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Kiadások, bevételek
GAZDÁLKODÁS  Elfogadták a 2017-es költségvetési rendeletet

Van érvényes, elfogadott 
költségvetése a város-
nak, miután a legutóbbi 
nyilvános képviselő-tes-
tületi ülésen elfogadták a 
tervezetet.

A 2017. évi költségvetés be-
vételi előirányzatának fő-
összege 3 milliárd 376 mil-
lió 696 ezer forint, melyből a 
költségvetési bevételek ösz-
szege 2 milliárd 181 millió 
22 ezer forint, a finanszíro-
zási bevételek összege 1 
milliárd 195 millió 674 ezer 
forint. A költségvetés főösz-
szege bruttó módon tartal-
mazza az intézményfinan-
szírozási bevételeket és ki-
adásokat, melynek összege 
760 millió 827 ezer forint.
Az önkormányzati törvény 
meghatározza az önkor-
mányzatok által ellátandó 
feladatokat. A költségvetési 
rendeletben az államigazga-
tási feladatok közé az épí-
téshatósági és egyéb ható-
sági feladatkörbe tartozó 
személyi- és dologi kiadáso-
kat sorolták be. Az önként 
vállalt feladatokban legna-

gyobb súllyal a működési 
célú pénzeszköz-átadások 
(támogatások), fejlesztési 
feladatok szerepelnek. Ide 
tartoznak az önkormányzat 
működési költségei közül a 
„kisposták” üzemeltetésével 
kapcsolatos kiadások is. A 
hatályos törvény előírása 
alapján működési hiányt ter-
vezni továbbra sem lehet. A 

költségvetési kiadások és 
bevételek egyezőségét a 
költségvetési maradvánnyal 
lehet biztosítani. Az önkor-
mányzat közhatalmi bevéte-
lei jellemzően a helyi adók-
ból származnak. Az épít-
ményadó mértéke nem vál-
tozott a 2017-es adóévre. Az 
adó évi mértéke kereske-
delmi egység besorolású 

építményeknél, ha a hasznos 
alapterülete 0-500 m2 között 
van: 700 Ft/m2, 501-1000 
m2 között 900 Ft/m2, 1001-
10000 m2 között 1.400 
Ft/m2, 10000 m2 felett 1000 
Ft/m2. Egyéb nem lakás cél-
jára szolgáló építmény ese-
tén: 700 Ft/m2. (Folytatás a 
2. oldalon „Ellátandó fela-
datok  címmel”)             (szj)

Margit néni kilencven éves

Élénkülő helyi gazdaság

A tapolcai Horváth Istvánné, 
Margit néni a napokban lett 
kilencven éves.  Otthoná-
ban, testvére, lánya körében 
köszöntötte őt Dobó Zoltán 
polgármester. Margit néni 
már egy éve a tapolcai Meg-
becsülés Idősek Otthona la-

kója.  Korábbi házastársai 
már nem élnek, második fér-
je a közelmúltban hunyt el, 
gyermekei, unokái - akikre 
nagyon büszke - külföldön 
találták meg boldogulásu-
kat. (Folyt. az 5. oldalon  
„Születésnapi...” címmel).(tl)

„Helyből a helyit”- címmel 
rendeztek konferenciát 
pénteken a TÁMK-ban az 
Egészséges Tapolca-
Egészséges Gazdaság 
norvég projekt eleme-
ként.

Az eseményt a város önkor-
mányzata és a Bakony- Ba-
laton TTN közösen szervez-
te a helyi termelők részére, 
illetve a hozzájuk kapcsol-
ható egyéb gazdasági sze-
replők együttműködésének 
elősegítése érdekében. A 
megjelenteket a koordinátor, 
a Bakony és Balaton Térségi 
Turisztikai Nonprofit Kft.  
munkatársa, Sigmond Eszter 
köszöntötte, majd átadta a 
szót a tapolcai önkormány-
zatot képviselő Lévai József-
nek. A város alpolgármes-

tere szerint, egy nyitott, glo-
bális gazdasági környezet-
ben kell megtalálni azokat 
az eszközöket, amelyekkel 
támogatható a helyi gazda-
ság, végső soron a helyi ter-
melők és minőségi termékek 
piachoz jutása. - A norvég fi-
nanszírozású program, ami-
ben most részt veszünk, eb-
ben nyújt segítséget.  Eszkö-

zöket teremtünk a célhoz, 
felújítjuk vásárcsarnokun-
kat, kibővített hellyel, szol-
gáltatásokkal fordulunk a 
vásárlók felé. Ezen eszkö-
zök sorát gazdagítja konfe-
renciánk egyik témája is, 
amely a „védjegy”, a helyi 
termékmárka körül forog. 
(Folytatás a 3. oldalon 
„Helyből a ...” címmel)    (tl)

Keletre jó a
silány is!?

