármester Ughy

A Szent István-szobornál Dobó Zoltán koszorúz, Ughy Jenőné jegyzővel Fotó: szj.
Jenőné jegyző asszonnyal
közösen koszorúzta meg
Szent István szobrát.
Az augusztus huszadikai ünnepségen a koszorúzás előtt
szentmisét is tartottak, utána
pedig kenyérszentelést a
plébánia udvarán. Az új ke-

mence szentelésénél, az új
kenyér ünnepén a Batsányi
Táncegyüttes táncosai működtek közre.
A folytatásban immár a Tapolcai ünnepi napok és borhét részeként a Kinizsi
Táncegyüttes, a Csobánc

Népdalkör, a Batsányi Táncegyüttes, a Batsányi Népdalkör, a Nyirettyű Népzenei
együttes, a Palmetta és az
Ocho Macho okozott kellemes perceket az érdeklődőknek. Természetesen a pazar
tűzijáték sem maradt el. (szj)

Internetes
lételemek
Névtelenül írogatni.
Vagy álnéven. Mástól
származó tartalmat,
szöveget, képet, hírt,
információt sajátként
közzétenni. Történelmi tényeket, feltevéseket forrás megjelölése nélkül közzétenni. Ellopni, átírni, módosítani, közreadni
bármit, bármi áron,
valamilyen cél érdekében. Az internet
minderre a legjobb terep, hiszen sokan éppen az arcnélküliségből próbálnak anyagi,
politikai tőkét kovácsolni, míg mások a
hőn áhított népszerűséget igyekeznek itt
megalapozni.
Elég
ingoványos terep, hiszen akár életek, sorsok is múlhatnak
azon, hogy ki, mikor,
mit talál érdekesnek.
Nem az igazság, vagy
a hazugság a lényeg,
hanem az, amit az
adott felhasználó hinni szeretne. S ezért
semmi sem drága.
Szijártó János

Tapolcai ünnepi napok
sári kínálat, és környezet te- de Fekete Jenő, vagy éppen
rén is. Az érdeklődés folya- az Ismerős Arcok is sokakat
matos volt az augusztus 18. vonzott a Köztársaság térre.
és 23. közötti időszakban. Az eseményekről részleteiNagy sikerrel léptek fel „ha- ben is beszámolunk lapunk
A Tapolca Kft. – Tamási zai pályán” a Tóth-lányok, következő számaiban. (szj)
Áron Művelődési Központ
által rendezett nagyszabású
eseménysorozat első megmozdulását most is komoly
érdeklődés kísérte. A felvonulók a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar vezetésével
masíroztak végig a városon
a Köztársaság térig. A Tördemic Néptáncegyüttes nívós műsora után, az ünnepélyes megnyitón kihirdették az idei borverseny
eredményeit.
Az ünnepi napok az elmúlt
években igencsak kinőtte A felvonulás már régi hagyomány az ünnepi napok
magát, a színes programok nyitányán. A képen a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
mellett a gasztronómia, a vá- Péni Béla karnaggyal az élen
Fotó: Szijártó János
Az idén is vidám felvonulással kezdődtek meg a
Tapolcai ünnepi napok és
borhét programjai.

Több garázs is elázott az elmúlt hétfőn Fotó: Szijártó J.

Hőség, tűz, majd vízözön
Az
elmúlt
hetekben adott számukra ismét fontos,
kaptunk meleget, hideget, értéket mentő feladatot. Az
elmúlt hétfői felhőszakadás
szárazat és nedveset.
példátlan mennyiségű csaAz egyik napon a tűzoltók padékot zúdított a városra és
munkáját az erdőt, mezőt környékére. Az anyagi károk
pusztító tűz oltásánál követ- felmérése még most is tart.
hettük nyomon, majd a káni- (Folytatás a 3. oldalon
(szj)
kula végét jelentő özönvíz Özönvíz... címmel)
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Választás
 IDŐKÖZI - A helyi választási bizottság
döntése alapján augusztus 30-án Tapolca két
körzetében (a 3-as-ban
és az 5-ösben) tartanak
időközi választást. Tapolcán jelenleg tizenkettő képviselői hely
van a polgármestert is
beleszámítva. Megüresedett az országgyűlési
képviselővé választott
Rig Lajos (Jobbik) helye, és felszabadult az
ősszel egyéni mandátumot is nyert Dobó
Zoltán (Jobbik) helye,
aki polgármesteri címe
megtartása mellett lemondott egyéni képviselői
mandátumáról.
Összességében nyolc
jelölt van, a JOBBIK, az
MSZP és a FIDESZKDNP 2-2 jelöltet állított, valamint két további független jelölt is
megméreti magát. A
döntés augusztus 30-án
a tapolcaiak kezében.
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
- A Jobbik fórumai:
Augusztus 27. (csütörtök) 17 óra:
Spar előtt
Augusztus 28. (péntek) 8-tól:
Városi Piac
Augusztus 28-án 18 órakor a Tamási Áron Művelődési Központban Vona Gábor, a Jobbik elnöke,
Rig Lajos országgyűlési képviselő,
Dobó Zoltán polgármester, Pass
Sándor és Décsey Sándor képviselő-jelöltek közösen tartanak lakossági fórumot.
- Augusztus 29-én 15 órakor
képviselői nyílt napra várja az
érdeklődőket Árvai Gábor, az
MSZP helyi elnöke és Gőgös
Zoltán országgyűlési képviselő a
Juhász Gyula utca és az Egry utca
közötti zöldterületen. Beszédet
mond Tóbiás József az MSZP
elnöke, Bősz Anett az MLP
ügyvivője és Torzsa Sándor a
Societas elnöke.
Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Augusztus 31. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Szeptember 7. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 14. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Szeptember 21. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Szeptember 28. 14.00-16.00

