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Megbízható társaság
ELISMERÉS „Megbízható Cég Tanúsítványt” kapott a Média Kft.

„Megbízható Cég Tanú-
sítványt” vehetett át a na-
pokban a Tapolcai Kom-
munikációs és Média Kft. 
ügyvezető igazgatója, 
Szijártó János.

A tanúsítvány 2014 óta van 
jelen a magyar piacon. A 
projektet a lengyel szék-
helyű CBOK Sp. z o.o. hozta 
létre 2013-ban, arra alapoz-
va, hogy a mindenütt jelen-
lévő internet új üzleti mo-
dellt alakított ki, ami együtt 
jár a fogyasztói magatartás 
változásával. Az ügyfelek 
ma sokkal több információ-
val rendelkeznek a termé-
kekről, szolgáltatásokról, 
vállalkozásokról vagy az in-
tézményekről és értelemsze-
rűen azt is tudni akarják, 
hogy az adott vállalkozás 
mennyire megbízható. En-
nek ismeretében indult el az 
a szolgáltatás, amely előse-
gíti az ügyfelek és a vállal-
kozások számára a bizton-
ságos együttműködést. A 
CBOK olyan innovatív ku-
tatási módszert fejlesztett ki, 
amely lehetővé teszi egy 

úgynevezett „Vélemény 
Faktort” meghatározó algo-
ritmus létrehozását. Az eljá-
rás innovatív, szerzői jogvé-
delem alatt áll, a véleménye-
ket feldolgozó tényezőkön 
alapul, és vizsgálatokat foly-
tat le minden magyar - illet-
ve hat másik országban mű-
ködő - vállalkozásról. "Meg-

bízható Cég Tanúsítványt” 
csak olyan vállalkozások ér-
demelhetik ki, amelyekről 
az ügyfelek visszajelzései 
alapján kifogástalan véle-
mény formálódik. 
A tanúsítványt, a városi té-
vét, újságot, képújságot mű-
ködtető Média Kft. vehette 
át most, ami szép elismerés, 

és cég  tevékenységét is po-
zitívan értékeli. 
Tudjuk, hogy Tapolcán több 
vállalkozás is kapott már ha-
sonló elismerést. Így őket 
ezúton külön kérjük, keres-
senek minket, hogy lapunk-
ban bemutathassuk a meg-
bízható tanúsítvánnyal ren-
delkező tapolcai cégeket!

Idén is mesterkurzus 

A kilencvenedik szülinap

Dr. Baranyay László Liszt-
díjas zongoraművész, zene-
akadémiai tanár immár hu-
szonötödik alkalommal tar-
tott mesterkurzust a város-
ban, a Járdányi Pál Zeneis-
kola vendégeként. A prog-
ram július3-án kezdődött dr. 

Baranyay László felejthetet-
len zongoraestjével és  ked-
den este fejeződött be a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban a tehetséges tanít-
ványok záróhangversenyé-
vel. (Folytatás a 3. oldalon 
„Mester és ...” címmel). (szj)

Takács Jánosné  Magdi 
nénit, 90. születésnapja 
alkalmából köszöntötte 
Dobó Zoltán polgármes-
ter és Pass Sándor kép-
viselő a napokban.   

A kedves nyugdíjas hölgy, 
aki az elmúlt években költö-
zött haza Svédországból, 
egy Május 1 utcai lakásban 
él.  Július hatodikán, barát-
nőivel  együtt ünnepelték a 
90 éves születésnapot. Ta-
kács Jánosné Tapolcára még 
csak három éve költözött, 
azt mondja nagyon tetszik 
neki a város, véglegesen itt 
szeretne maradni. Magdolna 
és gazdálkodó családja, test-
vérei életét az ötvenes évek-
ben tették lehetetlenné, ezért 
egy jobb élet reményében el-
menekültek az országból. A 

hölgy Svédországban lelt új 
hazára, férjével Stockholm-
ban élték le életük nagy ré-
szét, csak az utóbbi években 
költöztek haza. A testvérei és 
férje időközben meghaltak, 
így Takács Jánosné család 

nélkül, egyedül maradt. 
Szerencsére viszonylag jó 
egészségnek örvend, bár egy 
kicsit alacsony a vérnyomá-
sa és az idős korral gyakran 
együtt járó keringési problé-
mák miatt, néha szédül.    (tl)

Az élmény 
itt maradt
A sátor ment, de az él-
mény itt maradt. Leg-
alábbis azok szívé-
ben, akik a foci Eb 
alatt legalább egyszer 
belátogattak a Kisfa-
ludy utcában felállított 
szurkolói sátorba. Az 
élmény, hogy hazánk 
is kint volt a megmé-
rettetésen, negyven-
négy év után után,  
minden egyéb ténye-
zőt háttérbe szorított. 
Más szemmel nézte 
mindenki a többi 
meccset is, hiszen 
most végre hazánk-
nak szurkolhattunk, a 
többi „kedvenc” csak 
a mieink után jöhetett. 
A tapolcai sátor, az or-
szág egy parányi 
helyszíne volt, ahol a 
magyar szív ismét 
egyszerre dobbanha-
tott, sok más távoli, 
közeli szurkolói cso-
portéval együtt. Az 
itthoni ellendrukkerek  
pedig elcsitulhatnak, 
hiszen „gyenge” cso-
portunkból került ki az 
Európa bajnok.

          Szijártó János

A Tamásiban tartott záróhangversenyen a mester kon-
ferálta fel a tehetséges hallgatókat                      Fotó: szj.

A tapolcai Média Kft munkatársai: (hátsó sor) Török Zsolt, Havasi Gábor, Szente 
Viktória, Töreky László, (elöl) Kovács Melinda, Szijártó János, Varga Károly

Magdi néni Dobó Zoltánnal és Pass Sándorral  Fotó: tl.

50 éves város
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Pályázatból fejlesztik
Megkezdődhet a szennyvíztelep modernizálása
Kiemelt fejlesztési cél a 
tapolcai szennyvíztelep 
környezetvédelmi kor-
szerűsítése, amely vár-
hatóan 2018 végéig meg-
valósul. A tervezetről tár-
gyalt Tapolca képviselő-
testülete a napokban.