Most már hivatalosan 
is tudjuk, hogy bizo-
nyos termékek, ter-
mékcsoportok eltérő 
minőségben kerülnek 
kereskedelmi forga-
lomba, az értékesítés 
helyének függvényé-
ben. Leegyszerűsít-
ve, a multik silányabb 
minőségű élelmisze-
reiket hozzák ide ne-
künk Magyarország-
ra. Nem, ez nem ösz-
szeesküvés-elmélet, 
hanem hatósági vizs-
gálatok eredménye. A 
szlovákok hasonló el-
járás alapján arra ju-
tottak, hogy az élel-
miszerek több mint fe-
le rosszabb minőségű 
náluk, mint Ausztriá-
ban. Mást kap a kelet, 
mint a nyugat. Nem 
lepődök meg ezen, 
csak elszomorít, hogy 
a demokrácia nyugati 
őrzői, az esélyegyen-
lőség, az emberi jo-
gok bajnokai elnézik 
vállalataiknak a ket-
tős mérce alkalmazá-
sát velünk szemben.

          Szijártó János

Családi körben ünnepelték Margit néni kilencvenedik 
születésnapját. A város nevében Dobó Zoltán polgár-
mester köszöntötte                           Fotó: Helyszíni felvétel

3 milliárd 376 millió 696 ezer forintból gazdálkodhat a város az idei évben Fotó:szj.

Lévai József: Eszközöket teremtünk a célhoz     

Fotó: Töreky László
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Ellátandó feladatok

(Folytatás az 1. oldalról)
Van már kötségvetése a 
városnak, ami alapján a 
2017-es év kiegyensúlyo-
zott gazdálkodást ígér.

Az adó mértéke hitelintéze-
ti, pénzintézeti, biztosítási, 
távközlési, villamos ener-
gia- és földgáz egyetemes 
szolgáltatói, kereskedői és 
elosztó hálózati engedélyes 
tevékenység, üzemanyag-
töltő állomás szerencsejá-
ték, totó-lottó, sorsjegyáru-
sítás céljára használt épít-
mény esetén: 1.400 Ft/m2.
A magánszemély kommu-
nális adójának mértéke sem 
változott, továbbra is 12.000 
Ft/lakás/év. Az idegenfor-
galmi adóhoz az állam az 
üdülőhelyi feladatok ellátá-
sára hozzájárulást ad. A hoz-
zájárulás mértéke - az ide-
genforgalmi adó minden be-
szedett forintjához - 1 forint 
a hatályos szabályozás sze-
rint. Az adó mértéke 2017-
ben 500 forint/fő/vendégéj-
szaka. A helyi iparűzési adó-
val kapcsolatos feladatok, a 
bevételek beszedése teljes 
mértékben az önkormányza-
ti adóhatóság hatáskörében 
van. 2017-ben az adó mér-
téke nem változott, az adó-
alap 2%-a. 2016-tól meg-
szűnt az 500 ezer forint vál-
lalkozási szintű adóalap alatt 
teljesítők mentessége, ezt a 
2017. május 3-ig benyúj-
tandó adóbevallásban kell 
elszámolni. 2013. január 1-
jétől a költségvetési törvény 
alapján a gépjárműadó 40 
százaléka illeti meg az ön-
kormányzatot.
A működési bevételek a köz-
terület használatból, a par-
kolásból, sírhely megváltás-
ból, családi rendezvények-
ből, az üzletek és a helyi-
ségek várható bérleti díjából 
származnak. A fejlesztési ki-
adások forrását az önkor-
mányzat felhalmozási- és tő-
kejellegű bevételei képezik. 
A tavalyi évben részletfize-
tési feltétellel eladott lakta-
nya ingatlanok törlesztő 
részleteit kalkulálták az idei 
évre, abban a reményben, 

Kiegyensúlyozott gazdálkodás várható idén    Fotó: szj.