KÖZÉLET

2015. AUGUSZTUS 26.

Helyi feladatok
VÁROSKÉP Belváros, közrend és sorban állás
A belvárosi épületek homlokzatainak felújításáról,
a közterület-felügyeletről,
a mezőőri szolgálatról, a
Tavasbarlangnál tapasztalt több órás sorban állás
kezeléséről adott tájékoztatást Dobó Zoltán polgármester.
A Főtér 12-vel kapcsolatban
a polgármester elmondta,
hogy a Tarr Kft. anyagi segítségével el lehet végezni a
homlokzat megújítását. Várhatóan az idén elkészül ez a
fejlesztés. Jó hír, hogy a
gazdasági kabinetben lévő
cégek közül többen is jelezték, hogy látnának fantáziát
a „Fogadj örökbe egy homlokzatot”, akcióban, ami az
előzetes becslések szerint
két éven belül megoldaná a
belvárosi épületek megszépítését úgy, hogy nem kellene erre költségvetési forrásokat fordítani.
Fontos kérdés az önkormányzati rendészet, vagy a
közterület-felügyelet mielőbbi megszervezése. Mindkettő verziónak van költségvetési vonzata is, így kellően
át kell gondolni, a közbiztonság, közrend érdekében megvalósítandó feladat
technikai kivitelezését. - A
rendőrséggel való szoros
együttműködés mindenképpen kiemelt fontosságú, bármelyik szervezeti formát is
választjuk. Az önkormányzati rendész, vagy közterület-felügyelő, mint hatósági
jogkörrel rendelkező hivatalos személy, megoldást je-

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Több órás sorban állás vár arra, aki az egyébként csodálatos Tavasbarlangot szeretné megnézni
Fotó: szj.
lenthet majd olyan problémákra, amelyek már régóta
zavarják az itt élőket - vélekedett Dobó Zoltán, aki példaként a Malomtó partját
említette, ahol sokan nem
tartják be a legelemibb viselkedési szabályokat sem.
-Vannak, akik szinte ott élik
a családi életüket, nemkívánatos hatásaival együtt.
Eldobált szemét, csikkek,
használt pelenkák, zajos, népes család, félmeztelen férfiak, gyermeküket szoptató
nők láthatók itt időről időre.
Ez ma Tapolcán zavarja a
nagy többséget, így nem
megengedhető - hangsúlyozta a polgármester. Idetartozik még a mezőőri szolgálat megszervezése is,
amelyet a környékbeli önkormányzatokkal
együtt
szeretne megoldan a város.
Szintén gond Tapolcán,
hogy a Tavasbarlang látogatóinak több órát kell vára-

kozniuk. Ezzel kapcsolatban
a polgármester egyeztetést
kezdeményez az üzemeltető
Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal. Ugyanis a mai technika lehetővé tenné azt,
hogy mindenki időre szóló
jegyet válthasson, hiszen a
látogatóközpont programja
perce pontosan ismert, csakúgy, mint a csónakázásé. Ha
időre szóló belépőt lehetne
váltani, megszűnne a több
órás várakozási idő, a látogatók sétálhatnának a városban, ihatnának egy kávét,
vagy vehetnének egy fagyit.
Másrészt az önkormányzatnak sem mindegy, hogy
mennyi szemetet kell összegyűjteni a barlang bejárata
előtti részen, vagy a Kisfaludy utcában, illetve a Tamási Áron Művelődési Központ vízfogyasztása is mérséklődne. Ugyanis jelenleg a
sorban álló ide járnak be az
illemhelyre.
(szj)

A járás foglalkoztatási helyzete

Tapolca járás foglalkoztatási helyzetének bemutatása,
a fejlesztési lehetőségek feltárása volt a témája a Tamási
Áron Művelődési Központban megrendezett fórumnak, amelyről részben lapunkban is írtunk már.
A legutóbbi rendezvényt
Kozma Henrik alpolgármester nyitotta meg, aki megosztotta gondolatait a város
jelenlegi
foglalkoztatási
helyzetéről,
valamint a
06/87/412-289 jövőbeli elképzelésekről.
www.tapolcaiujsag.hu Majd a Veszprém megyei
Kereskedelmi és Iparkama-

INFORMÁCIÓ

ra Tapolcai Területi Irodájának bemutatkozása következett, akik tájékoztatást adtak
az átalakuló szakképzési
rendszer helyzetéről.
Németh László az IPOSZ elnöke előadásában a szakképzést és a foglalkoztatást
munkaadói szemmel közelítette meg. Szollár Gyula, a
Baptista Szeretetszolgálat
EJSZ Széchenyi István
Szakképző
Iskolájának
igazgatója, valamint Csizmadia László az iskola gyakorlati vezetője „Az iskola
szerepe a térség szakképzé-

sében, valamint a duális képzésben” címmel tartottak
színes előadást.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási
Hivatala a Tapolcai Járás
Munkaerő piaci helyzetét, a
munkába állás esélyeit, támogatási
szükségleteket,
lehetőségeket ismertetett.
Wolf Viktória Badacsonytomaj Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője, mint közfoglalkoztató a gyakorlati
tapasztalatokról beszélt. Hasonló rendezvényeket még
november 15-ig tartanak.