A gazdasági bizottság egy-
hangúlag támogatta, az ön-
kormányzati képviselők pe-
dig hasonlóan, ellenszavazat 
nélkül fogadták el a rendkí-
vüli ülés keretében tárgyalt 
előterjesztést, amely egy 
konzorciumra bízta a nagy 
forrásigényű 1 milliárd 991 
millió forintba kerülő fej-
lesztés megvalósítását, a fi-
nanszírozáshoz szükséges 
pályázatok benyújtását. A 
2000 köbméteres műtárgy, 
hosszú távú, biztonságos 
működését biztosítja majd, a 
már több éve elindult fo-
lyamat 2018-as befejezése. 
Tapolca önkormányzati tes-
tülete döntése értelmében, a 
város,  a Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési- és 
tisztítási Megvalósítási 
Program keretei között, a ta-
polcai Szennyvíztelep fej-
lesztése megvalósítása érde-
kében, Konzorciumi Együtt-
működési Megállapodást 
köt a Nemzeti Fejlesztési 

Jó szereplés az országoson

A tapolcai szennyvíztelep korszerűsítése kiemelt cél, 
erről a képviselő-testület is tárgyalt      Fotó: Illusztráció

Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társa-
sággal. Innentől ez utóbbi 
szervezet viszi tovább a már 
megkezdett és előkészített 
projektet - tudtuk meg Lévai 
József alpolgármestertől, aki 
azt is elmondta, hogy a kon-
zorciumnak egyik tagja és a 
projekt kedvezményezettje 
lesz Tapolca. 
Az érintett szervezetek ko-
rábban kiemelt fejlesztési 
célként határozták meg a Ta-
polcai-medence több telepü-
lésének (mintegy 30 ezer fő 
állandó lakos) szennyvizét 
befogadó, a Balaton vízvé-
delmében is igen jelentős 
szerepet játszó szennyvíz-
telep folyamatos környezet-
védelmi fejlesztésének 
szükségességét - áll a most 
elfogadott előterjesztésben. 

A Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda tájékoztatása alap-
ján, a vagyonátadást köve-
tően, a Magyar Állam által 
kijelölt, várhatóan a jelen-
legi üzemeltető, vagyonke-
zelő DRV Zrt. belép a kon-
zorciumba, Tapolca Város 
Önkormányzata fejlesztési 
kötelezettsége ezzel meg-
szűnik.” A rendkívüli ülés 
egyik fontos előzménye 
volt, hogy a napokban a 
programirodával sikerült 
tisztázni, hogy a szennyvíz-
telep kötelező állami kézbe 
adásáig (várhatóan az év 
második felében megtörté-
nik), kinek a feladata, köte-
lessége a magyar állam által 
kötelezően előírt fejlesz-
tésre a szükséges pályázatot 
benyújtani és megvalósí-
tani.                                     (tl)

készült a csoport, elhagyva a 
balatoni repertoárt. A zsűri 
vasárnap késő délelőtt hir-
detett eredményt, kiemelve 
a diszeli dalárda jó dalössze-
állítását, a remek énektelje-
sítményt, de a kisebb hibákat 
is. Végül ezüstéremmel ju-
talmazták a csapat produkci-
óját. 
Hazafi József szólóban a jól 
bevált helyi gyűjtésű, diszeli 
népdalokkal varázsolta el a 
zsűrit, akik aranyéremmel 
ismerték el a kiváló egyéni 
előadást. A Csobánc Nép-
dalkör egyébként nyolc kö-
zépdöntőn jutott túl, mire a 
döntőbe kerülhetett, a verse-
nyeken rengeteg hasonló 
felállású csoportot utasítot-
tak maguk mögé. Kocs Ida 
lapunknak elmondta, a Har-
kányban rendezett döntőről 
csoportban szerzett arannyal 
szerettek volna hazatérni, de 
így is elégedettek.            (tl)

Ezüstéremmel jutalmazták a 
diszeli Csobánc Népdalkör 
szatmári népdalcsokrát Har-
kányban, a VI. Országos 
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud kul-
turális verseny döntőjében. 
Ugyanott a csapat egyetlen 
férfi tagja, Hazafi József, 
szólóban, helyi gyűjtésű 
népdalcsokrával, aranyat 
érő teljesítményt nyújtott.
260 produkció, ebből 48 da-
lárdai volt az idei felhozatal 
Harkányban, ahol a termál 
hotel konferenciaterme, a 

híres fürdőhely nagyszínpa-
da és a helyi művelődési 
központ adott otthont a ver-
senynek. A diszeli csapat tíz 
taggal utazott a döntőre, Ha-
zafi József, Hazafi Józsefné, 
Budai Mihályné, Lengyel 
Mihályné, Berkes Lászlóné, 
Takács Józsefné, Berecz 
Lászlóné, Bálintné Horváth 
Ágnes, Tóth Józsefné és az 
együttes vezetője Kocs Ida 
felállásban. A megmérette-
tésre ezúttal színtiszta szép 
szatmári népdalcsokorral 

Színpadon a diszeli Csobánc Népdalkör     Fotó: Archív

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Július 18. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Július 25. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Tizenhárom éve indult útjá-
ra a “Múzeumok Éjszakája” 
országos programsorozat, 
Tapolca ezalatt több alka-
lommal is kapcsolódott hoz-
zá. Idén, június utolsó szom-
batján, a tapolcai múzeum, a 
múzeumkert mellett a helyi 
vasútállomás is az ingyene-
sen látogatható esemény 
helyszíne volt.
Az immár tóra nyíló bejá-
rattal büszkélkedő városi 
múzeumban késő délután 
kezdődött az élet, pontosab-
ban a múzeumi est, amely-
nek célja, hogy a múzeum ne 
poros, dohos tárgyak raktára 
legyen, hanem sokkal in-
kább egyfajta mozgalmas 
szellemi élet helyszíne, ahol 
a múlt tárgyi és szellemi ér-
tékei szórakoztató módon 
jutnak el a jelen emberéhez.
A látogatókat a rekkenő hő-
séget enyhítő árnyas fák 
alatt igényes élőzene, Far-
kas Mihálynak a Járdányi 
Pál Zeneiskola tanárának, 
gitárművészének meghitt já-
téka fogadta. A földalatti kő-
tárban gyermekfoglalkozta-
tót rendeztek be, a kertben, 
veterán motor kiállítás, a 
szépen gondozott múzeumi 
szobákban, gazdag múzeu-
mi kínálat, különleges han-
gulatú atmoszféra várta a lá-
togatókat.

A város vasútállomása az ott 
elhelyezett “4-es NOHAB” 
miatt került a figyelem a kö-
zéppontjába. Dr. Décsey 
Sándor könyvtár- és múze-
umigazgató lapunknak el-
mondta, hogy a “Múzeumok 
Éjszakáján” útjára indították 
azt az adománygyűjtést, 
amelynek célja a legendás 
mozdonytorzó állagmeg-
óvása, majd felújítása.   (szj)

http://www.tapolca.hu


Szentivánéji álom
GÁLAMŰSOR   Vastapsot kapott a Tapolcai Musical Színpad
Szentivánéji álom címmel 
nagyszabású gálaműsort 
mutatott be a Tapolcai 
Musical Színpad a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban.