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8.00-12.00 óráig és
13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322
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Főszerkesztő: Szijártó János
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Özönvíz a városban
FELHŐSZAKADÁS Hömpölygött a rövid idő alatt lezúduló víz
- Meg kell keresni a csatornarendszer gyenge pontjait,
ehhez már kértem a DRV-s
szakembereinek segítségét,
tájékoztatta lapunkat Dobó
Zoltán polgármester az elmúlt hétfői zivatar után.
Az árvíz-méreteket öltő csapadékmennyiség hatalmas
károkat okozott országosan
is, és Tapolcát sem kímélte.
A polgármester elmondta,
hogy a károk felmérése még
zajlik, de a tanulságokat már
le lehetett vonni, és a sürgősen elvégzendő feladatokat
is meghatározták. - A déli
városrészben komoly gondot okozott az is, hogy a csapadékvízzel együtt hömpölygött a szennyvíz is, ami
magában hordozza a fertőzésveszélyt. Kértem a szakembereket, vizsgálják ki,
hogy milyen módon kerül
bele a szennyvíz a csapadékelvezető rendszerbe. Ezzel együtt azt gondolom,
hogy a meglévő rendszer
megfelelő
karbantartása
megelőzheti, vagy legalábbis mérsékelheti a hasonló
problémákat.
(szj)

Tapolcai zenészek
Gyermekkorát Tapolcán töltötte, azonban a torkában lévő gyémánt a fővárosig, az
országos ismertségig és elismertségig repítette. Fiatalon

Tóth Vera

Soha nem látott vízmennyiség zúdult
Tapolcára az elmúlt héten
Fotók: Dancs I. Dobó Z. - Szijártó J.

Tóth Vera

is folyamatosan énekelt,
hangját képezte, hogy egyszer a számára legfontosabbal, a zenével foglalkozhasson. Tagja volt a Tapolcai
Musical Színpadnak, különböző zenekarokban énekelt,
magántanárnál tanult, rutint
szerzett, hogy aztán legyen
elég tudása és elszántsága
ahhoz, hogy benevezzen a
legnagyobb tehetségkutató
műsorba és ott egészen a
végső győzelemig meneteljen. Azóta olyan zenészekkel és énekesekkel énekelhetett, akikről más csak álmodhat. Négy nagylemeze
jelent meg és díjak sorával
büszkélkedhet. A sikerek
mellett, elmondása szerint, ő
még mindig ugyanaz a tapolcai lány, akiért annak idején összefogott egy közösség, akik együtt örültek,
együtt sírtak vele. Hamarosan megjelenő könyvében
részletesen számol be élete
csillogó és fakóbb emlékei(hg)
Fotó: Havasi ről.

Nemzetiség a színpadon
A magyarság történelmében elválaszthatatlanul
jelen volt és pozitív szerepet játszott az itt élő német nemzetiség- fogalmazott a város polgármestere a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét hagyományos nemzetiségi
műsorát megelőzően a
Köztársaság-téren.

kívül is számos német, sváb
vállalt részt szabadságküzdelmeinkben, vérét áldozva
magyar ügyekért. Dobó Zoltán hangsúlyozta, a németek
szorgalmukkal, mentalitásukkal a magyar gazdaság
fejlődéshez is hozzájárultak.
Többek között a hazai borkultúráért is sokat tettek,
olyan területeken is meghonosítva a minőségi szőlő- és
bortermelést, ahol annak
nem voltak igazi hagyományai. Aki magyarokkal a
Kárpát hazában sorsközösséget vállal, az maga is ma-

gyar- adott hangot véleményének a polgármester.
A megnyitót követően, a német néptánckultúra szép hagyományait, népi öltözetét,
lépéseit, koreográfiáit bemutató Bakonyjákói Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport tagjai léptek színpadra
és adtak igényes, hagyományőrző műsort.
Később a közismert tapolcai
mulatós zenész, Kis Zamek
szóló produkcióját hallgathatták meg a Köztársaságtéren megjelent érdeklődők,
vendégek.
(tl)