A mintegy harminc fős tár-
sulat látványos, ovációval 
kísért előadása  - amelyben 
stúdiósok és énekesek egya-
ránt szerepeltek - remek íze-
lítőként szolgált a közönség 
számára a novemberben elő-
adandó Dzsungel könyvé-
ből.  A már most nagy taps-
sal jutalmazott produkció 
mellett Tóth Kiara mini-
koncertje igazi zenei cse-
mege volt, a nagyszerű kore-
ográfiák, a kivetítőn a 17 év 
gyönyörű előadásainak rész-
letei, a magyar rockoperák 
csokra pedig valóban 
“Szentiván éj” varázsát 
idézték.  Az előadás végén a 
közönség együtt ünnepelt a 
Csak a foci van! zenei blokk-
ban, nagyszerű labdarúgó-
ink előtt tisztelegve, s köz-
ben a legszebb gólok is  fel-
tűntek a filmkockákon.  
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A Tapolcai Musical Színpad legutóbbi előadása is sikert aratott          Fotó: Tóth Alex

Sokan nem is tudják, hogy 
mire való a Windows-
gomb a billentyűzeten. 
Pedig sok hasznos funk-
ciója van, ha más gom-
bokkal kombináljuk, je-
lentősen megkönnyítheti, 
gyorsíthatja munkánkat.
Billentyűkombinációk:
- Win + felfele nyíl: tel-
jesre nyitja az aktív abla-
kot
- Win + balra nyíl: a kép-
ernyő bal felére küldi az 
éppen aktív ablakot, ami 
így pont a képernyő felét 
takarja
- Win + jobbra nyíl: a kép-
ernyő jobb felére küldi az 
éppen aktív ablakot, ami 
így pont a képernyő felét 
takarja
-  Win + lefele nyíl: leküldi 
a tálcára az éppen aktív ab-
lakot
- Win + Space: amíg le-
nyomva tartjuk, minden 
ablak átlátszó lesz

- Win + „+/-„: előhívja, 
illetve eltünteti a nagyítót
- Win + F: elindul a Win-
dows keresés
- Win + E: a Windows In-
téző indítása
- Win + L: asztal zárolása
- Win + D: asztal megje-
lenítése
- Win + M: minden ablak 
lekicsinyítése
- Win + Shift + M: minden 
ablak lekicsinyítésének 
visszavonása
- Win + [szám]: a tálcára 
tűzött alkalmazások indí-
tása. A szám azt határozza 
meg, hányadik alkalmazás 
induljon
- Alt + Windows billentyű 
+ [szám]: a számnak meg-
felelően mutatja a tálcára 
tűzött alkalmazásokat
- Win + Tab: a Windows 
Aero felületen válthatunk 
a nyitott alkalmazások kö-
zött. Ez külsőre is nagyon 
tetszetős megoldás!

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaMire jó a Windows-gomb?

Szijártó János

 Fesztivál a hegyen
A Ghymes együttes és ve-
zetője Szarka Gyula, Ta-
polca, Hegymagas, Kisapá-
ti, Raposka és a helyi borá-
szok támogatásával idén is 
megrendezte a Ghymes 
Fesztivált a Szent György-
hegyen. 
Az esemény megnyitóját  
Kiss István borász birtokán 
tartották július első pénte-
kén. A hagyományos ma-
gyar kultúra, az irodalom,  a 
csodálatos táj, a finom helyi 
borok és muzsika három-

napos ünnepét immár he-
tedik alkalommal rendezik 
meg a Szent György-he-
gyen, a rendezvény teljes 
történetében ugyanekkor az 
idei már a tizenegyedik 
Ghymes Fesztivál. A nyitó-
napon az érintett település-
vezetők közül Dobó Zoltán 
tapolcai polgármester, a 
fesztiválgazda Ghymes 
együttes részéről Szarka 
Gyula szólt a színpadról a 
közönséghez. Utóbbi azt 
hangsúlyozta, hogy a 

A Magyar Hang népzenekar a színpadon   Fotó: Töreky

fesztivál idén sem jöhetett 
volna létre, ha a négy tele-
pülés és több Szent György-
hegyi kiváló borász nem áll 
mellé és egy emberként nem 
támogatja az eseményt. A 
Ghymes együttes frontem-
bere szerint a fesztivál betöl-
ti azt a funkciót amelyre ere-
detileg létrejött, hogy meg-
mutassa, mi az irodalom és 
mi a zene a Ghymes szerint, 
mindezt egy nem minden-
napi szépségű környezet 
díszletei között. A másnapi 
„nagykoncertre” egyébként 
a legnépszerűbb, „Best of” 
számaival készült a csapat.
Dobó Zoltán a négy szerve-
ző település nevében szólt a 
jelenlévőkhöz, leginkább a 
magyarság, a hagyományos 
magyar kultúra, az identitás, 
a hagyományos magyar ér-
tékek megőrzéséért, védel-
méért tenni akarás fontos-
sága mellett érvelt.
A megnyitó előtt Siklós 
Csenge kalotaszegi népdal-
csokrát hallgathatta meg a 
közönség.                           (tl)

KULTÚRSAROK

Halápiné Kálmán Katalin 
együttesvezető a közelmúlt-
ban vehette át Balog Zoltán 
emberi erőforrások minisz-
terétől a “Bonis Bona – A 
nemzet tehetségeiért” díjat, 
amellyel a kiváló tehetség-
gondozó szakemberek mun-
káját ismerik el. 
A Tapolcai Musical Színpad  
művészeti vezetőjét kima-
gasló és több évtizedet át-
fogó, fáradhatatlan tehetség-

nevelő munkájáért jutalmaz-
ták ezáltal.
A kitűnő hangulatot teremtő 
gálaműsor és a szűnni nem 
akaró taps azt is igazolta, 
hogy a Budapesti Operett 
Színházban nagy sikerrel 
szereplő Halápi Katinka ál-
tal - aki a műsor összeállítá-
sában, és technikai megol-
dásaiban is jelentős munkát 
végzett -, jó kezekben van az 
együttes művészeti vezeté-

se. Kétségtelen, hogy Katin-
kával, illetve Halász Sándor 
koreográfussal, és a tehet-
ségnevelő munkát töretlenül 
folytató Halápiné Kálmán 
Katalinnal az utánpótlás és a 
jövő nagyszerű előadásai is 
biztosítottak. A Tapolcai 
Musical Színpad, a város 
nagyszerű művészeti együt-
teseként sok maradandó él-
ményt nyújt még a közön-
ségnek.

Mester és 
tanítványai
(Folytatás az 1. oldalról)
Amint azt megtudtuk, a zon-
goraművész a tanítás mellett 
rendszeresen tart mesterkur-
zusokat itthon és számos eu-
rópai országban. Tapolcára 
visszatérő vendégként érke-
zett, immár huszonötödik al-
kalommal. 
A mostani kurzus is nyitott 
volt, főként szakközépisko-
lai és főiskolai hallgatók je-
lentkeztek, de passzív hall-
gatók jelentkezésére is min-
dig volt lehetőség. A mester-
kurzus résztvevői között 
külföldi diákok is voltak már 
több alkalommal. Baranyay 
László elkötelezett a tehet-
séggondozás, a tehetségek 
nevelés terén. Mesterkurzu-
sai ezt ékesen bizonyítják. 
Az idei mesterkurzuson egy 
"meglepetés" koncert for-
májában részt vett a híres 
"tanítvány", Bogányi Ger-
gely Kossuth - és Liszt-díjas 
zongoraművész is. 
Aki hallotta, átélte a kurzus 
bármely mozzanatát, magas 
szintű technikai tudással, a 
zeneirodalom nagy művei-
nek hiteles és művészi 
értékkel bíró tolmácsolásá-
val találkozhatott.           (szj)



Továbbra is az elitben
SZLALOM  Újabb fejlesztésen gondolkodik a két tapolcai autós

Az autós szlalomverse-
nyek tekintetében to-
vábbra is az elithez tar-
tozik a két tapolcai ver-
senyző, Lovász Róbert, 
és fia Lovász Kornél.

Az országos szlalom baj-
nokságban Kornél az abszo-
lút ranglista ötödik helyén 
áll, míg édesapja Lovász Ró-
bert, egy elrontott verseny 
miatt jelenleg a kilencedi-
ken. Ugyanazzal az autóval 
versenyeznek de, hogy ne 
egymás riválisai legyenek, 
két kategóriában (hátsóke-
rék-hajtás és a 2000 köb-
centiméter fölötti). A hátsó-
kerék hajtásúak között Kor-
nél első helyen áll, Róbert a 
2000 köbcentis fölötti kate-
góriában a másodikon.
Az idei szezonban a Dunán-
túli Kupát Kornél kihagyta, 
így Róbert ott egyedül pró-
bálja kihozni a legtöbbet 
BMW-jéből, illetve saját 
magából. Mint elmondta, ott 
éppen a legutóbbi (hatodik) 
fordulóban vette át a veze-
tést az abszolút versenyben, 
illetve kategóriájában is élen 
áll. Mindkét verseny a felé-
hez érkezett, az országoson a 
nyolc futamból négy, míg a 
Dunántúli Kupa tizenkét for-
dulójából hat zajlott le ed-
dig. 
A tapolcai szlalomos azt is 
elárulta, hogy az idei évben 

érezhető a versenytársak 
erősödése, ami a három év-
vel ezelőtti fejlesztésük 
újragondolását is előtérbe 
helyezi. - Főleg az országo-
son, de a dunántúliban érzé-
kelhető, hogy egyre jobb 
autókkal érkeznek a ver-
senytársak. Pálya függvénye 
is az eredmény, és sajnos a 
több kisebb, szűkebb ver-
senypálya jellemzően az el-
sőkerék hajtású, fürge au-
tóknak kedvez. Idén min-
denképpen helytállunk a 
BMW-vel, de jövőre elkép-
zelhető a váltás. Motorerő-

ben tudnánk most még fej-
leszteni, de úgy érzem, az 
sem hozná meg számunkra 
az elvárt javulást. Egy köny-
nyű, elsőkerék hajtású au-
tóban gondolkodunk, de a 
végleges döntést még nem 
hoztuk meg fiammal ebben a 
kérdésben. 
Érdekesség - mint megtud-
tuk -, hogy apa és fia eltérő 
stílusban vezet. Kornél a 
megfontoltabb, aki számol 
és kevesebb kockázatot vál-
lal, míg Róbert gyorsabban 
hajt bele a kanyarokba. 
Mindkét stílusnak van 

előnye hátránya, és mindig a 
futam a végén derül ki, hogy 
az adott versenyen, helyszí-
nen és időben melyik volt 
eredményesebb. 
Az autós szlalom egy külön 
világ, nem az átlagos közúti 
közlekedők világa, de Lová-
széknál a gépkocsi tuningo-
lása, felkészítése, karbantar-
tása is kiemelt figyelmet 
kap. Értenek hozzá mindket-
ten, megvan az ehhez szük-
séges szervizháttér, s ezt az 
üvegvitrinben sorakozó ok-
levelek, kupák sokasága is 
igazolja.                         (szj) 

Suhan a BMW. Az országos versenyen a hátsókerék hajtásúak között Kornél első 
helyen áll, Róbert a 2000 köbcentis fölötti kategóriában a másodikon    Fotó: Archív

Hirdetés

A túl nagy meleg általában 
meghozza a baleseteket is, 
ezért arra kell törekedni, 
hogy az autósok mindig 
éberen tartsák magukat, egy 
pillanatra se hagyják lan-
kadni figyelmüket. Mindezt 
Lovász Róbert tapolcai szer-
viztulajdonos mondta el ér-
deklődésünkre. Hozzátette, 
a szervizben is érzékelhető, 
ha túl nagy a meleg, hiszen 
szinte azonnal nő náluk a 
balesetes, sérült járművek 
száma. - Ugyanez igaz a 
többhetes száraz, napos időt 
követő esős, viharos időre, 
amikor sokan nem alkal-
mazkodnak a megváltozott 
körülményekhez. A legtöbb 
autóban van már klíma, de 
használatánál figyelni kell a 
külső és belső hőmérséklet 
közötti különbségre. Ez le-
hetőleg ne legyen 8 foknál 
nagyobb. Fokozott figyel-
met kell fordítani a gumi-
nyomásra, mivel a meleg 
aszfalton gyorsabban nő a 
nyomás, ami adott esetben a 
gumi szétrobbanásához is 
vezethet. A sok repülő rovar 
miatt nyáron különösen 
fontos a jó ablaktörlő és a 
megfelelő minőségű ablak-
mosó folyadék használata - 
hangsúlyozta a tapolcai 
szakember.                   (szj)

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.
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Elismerték a hivatást

Dr. Lang Zsuzsanna: A 
szakmai elhivatottság, a 
motiváció, a szakmai 
fejlődés fontosságát üzeni 
nekünk Semmelweis!                          
               Fotó: Töreky László

Július első napja a hazai 
egészségügyben dolgo-
zók ünnepe, a Semmel-
weis-nap. Tapolcán a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ adott helyszínt 
az eseménynek, amelyen 
számos kitüntetéssel, el-
ismerő oklevéllel jutal-
mazták a szektor dolgo-
zóinak teljesítményét, 
emberi, szakmai hozzáál-
lását.

A rendezvényen németor-
szági tárgyalásai miatt nem 
tudott részt venni Rig Lajos 
országgyűlési képviselő, 
azonban levélben üzent az 
ünneplőknek. 
Dr. Lang Zsuzsanna a Dr. 
Deák Jenő kórház főigaz-
gatója,  ünnepi beszédében 
Semmelweis Ignác öröksé-
gét méltatva, kitért a jelentős 
orvosszemélyiség szakmai 
és szellemi örökségének az 
üzenetére is, ugyanakkor 
méltatta a szektor lelkiisme-
retes dolgozóit. Lang Zsu-
zsanna szerint, csak a hiva-
tásának élni tudó, csak em-
bertársait tisztelő, szerető, 
felelősségvállalásra képes 
ember válhat az egészség-
ügy szolgálójává.