Molnár Attilának a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnökének köszöntőjét követően Dobó Zoltán
méltatta a Magyarország
mindenkori határain belül
élő és hazánk gyarapodásában, fejlődésében fontos
szerepet betöltő német származású lakosság szerepét.
- Mindig jó állampolgárai
voltak ennek a hazának, vállt
vállnak vetve védték határait, sok esetben magyarabbá
válva, mint az eredetileg itt
élők. Elég csak Schweidel
József tábornokra, aradi vér- Színpadon az autentikus német táncokat bemutató,
tanúra gondolnunk, de rajta Bakonyjákói Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport Fotó: tl.
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Hazai pályán léptek fel a lányok
Szent István ünnepünk
előestéjén a beszédes
nevű budapesti 100%
Rolling Stones csapott a
húrok közé elsőként, aztán jöttek a várva várt hazaiak.
A borhét 19-i élő koncertjeire sokszázan voltak kíváncsiak. Az est húzóprodukciója nyilvánvalóan Tóth Vera és Tóth Gabi közös fellépése volt, ám előtte a nagy
angol rock and roll zenekar
hazai nagymesterének számító 100% Rolling Stones
koncertjének örülhettek a jelenlévők. Örömre pedig valóban volt ok, a csapat azt
hozta amit önmaga számára
is megfogalmazott, a Stones
dalok magas színvonalú előadását és a „Rolling Stones

Az est húzóprodukciója Tóth Vera és Tóth Gabi közös fellépése volt Fotó: Töreky L.
érzés, hangulat" hű visszaadását, mind zeneiségében,
mind színpadi megjelenésben. A dalok valóban jól
szóltak, a zenekar valódi
elánnal játszott, azonban
bármilyen szomorú, a hatvanas éveket, amikor mindez a

Vásárolt egy autórendszámot
A rendőrök 2014. október
31-én Csabrendek egyik utcájában intettek le egy személygépkocsit ellenőrzés
céljából. A járművet C. Károly 33 éves káptalanfai lakos vezette, aki elmondta,
hogy a gépkocsit nemrég vásárolta Ausztriában, azonban az adásvételi szerződést
nem tudta bemutatni. Így
előállították a sümegi rendőrőrsre, majd gyanúsított-

reveláció erejével hatott,
nem hozhatták vissza még
ők sem. Nosztalgia, jól nyomott retró volt, ha nem is
100%, de 90% gördülő kő
megvolt vitathatalanul. I
Can't Get No Satisfaction a
zárónóták között, a világ
Hirdetés

ként való kihallgatásakor elismerte, hogy az autó forgalmi rendszámát egy hirdetés alapján vásárolta, és azt
egy ajkai hotel parkolójában
vette át egy ismeretlen személytől.
C. Károlyt ellen egyedi azonosító jel meghamisításának
bűntette miatt indult eljárás,
melyet a napokban zárt le a
sümegi rendőrőrs Bűnügyi
Csoportja.
(di)

Politikai hirdetés

Politikai hirdetés

egyik legismertebb slágere
mindig hat, megmozgatja a
táncolókat is, a zenekaron
pedig látszott, hogy élvezik
amit csinálnak. Hamarosan
Tóth Vera és Gabi lépett
színpadra, hangsúlyozták,
hogy tapolcaiak, itt a helyük,

itt mindig „más játszani" egy
kicsit, aztán jönnek a nagy
angol, amerikai, hazai, zömében külföldi slágerek.
Brillíroznak nagyon, fürdenek saját énekesi képességeikben, odateszik magukat
és a zömében „hazai" (na és
pelionos) közönség hálás
ezért. A koncert közben
megtudhatjuk azt is a heves
mozgású forrónadrágos Gabitól, hogy énekes példaképe Kovács Kati, így a többi
bulizós nótához csatlakozik
a Rock and Roller című
örökbecsű dal is. A zenétől
hangos, boroktól mámoros
éjszaka befejező produkciója Sajz Gábor harmónika
koncertje, szép levezetés, érzelemdús játék, megnyugvás a fülnek és a város aludni
vágyó lakóinak egyaránt. (tl)
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Grundfoci a sportszigeten
Hat csapat részt vételével
rendezték augusztus elején a XIII. Grundfoci kupa
kispályás labdarúgó tornát a Kazinczy téri Sportsziget „ketrecében".
Az előnevezés alapján hét
csapat jelezte játékszándékát a rendezőknél, ténylegesen hat együttes jelent
meg a program kezdetére. A
négyfős csapatok körmérkőzéses rendszerben focizva
dönthették el, hogy a 2015ös focikupán kinek kedvez a
szerencse, ki lesz a grundbajnok. A családias hangulatú tornán egy különleges

szabályt kellett minden csapatnak betartania, amire nagyon odafigyeltek a szervezők. Mégpedig azt, hogy a
teljes játékidő minden percében a pályán kellett tartózkodnia a négy fő alkotta
csapatban vagy egy 12 év
alatti, vagy egy női játékosnak.
A kétórás csata végére eldőltek a helyezések. A legjobban az FC Ketrec szerepelt, ő lett a bajnok. Második
helyre a Madrid, harmadikra
a Rozi FC gárdája került.
További sorrend: 4. Apu és
Fiai, 5. Egy Steffl-t kérek!,
6. Real Madrid.
(ae)

Az FC Ketrec nyerte az idei grundfocit
Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

06/87/412-289

Fotó: ae.
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„Visszaszerezni, amit elvettek”
KÓRHÁZ Az aktív ágyakra ma is szükségük van az embereknek
Rig Lajos országgyűlési
képviselő továbbra is
azon dolgozik, hogy viszszaszerezze a kórháznak, a városnak azt, ami
elvettek.
- Hogy telt a nyár?

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
augusztus 27 szeptember 2.
csütörtök – szerda
augusztus 27. csütörtök,
augusztus 29 – szeptember 2.
szombat - szerda 16:00
1000,-Ft
Szerelemsziget
Színes,feliratos horváthnémet-bosnyák-svájci
filmvígjáték
Hossz: 90 perc
augusztus 27–szeptember 2.
csütörtök–szerda 18:00
1000,-Ft
Fantasztikus négyes
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 106 perc
Rendező: Josh Trank
augusztus 27–szeptember 2.
csütörtök–szerda 20:00
1000,-Ft
Az U.N.C.L.E. embere
Színes, szinkronizált
amerikai akció-vígjáték
Hossz: 116 perc
Rendező: Guy Ritchie
Szeptember 1-én, kedden
MINDEGYIK FILM
ELMARAD!

- Sok munkával. rendezvények, falunapok, kapcsolatépítés. Folyamatosan tájékozódom a körzet problémáiról, megalapozva ezzel
az ősztől kezdődő közös
munkát. Havi egyszer önkéntes mentős szekundánsként segítem volt kollégáim
munkáját, illetve felajánlottam a szolgálatom aneszteziológiai szakasszisztensként is az egynapos sebészeti osztályon. Bízom benne, hogy a főigazgató aszszony pozitívan fogadja ezt,
hiszen szakemberhiány sújtja ezt a területet is, és az én
munkám önkéntesként nem
kerülne a kórháznak semmibe. Mindezek mellett
próbálok a lehető legtöbb
időt a családommal lenni,
mert októbertől a hétköznapok egy részét Budapesten
töltöm.

Rig Lajos országgyűlési képviselő: Csak azt kérem vissza,
amit elvettek tőlünk, itt élőktől
2012-ben!

lan: visszaszerezni a tapol- kerészét. Ezzel párhuzamocai kórháznak azt, amit san az ajkai kórház terhei
2012-ben elvettek!
megnőttek, adósságállomá- Az aktív ágyakat?
nyuk elérte a kezelhetetlen
stádiumot és a várólisták el- Igen. Amíg képviselő le- viselhetetlenül hosszúak letszek, nem adom fel a küz- tek. Ebből is látszik, hogy az
delmet az aktív ágyak visz- átalakítás
gazdaságilag
szaszerzéséért, ebben min- megbukott.
- Lassan fél év telt el a vá- denki biztos lehet.
lasztások óta, hogy érzi,
- De jelenleg is folyik a kór- Hol áll most az ügy?
megérte?
ház fejlesztése…
- Természetesen! Egy percig
sem éreztem eddig azt, hogy
nem kellett volna belevágnom. Sok helyre kapok meghívást, aminek igyekszem is
eleget tenni. Egyre többen
keresnek meg a problémáikkal, jó érzés, hogy bíznak
bennem, számítanak rám az
emberek! Meg is keresem a
módot, hogy segíthessek,
amiben tudok. Emellett a fő
célom továbbra is változat-

- Több egészségügyi intézményt, mentőállomást látogattam meg a nyáron, olyan
városokban is, amelyek Tapolcához hasonló helyzetbe
kerültek. Az aktív ágyak
megszüntetése nem csak a
városunkat érintő probléma.
Egyre inkább beigazolódni
látszik, hogy a döntés nem
átgondolt szakmai érvek
mentén született. A választáskor tett ígéreteket pedig
szeretné a kormány elfeledtetni velünk, de én folyamatosan emlékeztetni fogom rá őket, ezért is vagyok
a Parlamentben.
- Milyen érveket tud felsorakoztatni?
- A struktúraváltás után a tapolcai kórház adósságállománya elérte a 100 millió forintot, amiből 70 millió a város két gazdasági társaságát
sújtotta. Március végén
ugyan a kormány kifizette a
kórháznak ezt, de csak a tő-

-A tapolcai önkormányzattal
milyen az együttműködés?
Dobó Zoltán polgármester
és a testület vele együttműködő része sem tett le az aktív ágyak visszaszerzéséről,
ezért igyekeznek minden
feltételt megteremteni, ami
ennek eléréséhez szükséges.
Támogatási megállapodást
írtak alá a kórház fejlesztésének finanszírozásához, a
testület által megszavazott
74 millió forint pedig már
átutalásra került a kórház részére. Pályázati források felhasználásával egy labor számára is szeretnének helyet
biztosítani a régi szülészet
épületében, ez ugyanis elengedhetetlen feltétele az aktív
ágyaknak. A tálcás étkeztetés bevezetését önkormányzati tulajdonú céggel kívánják a jövőben ellátni, ami
megint csak 40 milliós fejlesztést jelent. Ami az aktív
ágyakat illeti, mind a városvezetés, mind a tapolcai polgárok csak azt kérik vissza,
ami az övék volt, és nem felejtik el, hogy ki vette el tőlük.