A beszédet oklevelek, díjak, 
elismerések átadása, az arra 
érdemesek méltatása követ-
te. Elsőként dr. Szabó Gabri-
ella vehetett át oklevelet Do-
bó Zoltán polgármestertől. 
Tapolca új csecsemő és 

gyermekgyógyász szakor-
vosának megköszönte a vá-
ros polgármestere, hogy Ta-
polcát választotta. Emlékla-
pot és emlékérmet vehetett 
át Bisi Olga járási vezető vé-
dőnőtől és Dobó Zoltán pol-
gármestertől Lenner László-
né területi védőnő, Maurer 
Tamásné egészségfejlesztő 
és  Balázs Istvánné nyugdí-
jas védőnő.
Az idei Deák Jenő Kórház 
Emlékérmeket dr. Lang Zsu-
zsanna főigazgató, Lévai Jó-
zsef alpolgármester, Császár 
László a kórház gazdasági 
igazgatója és Holczbauerné 
dr. Kollát Ildikó orvos-
igazgató adta át, dr. Csuri 
Mária belgyógyász, kardio-
lógusnak és  Vörösné dr. Ko-
vács Ildikó rheumatológus 
főorvosnak. Főigazgatói di-
cséretben részesült Tell Judit 
pszichológus, Tóth Anett 
gyógytornász. Emléklapot 
vehetett át, Horváthné Ren-
ner Ildikó Margit minősé-
gügyi szakmérnök, Nagyné 
Horváth Anikó mérlegképes 
könyvelő, Orbán Dezsőné 
egészségügyi dolgozó, asz-
szisztens, Orbán Józsefné 
adminisztrátor, Pimper Ist-
vánné vezető asszisztens, 
Sásdiné Verebélyi Margit 
szakápoló, Seibert Zsolt in-
formatikus, Szarka Zsoltné 
hygienes felügyelő, Torda 
Kálmánné ápoló, Tóthné In-
hoff Ildikó citológiai szak-
asszisztens és Varga Zsolt 
víz -és fűtésrendszer karban-
tartó. A Magyar Egészség-
ügyi Kamara emléklapjait 
Zengői Török Csilla a 
MESZK Tapolca-Sümeg 
helyi szervezet elnöke adta 
át. Ez évben Heindl Fédra 
osztályvezető főnővér, Bó-
bics Ildikó ápoló, Eőryné 
Hegedűs Anikó diabetoló-
giai szakápoló, Holczbauer 
Anita az egynapos sebészet 
nővére, Pető Kálmánné szü-
lész, ápoló kapta meg a ka-
mara szakmai elismerését. 
Elhangzott, a kórházi dol-
gozók közül többen idén ün-
neplik 25, 30, 40 éves jubile-
umukat, számukra egy ké-
sőbbi időpontban adják át el-
ismeréseiket.
Az idei Semmelweis-napi 
ünnepséget Őri Jenő zeneis-
kolai tanár (zongora) és Ba-
bos Lajos (klarinét) jazz-
produkciói színesíttek. Az 
ünnepet állófogadás zárta a 
művelődési központ aulájá-
ban, ahol Lévai József mon-
dott pohárköszöntőt.         (tl)

Rakétások tizedik találkozója

üstökben gombócos káposz-
ta, kakaspörkölt  és babgu-
lyás rotyogott. Már ekkor el-
kezdődött a tombolák érté-
kesítése, amelynek bevételét 
az elhunyt bajtársakra gon-
dolva, kegyeleti célokra ter-
vezik felhasználni.
Kovács Barnabás az MN 
1480 Baráti Kör elnöke, az 
egykori rakétadandár törzs-
főnöke köszöntötte a részt-
vevőket, és mondott  beszé-
det. Fellépett a Marcali Hon-
véd Dalárda, a repertoárban 
népdalokat, katonadalokat 
és operettrészleteket hallha-
tott vacsora előtt a közönség, 
majd az étkezés után ráadást 
is adtak, amelybe a jelen-
lévők is bekapcsolódtak.

Szombaton reggel Tapolcán 
a Dobó szobornál koszorúz-
tak a baráti kör tagjai. A 
megemlékezésen Rig Lajos 
országgyűlési képviselő,  
Dobó Zoltán polgármester, 
és Lévai József alpolgármes-
ter is részt vett. Beszédet 
mondott Palugyai Gábor 
nyugállományú alezredes. 
Innen a csoport egyik része 
városnézésre, borkóstolásra 
indult, a másik fele pedig 
Keszthelyre. A közös ebédet 
már Badacsonylábdihegyen 
fogyasztották el az egykori 
rakétások.  Délután még a 
baráti kör tapolcaiakkal is 
bővült, így a szombat esti va-
csoralétszám megközelítette 
a százat.  Érdekességként és 

sokak számára minden bi-
zonnyal maradandó élmény-
ként tekinthették meg a 
résztvevők a Katonai Film-
stúdió által készített doku-
mentumfilmet, ami termé-
szetesen az egykori dandár 
életébe adott hiteles bete-
kintést. Este együtt szurkol-
ták végig a magyar futbal-
listák Izland elleni Eb-mér-
kőzését, majd tombolasor-
solás, illetve éjszakába nyú-
lóan tánc, kötetlen beszél-
getés zárta a kellemes, és 
egyben tartalmas szombati 
napot. 
Másnap reggel aztán a jövő 
évi viszontlátás reményében 
köszöntek el egymástól a 
résztvevők.                      (szj)

A képen Kovács Barnabás (balra) és volt kollégája, 
Kása Árpád koszorúz                 Fotó forrása: Kása Árpád

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és 
gyászhirdetések 2 méretben, színesben is!         Hívjon minket!

A közelmúltban rendezték 
meg az MN 1480 Baráti 
Kör találkozóját Tapolcán, 
illetve Badacsonylábdihe-
gyen, ami sorrendben im-
már a tizedik volt.

A badacsonylábdihegyi Ki-
képzési, Oktatási és Rege-
neráló Központ (KORK) 
üdülőbe pénteken (június 
17-én) délután érkeztek meg 
a távolabb élők, illetve a kör-
nyékről is többen jöttek a ré-
gi bajtársakkal való találko-
zás  reményében.  Az elhe-
lyezkedés után „bemelegí-
tésként” főzőversenyt ren-
deztek az egykori tapolcai 
rakétadandár tisztjei. A nagy 

www.tapolcaiujsag.hu 06/87/412-289



              2016. JÚLIUS 15.SZOLGÁLTATÁS6 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Egy életmentés margójára
Június 27-én hajnalban az 
előzőleg már ismert szívbe-
tegségben szenvedő édes-
anyám rosszullétéről értesí-
tett. Az idő múlásával egyér-
telművé vált, orvosi segít-
ségre van szükség. Türe-
lemmel és izgatottan vártuk 
a mama által is igen meg-
becsült és tiszteletre méltó 
háziorvosunkat.
Hívásom után néhány perc-
cel már édesanyám ágyánál 
állt. Szinte az azonnal meg-
kezdett vizsgálat közben kö-
vetkezett be a keringés össz-
eomlása, a szívelégtelenség. 
Haladéktalanul megkezdte a 
„harcot”, ezzel a párhuza-
mosan történt a mentők ri-
asztása. Pillanatok alatt ke-
rültek elő a kis autóból a 
megfelelő eszközök, mű-
szerek, oxigénpalack, egye-
bek. Percekkel később már 4 
főre gyarapodott a csapat, a 
tapolcai mentőállomás mun-
katársaival, és Szigeti Péter 
azonnal átvette az irányítást. 
A parányi szobából „klini-

kát” varázsoltak és hosszú 
ideig folyt a küzdelem. Ek-
kor, amit láttam elképesztő 
volt. Összeszokott munka, 
határozottság, magas szak-
mai tudás, empátia. Ennek a 
4 tagú csapatnak a majdnem 
lehetetlen sikerült. A hosszú 
harc végén, amikor stabili-
zálódott az állapot, a roham-
kocsiban folytatták munká-
jukat, majd a mamát a sür-
gősségi osztályra szállítot-
ták.
Igen tisztelt dr. Piedl Endre, 
Szigeti Péter, Szalai László, 
Takács József! Ez életmen-

tés volt. Gratulálok, és na-
gyon köszönöm! Mindenki-
nek hasonlóan eredményes 
munkát kívánok az egész-
ségügyben. Édesanyám azó-
ta jól van, lábadozik.
Az eset méltó ünneplésre ad 
okot az éppen aktuális Sem-
melweis nap tiszteletére is.
Példa arra, hogy mennyire 
szükség van a szaktudásra, 
rátermettségre és korszerű 
műszerekre.
Kérek mindenkit, ismerjük 
el, és segítsük munkájukat!

           Tóthné Inhoff Ildikó

Életet mentett a szaktudás       Illusztráció: Szijártó János

- olvasóink írták  - olvasóink írták - 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
Július 14 - 20. 

csütörtök – szerda

14 - 15. csütörtök – péntek, 
18. hétfő, 20. szerda        

14:00 és 16:00  1000,-Ft
19.  kedd 16:00                                                            

Pelé  
Színes, szinkronizált 

amerikai életrajzi film 
Hossz: 107 perc 

16 - 17. szombat  – vasárnap 
16:00  1000,-Ft       

JÉGKORSZAK: A nagy 
bumm                                                             

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs  

kalandfilm
Hossz: 95 perc 

14 - 20. csütörtök – szerda 
18:00 1200,-Ft       

JÉGKORSZAK: A nagy 
bumm 3D                                                          

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs  

kalandfilm
Hossz: 95 perc 

14 - 20. csütörtök - szerda 
20:00 1000,-Ft

MIKE és DAVE esküvőhöz 
csajt keres  

Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték.   

www.tapolcaiujsag.hu 

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25- 40/db
Burgonya: 150-190 Ft/kg
Sárgarépa: 180-280 Ft/kg
Gyökér: 800 Ft/kg
Zeller: 150-220 Ft/kg
V.hagyma: 190-250 Ft/kg
Paprika: 280-480 Ft/kg
Paradicsom:350-360 Ft/kg
Uborka: 200-500 Ft/kg
Körte: 400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Szilva: 250-450 Ft/kg
Görögdinnye: 200 Ft/kg
S.dinnye: 240-250 Ft/kg
Málna: 2000 Ft/kg
Meggy: 480 Ft/kg
Ribizli: 700 Ft/kg

06/87/412-289

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Tapolcai sakksikerek
SIKER  Gaál Zsóka, Árvai Eszter, Juhász Judit országos bajnok
Az ország legjobb fiatal 
sakkozói tették át a szék-
helyüket Balatonlellére, 
azonban nem csupán 
strandolni utaztak a ma-
gyar tenger déli partjára.

Ott rendezték ugyanis a kor-
csoportos országos bajnok-
ságot, amelyen a fiúk és a lá-
nyok is hat kategóriában 
mérték össze tudásukat az 
U8-astól az U18-as korosz-
tályig. 
A létszámra nem lehetett pa-
nasz, majdnem kétszázötven 
fiatal ült asztalhoz, akik az 
ellenfelek mellett a rekkenő 
hőséggel is derekasan meg-
küzdöttek. Az előző évi baj-
nokok közül egyedül Gaál 
Zsóka tudta címét megvé-
deni, ő tavaly az U8-asok 
között szerzett aranyérme 
után most az U10-esek kö-
zött újabbat gyűjtött be. A 
Tapolca VSE U8-as világ-
bajnoki ezüstérmes sakko-
zója ráadásul hibátlan mér-

leggel hódította el a bajnoki 
címet, és jelezte, hogy a leg-
kisebbek között mutatott tel-
jesítménye egyáltalán nem 
megismételhetetlen. A lá-

nyok küzdelmében több ki-
emelkedő eredmény is szü-
letett Gaál Zsókáén kívül. 
Az U12-esek mezőnyében 
Juhász Judit, az U18-asok 

között Árvai Eszter is 
veretlenül végzett az első 
helyen. Horváth Barnabás 
U8, Érseki Tamara U16-ban 
harmadik lett.                (hg)

Imádság a sikerért
A magyar labdarúgó válo-
gatott sok szép pillanatot 
szerzett a sportág szerel-
meseinek, hiszen a fran-
ciaországi Európa Baj-
nokságon a legjobb tizen-
hat közé menetelt.

A TÁMK mellett felállított 
szurkolói sátorban, meccs-
ről meccsre a tetőfokára há-
gott a hangulat. Sokan érez-
ték és gondolták úgy, hogy 
ez az összefogás olyan erős, 
hogy akár Franciaországig is 
elhallatszik szurkolásuk. A 
portugálok és belgák elleni 
mérkőzést megelőzően Sza-

n OVIOLIMPIA -
Idén is megrendezték az 
oviolimpiát a Csermák 
József Rendezvény-
csarnokban. Mind az öt 
tapolcai óvoda képvi-
seltette magát az ovi-
olimpián, ahol a nagy-
csoportos gyerekek 
mérték össze gyorsasá-
gukat, talpraesettségü-
ket. A váltó és sorver-
senyek ideje alatt szinte 
felrobbant a lelátó, mi-
kor az alsóbb csopor-
tosok buzdították a na-
gyokat.  A közös beme-
legítést követően vette 
kezdetét a versengés, 
ahol igazságos döntet-
len született, illetve 
minden óvoda győzött. 
Az összes csapat okle-
velet, serleget, lufit és 
csokit kapott a szervező 
Tapolca Kft. munkatár-
saitól, akik külön meg-
köszönték az óvónők 
lelkes hozzáállását és 
segítségét.                (hg)

kács Péter atya közös imád-
kozásra hívta a drukkereket. 
A magyar csapat csoport-
elsőként jutott a legjobb ti-
zenhat közé, ahol  nem bír-
tak a szervezetten játszó bel-
ga ördögökkel szemben, 
azonban a focirajongók így 
is elégedetten és hálásan kö-
szönték meg a válogatott ti-
zenegynek azt az élményt, 
melyre az elmúlt negyven-
négy évben nem volt példa. 
Csak remélhetjük, hogy a 
hamarosan induló VB selej-
tező sorozatban is ennyien 
állnak majd a csapat mellé. 
Hajrá, magyarok!            (hg)

Street Workout 
A Street Workout hazánk-
ban is egyre népszerűbb, 
immár Tapolcán, a Városi 
Sport -és Szabadidő 
Centrumban is űzhető 
sportolási forma. Népsze-
rűsége a gyakorlatok sza-
badságában, az erő és fi-
zikum felépítésében rej-
lik. Bárhol elvégezhető 
edzésmódot kínál a saját 
testsúlyunkkal.

- Versennyel egybekötve 
adták át a sportolóknak a ki-
bővített szabadtéri kondi-
parkot a napokban. Dobó 
Zoltán polgármester kö-
szöntőjét követően az esz-
közök bemutatója követke-
zett, Geiger Máté, magyar 

amatőr MMA bajnok és 
Fábián Kata, a Tapolcai 
Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársa közreműködé-
sével. A bemutató után vette 
kezdetét a verseny. Az ösz-
szetett verseny 35 év alatti 
férfi: I. hely: Szám Péter, II. 
hely: Stanka Martin, III. 
hely: Lévai Dániel. Össze-
tett verseny 35 év alatti nő: 
I.hely: Maksa Regina, II. 
hely: Hasprai Ildikó. Össze-
tett verseny 35 év feletti 
férfi: I. hely: Dobó Zoltán, 
II. hely: Tölgyes Zsolt, III. 
hely: Vers Róbert. Függesz-
kedés 35 év alatti férfi: 
I.hely: Bolla László, II. hely: 
Stanka Martin, III. hely: 
Szám Péter.                      (hg)

Lendületben 
a Trappolók
Sportesemények szempont-
jából rendkívül zsúfolt volt 
az elmúlt időszak a tapolcai 
Trappolóknak. Révfülöpön 
a Balaton-átúszás, Köveská-
lon terepfutó verseny volt, 
ahol Szalkai Zsolt és Lovász 
Barnabás képviselte a lelkes 
futóközösséget.
A már szinte elviselhetetlen 
hőségben kiváló eredmény-
nyel teljesítették a sok ne-
hézségekkel teletűzdelt 15 
kilométeres távot. Szintén 
ezen a napon, július 2-án 
rendezték meg Balatonfüre-
den, az I love Balaton éjsza-
kai futást. Természetesen 
Tapolcáról is érkeztek spor-
tolók, és ha már ott voltak és 
futottak, a dobogóig meg 
sem álltak. Réffi Tünde a 10 
kilométeres távon a dobogó 
második fokára állhatott fel 
korosztályában, Nagy Mik-
lós szintén második lett a 21 
km-es félmaraton távon a 
46-55 éves korcsoportban. 
Hanczvikkel Csaba ugyan 
nem trappoló, de tapolcai-
ként a szintén 21 km-es tá-
von, ugyanebben a korcso-
portban, a hatodik helyen ért 
célba. A nagy meleg és a kö-
zelgő vihar ellenére Németh 
Anett, Enyinginé Tóth And-
rea, Szi-Márton Ildikó és 
Komjáti Sándor is szép 
eredménnyel zárt.           (hg)

Rövid hírek
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A TVSE kiváló sakkozói: balról jobbra: Gaál Zsóka, Árvai Eszter, Érseki Tamara, 
Horváth Barnabás, Tóth Barnabás, Juhász Judit                      Fotó: Helyszíni felvétel

A Szabó- Molnár Bálint atya által megfogalmazott 
imát olvassa fel Szakács Péter atya (középen), mellette 
balra Dobó Zoltán, jobbra Balázs atya             Fotó: hg.

A 35 év alatti férfi kategória legjobbjai Stanka Martin 
(balról) , Szám Péter, Lévai Dániela        Fotó: Havasi G.



Ajándék Bogányitól
ZENE Meglepetéskoncert az ország egyik legjobb zongoristájától
A Járdányi Pál  zeneisko-
lában zajló Baranyay 
László mesterkurzusnak 
váratlanul illusztris ven-
dége akadt Bogányi Ger-
gely Kossuth-, és Liszt-dí-
jas zongoraművész sze-
mélyében. 

A világszinten elismert ze-
nész „meglepetés hangver-
senyére” sokan voltak kí-
váncsiak múlt hétfőn este, a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban. Péni Béla a ze-
neiskola igazgatója nagy 
örömmel konferálta fel a 
művészt. Mint elmondta, 
Bogányi Gergely 1990 óta, 
majdnem minden nyári 
mesterkurzus alkalmával el-
jött Tapolcára. Idén nem volt 
szó az érkezéséről, ezért is 
óriási meglepetés, kellemes 
élmény a kollégáknak és 
minden zenerajongó tapol-
cainak, hogy itt van - hang-
súlyozta, majd azt is elárul-
ta, hogy Baranyay László és 
Bogányi Gergely közötti,  
hajdani mester-tanítvány vi-
szony mára nagy barátsággá 

vált, mind magánéleti, mind 
szakmai téren jó közöttük az 
összhang, az együttműkö-
dés. Bogányi Gergely ezút-
tal egy olyan hangverseny-
repertoárral érkezett, ame-
lyet hamarosan amerikai 
koncertkörútján ad elő, a  sa-
ját tervei, elképzelései alap-

ján gyártott, különleges han-
gú „csodazongorán”. (Ezt a 
csillogó hangú és drága  
hangszert egyébként tavaly 
nyáron Tapolcára is elhozta 
a városra második otthona-
ként tekintő zenész.) Bach d-
moll Toccata és Fuga Bo-
gányi-féle zongoraátiratával 

kezdődött a hangverseny, 
majd Beethoven f-moll Ap-
pasionata Szonátájával foly-
tatódott, a szünet után pedig 
Chopin zongoraművek 
egyedi és minden szem-
pontból világszínvonalú 
előadása varázsolta el a kö-
zönséget.                            (tl) 