- Korábban 90 aktív ággyal
működött a belgyógyászat.
Az egynapos sebészet nem
ugyanaz, mint a sebészeti
osztály. Félreértés ne essék,
rendkívül szükségszerűnek
tartom a jelenlegi fejlesztéseket – hiszen ez a tapolcai
kórház tekintetében a 2,3
milliárd forintot tesz ki – de
a kórház betegeinek ellátása
akkor válna biztonságosabbá, ha az aktív ellátás is
visszakerülhetne az intézményhez. 8 óra a hét 5 napján nem helyettesíti az elvesztett aktív belgyógyászati ágyakat!
Ráadásul kicsit visszásnak
tartom, hogy előző polgármesterünk, aki 2012-ben
pártja utasításra nem tett
semmit az aktív ágyak megmentéséért, most 2015-ben,
frissen kinevezve a kórház 06/87/412-289
gazdasági igazgatói székében ül. Vajon ő milyen álláspontot fog képviselni az Online újságunk
aktív ellátás visszaállításáwww.tapolcaiujsag.hu
ban?
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Próbatételek nyáron
TRAPPOLÓK A tapolcai futók mindig öregbítik a város hírnevét
A közelmúltban nagy létszámmal, 21 fővel indultak a Trappolók a Balatonfüreden megrendezett I
love Balaton elnevezésű
éjszakai
futórendezvényen. Egy héttel később
már a nagyatádi országos
triatlon verseny tette próbára a csapat legjobbjait.
A közel 2000 induló 3 távon,
5, 10 és a félmaraton 21
kilométerjén tehette próbára
edzettségét, felkészültségét.
A trappolók a tíz kilométeres és a félmaraton távon
indultak, ismét szép sikerekkel. Mind a 21 csapattag a nagy meleg ellenére iskitűnő eredménnyel futotta
le a távokat. Teljesítették
első tíz kilométeres versenyüket az újonc trappolók is,
Tóth Blanka, Harkály Henrietta és Kustos Istvánné. Első osztályú dobogó is jutott
egyes tapolcai futóknak.
Kustos István csoportjában a
félmaraton távon első, Vadász Attila a második, Réffi
Tünde a tíz kilométeres távon az ötödik helyen, Föl-

A tapolcai trappolók a nyári nagy versenyeken is szépen helyt álltak
desi József pedig szintén a
félmaraton korosztályában
az első helyen ért célba.
Júliusban rendezték meg
Nagyatádon az országos triatlon nyílt bajnokság úgynevezett „Ironman" futamát.
A verseny 3,8 km úszásból,
180 km kerékpározásból és
42 km futásból tevődik
össze. Dr. Komjáti Sándor
immár 3. alkalommal, eddi-

gi rekordját megdöntve
egyé-niben 14:49:02 óra
alatt teljesítette az „Ironman" triatlont. Fekete Sándor váltóban teljesítette a távot. A triatlon versennyel
összekötve rendezték meg
az ATOM 100 + sorozat (5
különböző helyen megrendezett futóverseny, ahol a
futók a végére 100 kilométert teljesítenek) negyedik

állomásaként a nagyatádi
2/3 maraton futóversenyt. A
Tapolcai Trappolók itt is
részt vettek és méltóképpen
képviselték Tapolcát.
Vadász Attila és Földesi József a 28 kilométeres távot
teljesítették sikeresen, Vadász Attila az 50 feletti korosztályban a 3., míg Földesi József a 13. helyen
végzett.
(tl)
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Rövid hírek
 LABDARÚGÁS A Magyar Kupa megyei
selejtezőjének 1. fordulójában a Tapolcai
Öregfiúk együttese 6:0
arányú győzelmet aratott Zalahaláp gárdája
felett Horváth Csaba és
Viski László 3-3 góljával. A hétvégén rendezett 2. forduló is gólzáporos tapolcai sikert hozott, Pécsely volt az ellenfél. TÖFC- Pécsely
5:1. Tapolcai gólszerzők:Zsiborács 2, Csáki,
Visky és Bodó.
(ae)
 TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombati
túrája: Hegyesd-Agártető-Nyirád. Találkozó
a tapolcai autóbusz-állomáson
szombaton
reggel 6.55-kor.
(szj)
 STRANDKÉZILABDA - Az augusztus
első hétvégéjén Balatonakarattyán rendezett
strandkézilabda-bajnokság országos döntőjében a balatonfüredi és
tapolcai hölgyekből álló
Királylányok együttese
a kilencedik helyen zárta a versenyt.
(ae)

Kézilabda a dabasi stradon Ezüstérmes lányok
A Mezey Ancsa szenior
női-férfi strandkézilabda
országos döntővel fejeződött be az idei országos
strandkézilabda-bajnokság az elmúlt hét végén. A
rendezvényt a dabasi
strandon bonyolították.

A döntő napján az időjárás
kifejezetten kedvezett e nyári sportág szerelmeseinek,
rekkenő hőség, forró, szinte
égető homok, egyetlen felhő
se az égen. Lehetett kapkodni a lábakat a homokon.
Hajrá standkézilabda! A ha-

gyományoknak megfelelően
a tapolcai hölgyek az idén is
homokba szálltak. A résztvevők szinte minden évben
ugyanazok, csak egy évvel
korosabbak. Vidékről tapolcaiak, győriek, szegediek és
sok-sok fővárosi korosztályos alakulat. A nők mezőnyét már előzetesen három
csoportba sorsolták a szervezők, hogy előbb a csoportküzdelmekben csapjanak össze, majd az ott megszerzett pozíció után a helyosztókon harcoljanak. A tapolcai hölgyek nehéz csoportba kerültek. A későbbi
győztessel és második helyezettel egy társaságba, de
nem adták olcsón a bőrüket,
hiszen mindkét csoportmeccsen a lehető legszorosabb, szétlövéses (2:1)
meccset játszottak. A későbFeszíteneka hölgyek az új tapolcai mezben. Álló sor (balról): biekben egy szoros vereség,
és egy remek, harcos győzeJohnné Sallai Ibolya, Bálványosi Magdolna, Kanalas Gabriella, Mayer Zsuzsa, Tokaji Éva, Dombóvári Katalin, Antal lem a lányoktól, s ez az orEdit. Ülők(balról): Megyeri Jánosné, TóthLászlóné, Liszszágos nyolcadik helyre volt
tóczki Mária, Gombor Éva, John András (edző)
elég az idén.
(ae)

Az ezüstérmes női labdarúgó csapat. Álló sor: Fellenbeck
Mihály, Karácsonyi Alíz, Torma Szabina, Gyarmati Renáta,
Orbán Laura, Csillag Mercédesz, Szilágyi Léna, Nagy
Fanni. Elöl: Szabó Vivien, Szalai Krisztina, Filep Kata
Távollévők: Perger Ibolya, Hegedűs Ramóna

Foci a megyei I. osztályban
Hazai pályán kezdte a 2015/
2016-os évadot a megyei I.
osztályban szereplő TIAC
VSE labdarúgó csapata, rögtön szomszédvári rangadóval.
A Sümeg VSE volt az ellenfél. Az első játékrész 20. per-

cében a vendégek szerezték
meg a vezetést, majd a második félidőre kicsit nagyobb sebességre kapcsolt a
Tapolca, és Horváth Roland
54. percben szerzett góljával
egyenlíteni tudott. TIACSümeg 1:1.
(ae)
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Rendőrségi hírek
 LEREPÜLT A MO-

TORRÓL - Közúti baleset
gondatlan
okozásának
vétsége miatt indult eljárás
az ellen az 57 éves cseh férfi
ellen, aki 2015 júniusában
motorkerékpárjával okozott
balesetet, és utasát sérülései
miatt azonnal kórházba kellett szállítani. Az ügyben
folytatott nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányág
Közlekedésrendészeti Osztálya a napokban vádemelési
javaslattal zárta. Megállapítást nyert, hogy a cseh állampolgár a 71. számú főútvonalon, Pálköve belterületén közlekedett motorkerékpárjával. Haladása során
azonban már későn észlelte,
hogy az előtte szintén motorkerékpárral haladó ismerőse a jobb oldali füves területre félreállt. A férfi ezt
észlelve hirtelen fékezett,
melynek következtében elesett motorjával, utasa pedig
lerepült a járműről. A 40
éves nőt a mentők kórházba
szállították. A cseh férfi ellen közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége miatt
büntetőeljárás indult, melyet
a Tapolcai Rendőrkapitányság vádemelés kezdeményezésével fejezett be. (di)

HÍREK
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Székelyföldről jöttek
LÁTOGATÁS A határon túli gyerekek ízelítőt kaptak Tapolcából
Székelyföldről érkezett
gyerekeket, és kísérőiket
fogadta a Magyar Páneurópa Unió (MPUE) Tapolcai Szervezete pénteken.
A vendégeket Molnár Erika
a tapolcai szervezet elnöke
és Belényesi Csaba titkár fogadta pénteken, majd együtt
sétáltak a parkolóból a Tavasbarlanghoz. A program a
látogatóközpont megtekintésével, és barlangi csónakázással kezdődött, ami hatalmas élményt jelentett a
résztvevőknek. Innen átsétáltak a Tamási Áron Művelődési Központba a vendégek, ahol Molnár Erika elnök és Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere, a
kistérségi társulás elnöke
mondott köszöntőt. Elhangzott, hogy a magyarságtudat
megőrzése mindannyiunk
közös érdeke, jövőnk záloga.
A békés európai együttélés
fontosságáról dr. Andrássy
Gábor a MPUE elnöke
szólt, míg a székelyföldi

SZEM - PONT

A csoportot a Tamási Áron Művelődési Központban köszöntötték
csoport vezetője, Péter János háláját fejezte ki a magyarországi, tapolcai látogatás kapcsán.
A házból a Köztársaság térre
vonultak át a résztvevők N.
Horváth Erzsébet tapolcai

újságíró, helytörténész kíséretében. A Trianon-emlékműnél meggyújtották az emlékezés mécseseit, Sebestyén Rita pedig saját költeményét szavalta el. A program további részében a ven-