SZEM - PONT
A Kazinczy-téri fakivágások a mai napig foglalkoztatják 
az ott élőket. Vannak, akik nem tudják megbocsátani az 
élő természet megcsonkítását, gyilkolását (ahogy hoz-
zánk eljuttatott írásaikban fogalmaztak). Lapunkban 
már közzétettük Ughy Jenőné jegyző ezzel kapcsolatos 
tájékoztatóját, illetve a városi tévében Katona Zoltán tű-
zoltó alezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
hatósági osztályvezetője is megszólalt már. Röviden 
összefoglalva  az emberi élet védelmére hivatkozva (egy 
esetleges vészhelyzetben) történt meg a fák eltávolítása. 
Több lakó viszont arra hívta fel most a  figyelmet, hogy a 
házak melletti fehér murvás borítású parkoló hatalmas 
port "termel", főként a 11-es 13-as Y-ház előtt. A fák lomb-
koronája eddig jelentős mennyiségű port fogott meg, 
azonban fák, lombok híján a por most szabadon lepi el a 
lakásokat, gyakran a szellőztetés is meggondolandó. Azt 
írja az egyik ott élő, hogy örömteli lenne egy intézkedés a 
probléma megszüntetésére, akár a parkoló szilárd bur-
kolattal történő ellátására.                                            (szj)

2016. június 25. - Nemes 
László és Süle Lenke Éva
2016. június 25. - Varga 
Zoltán és Dr. Vizeli Viktória 
Mária
2016. június 27. - Kovács 
Gábor és Balan Tünde

n NAPONTA ZAKLATTA 
- A napokban zártak le vád-
emelési javaslattal a tapolcai 
rendőrök egy zaklatás miatt 
elrendelt nyomozást. Az el-
járás során beszerzett adatok 
alapján a 68 éves E. B. zala-
halápi lakos 2010 októbere 
óta napi rendszerességgel 
zaklatta a szomszédját. A 
férfi több alkalommal is 
megfenyegette, valamint 
trágár kifejezésekkel illette a 
sértettet. Az ügyben zaklatás 
vétség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt in-
dított nyomozást a Tapolcai 
Rendőrkapitányság munka-
társai a napokban befejez-
ték, és a keletkezett iratokat 
vádemelési javaslattal küld-
ték meg az illetékes ügyész-
ségnek, tájékoztatta lapun-
kat Nagy Judit, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója.
                                                                             
n  APA ÉS FIA -Vádeme-
lési javaslattal fejezték be a 
n y o m o z á s t  a  s ü m e g i 
rendőrök. A nyomozás során 
szerzett adatok alapján az 58 
éves G. I. zalameggyesi la-
kos és 21 éves fia 2016. ja-
nuár 9-én 14 óra körüli idő-
ben megjelentek Hosztóton 
egy villanypásztorral körbe-
kerített területen. Ezt köve-
tően a vezetékeket elvágták, 
majd összetekerték és el 
akarták tulajdonítani a 
földből kihúzott 4 darab ka-
róval együtt. A helyszínre ér-
kező munkások azonban 
megzavarták őket és értesí-
tették a rendőrséget. A Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
Sümegi Rendőrőrse lopás 
vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt 
folytatott nyomozást a két 
férfi ellen. Az ügyben ke-
letkezett iratokat a nyomo-
zóhatóság a napokban vád-
emelési javaslattal küldte 
meg az illetékes ügyész-
ségnek, tudtuk meg Nagy 
Judittól.                      (szj) 

n NEM ÁLLT MEG a 
rendőröknek és ittasan egy 
kőkerítésnek ütközött a 24 
éves H. Gábor zalagyömö-
rői lakos június 20-án 17 óra 
körül Csabrendek belterü-
letén. A férfi segédmotor-
kerékpárjával továbbhajtott, 
majd az egyik keresztező-
désben lesodródott az úttest-
ről és egy családi ház kőke-
rítésének csapódott. A meg-
sérült járművezetővel szem-
ben büntetőeljárás indult.

téglalappá, emeljük bele a tepsibe 
(20×30). Szurkáljuk meg villával, 
szórjuk meg a kekszmorzsával, és 
rakjuk ki a lecsepegtetett meggy-
szemekkel. Egyenletesen terítsük 
rá a diós habot, majd a tetejére, egy 
nagylukú reszelőn, reszeljük rá a 
kisebbik darab tésztát.
180 C fokra előmelegített sütőben 
süssük kb. 35 - 40 perc alatt készre. 
Ha megsült, hagyjuk a tepsiben ki-
hűlni. Tetszés szerint szeletelve 
szervírozzuk.
Töltelék - A fehérjéből, egy csipet 
sóval és a cukrokkal verjünk ke-
mény habot, végül forgassuk hozzá 
az őrölt diót.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: 
alul-felül sütés, tepsi mérete: 
20×30 cm, költség: 800 Ft.
            Fehér Sándorné , Tapolca

2016. június 27. - Kálmán 
Balázs és Czirók Evelin
2016. június 30. - Hajsz 
Péter és Pész Zsófia
2016. július 2. - Marton 
Imre és Gáspár Ágnes
2016. július 2. - Kellei Imre 
és Sarkadi Sára
2016. július 4. - Balogh 
Roland és Szöllősy Kata
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Bogányi Gergely játéka, ingyenes tapolcai koncertje szép ajándék volt          Fotó: tl.

A fák kivágása újabb problémát is okozott  Fotó:kgy.

Házasságkötés

Heti SÜTI
Meggyes-morzsás kocka
Hozzávalók -Tészta: 30 dkg szi-
tált finomliszt, 3 g sütőpor, 3 g szó-
dabikarbóna, 1 csipet só, 5 dkg szi-
tált porcukor, 15 dkg margarin, 3 
db tojássárgája, 0.5 ek tejföl (csak 
abban az esetben, ha nem állna 
össze a tészta). Töltelék: 3 db to-
jásfehérje, 1 csipet só, 6 dkg cukor 
(ízlés függő), 10 dkg darált dió, 2 
csomag vaníliás cukor, 2 ek 
kekszmorzsa, 50 dkg magozott, le-
csepegtetett meggy. 
Elkészítés - Tészta: A lisztet, a sót, 
a sütőport, a szódabikarbónát, a 
porcukrot keverjük össze egy tál-
ban, majd gyors mozdulatokkal 
gyúrjuk bele a margarint, és a tojá-
sok sárgáját. Ha szükséges, akkor 
dolgozzunk hozzá annyi tejfölt, 
hogy összeálljon. Osszuk 2/3 illet-
ve 1/3 részre a tésztát, csomagoljuk 
folpackba, és a nagyobbik részt hű-
tőbe, a kisebbiket pedig tegyük a 
mélyhűtőbe 1 órára. Az idő letel-
tével a nagyobbik tészta darabot 
sütőpapíron nyújtsuk 20×30 cm-es 

Rendőrségi hírek
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