Heti SÜTI

Bacsó Péter harminc évvel Hozzávalók: Tészta - 40 dkg
ezelőtti filmjének címét csak finomliszt, 1 csomag sütőpor, 13 dkg
azért említettem, mert főhő- cukor (kristály), 2 csomag vaníliás
cukor, 20 dkg margarin, 4 db
se képes volt fejből meg- tojássárgája, 2-3 ek tejföl
mondani a pontos időt. Jelen Diós hab - 4 db tojásfehérje, 13 dkg
cukor (kristály), csipet só, 2 csomag
esetben viszont több tapol- vaníliás
cukor, 15 dkg dió (darált), 15
cai üzlet alkalmazottja is pa- dkg dió (durvára vágva)
naszkodott, hogy a turisták Krém - 2 tasak vaníliás pudingpor, 4 dl
tej, 1 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 25
hozzájuk mennek be érdek- dkg
vaj, 15 dkg porcukor
lődni, hogy tulajdonképpen
mennyi a pontos idő? Ugya- Elkészítés: Krém - A pudingport sűrűre
főzzük a tejjel, a tojással és a vaníliás
nis a szóban forgó óra még cukorral, majd hűlni hagyjuk, a tetejét
mindig a téli időszámítás folpakkal lefedjük, hogy ne bőrösödjön
be. Közben a puha vajat habosra
szerint jár.
keverjük a cukorral, majd kisebb
Azt, hogy kinek a feladata adagokban hozzáadjuk a teljesen kihűlt
lett volna szerkezet beállí- pudingot is. Ez a művelet robotgép
segítségével könnyebb.
tása, nem tudjuk.
Tészta - A lisztet elkeverjük a
A megoldás pedig egy já- sütőporral és a kétféle cukorral, majd a
rókelő ironikus megjegyzé- tojás-sárgákkal, tejföllel és a puha
margarinnal tésztát gyúrunk. Három
se lehet:
részre osztjuk.
- Márciustól nem foglalkoz- Diós hab - A tojások fehérjét a sóval
kemény habbá verjük, de a vége felé
tak vele, lassan itt van ok- apránként
hozzáadjuk a kétféle cukrot
tóber 25., kezdődik a téli is, végül óvatosan beleforgatjuk a
időszámítás… erre a kis idő- darált diót is.
re már semmi értelme átállítani.
A köztéri óra pontatlansá- Addig még van két hónap, és
ga sokakat zavar. Talán
reméljük, sok turista látogat
nem túl nagy elvárás,
városunkba. Egy rosszul já- Online újságunk
hogy a pontos időt lássuk ró köztéri óra miatt ne vi(di) www.tapolcaiujsag.hu
Fotó: Dancs István gyék rossz hírünket!

dégek megtekintették Malomtó környékét, a parti sétányt, fagyiztak a Gabriella
étteremnél, majd busszal a
közeli Szigligetre indultak,
ahol a várat is meglátogatták.
(szj)

Házasságkötés

Kijevi krémes

Hány az óra, Vekker úr?
Akár ezt a kérdést is feltehetnék azok a városunkba,
pontosabban a Tapolca Áruházhoz érkeznek, és fölnéznek a köztéri órára.

Fotó: Szijártó J.

Sütés
24x35
centiméteres
lekapcsolható oldalú tepsi alján, erre
tesszük a sütőpapíron kinyújtott tészta
lapot, villával megszurkáljuk és
rákenjük a diós hab egyharmadát,
megszórjuk a durvára vágott dió
szintén egy harmadával. Ezután 180
fokra előmelegített sütőben kb 15-16
perc alatt megsütjük. Vigyázzunk, ne
szárítsuk ki, amikor a hab kezd
színesedni rajta, már készen is van.
Ezzel a módszerrel megsütjük a másik
két lapot is, érdemes a sütőpapíron
nyújtani, mert kissé ragacsos a tészta,
és így könnyebb bánni vele.
Összeállítás - Ha kihűltek a lapok,
tepsibe rétegezzük a következőképpen.
Egy tészta lap, ezt megkenjük
krémmel, ismét tészta lap és krém,
végül az utolsó lap következik.
Érdemes egy éjszakára hidegre tenni.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alulfelül sütés, tepsi mérete: 24 x 35 cm.
Fehér Sándorné Tapolca
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről hétre!
Akinek van olyan receptje,
amelyet szívesen osztana meg
másokkal lapunk hasábjain, azt
kérjük küldje el e-mailban
elektronikus címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com

2015. augusztus 15.
- Horváth Richárd és Pajkó
Mária
- Lazori Pál és Molnár
Renáta
- Gelencsér László és Toldi
Ildikó

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 50/db
Burgonya: 120-140 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 150-220 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Paprika: 240-400 Ft/kg
Paradicsom: 200-400 Ft/kg
Uborka: 250-350 Ft/kg
Alma: 250-400 Ft/kg
Körte: 300-400 Ft/kg
Saláta: 200 Ft/kg
Gomba: 700 Ft/kg
Málna: 1800 FT/kg
Őszibarack: 250-400 Ft/kg
Szilva: 150-350 Ft/kg
Szőlő: 400-500 Ft/kg
Mák: 1400-1700 Ft/kg
Mandula: 4100 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg