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
Február 27. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Március 6. 14.00-16.00
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

A tapolcai 6-os számú körzet képviselőjeként tavaly ilyenkor 
azt mondtam, hogy sokak igénye a bankautomata újbóli mű-
ködtetése a Spar élelmiszer-áruháznál. Ez meg is valósult, 
március 8-án már használhatták az itt lakók és vásárolni ér-
kező tapolcaiak.
Sarkalatos pont még a körzetemben a parkok állapota. A lakók 
kérésére több helyen padokat helyeztünk el, amit jó néven 
vettek az emberek. Képviselőként törekszem a napi kapcsolat 
fenntartására, arra, hogy az itt élők elmondhassák problémái-
kat, véleményüket, kéréseiket. A Berzsenyi utcai irodánkban 
gyakorlatilag minden nap megtalálható vagyok, szívesen be-
szélgetek látogatóimmal. A keleti városrészt, az Y-házakat és 
a környéket is érinti egy beadott pályázatunk, ami a zöldterü-
letek rendbe hozását, a világítás korszerűsítését, a környezet 
szépítését célozza meg. Bízom a pályázat sikerében, ami az 
Egry utcától a Kossuth utcáig terjedő szakasz fejlesztését se-
gítené elő. Közlekedésbiztonsági szempontokat is figyelem-
be kell vennünk az úgynevezett Stonehenge környékén is, mi-
vel ott meglehetősen gyér a közvilágítás. Terveimben napele-
mes fényforrás telepítése szerepel, ami megoldaná az innen 
már többek által is jelzett problémát.
A Kazinczy tér 7. társasház előtti területről hiányzik a járda. 
Az első három Y-ház (1,3,5 számúak) esetében van, ott a biz-
tonságos gyalogos közlekedés megoldott. Az 5-ös számú épü-
let iskola felőli oldalánál viszont nincs. A 7-es Y-ház irányába 
haladva a jobb oldalon (a másik oldalon parkoló van) csak a 
füvön lehet közlekedni, vagy az út szélén, ami kockázatot je-
lent. Lenne helye a járdának. Foglalkozni kell ezzel a dolog-
gal, sőt több helyen a forgalomlassító fekvőrendőrök kialakí-
tása is célszerű lenne.
Városi szinten egyébként közel 5 milliárd forint értékű pályá-
zatunk vár elbírálásra. Ebben szerepel turisztika, gazdaság-
fejlesztés, közlekedés, kultúra. Bízunk benne, hogy most már 
történik valami, kapunk visszajelzést az elbírálásról, ered-
ményről, mert nagyon fontos lenne a tervezett fejlesztések 
mielőbbi megkezdése. Sajnos nagy az elvándorlás, ennek 
megállítása csak új munkahelyek teremtésével, a település 
fejlesztésével képzelhető el.
Sokakat érdeklő téma a parkfenntartás, parkgondozás kér-
dése. Még az előző ciklusban lejárt a munkával megbízott vál-
lalkozó szerződése, így közbeszerzést kellett kiírnunk, amit a 
jelenleg működő cég nyert el. Nem vagyunk elégedettek a 
munkájukkal, ezért szó van arról, hogy egy saját csoportot 
hoznánk létre, erre a feladatkörre. Ennek technikai feltételeit 
még ki kell dolgozni. 
Pozitív a piaccsarnok rekonstrukciója, és a hozzá kapcsolt 
gazdaságfejlesztés. Városi beruházás volt, de mindenkit érint 
a strand átadása. Nagy dolognak tartom, hogy közel egy évti-
zed után újra van saját fürdőnk. Ami elkészült az szép és jó, de 
lényeges, hogy nyitott a lehetőség a bővítésre is. A kormány 
tanuszoda programja alapján bízhatunk abban, hogy járási 
székhelyként előbb-utóbb mi is sorra kerülünk és akkor hosz-
szú távra oldódik meg nálunk a fürdőzés és az úszásoktatás 
kérdése.

 KÉPVISELŐI    Platform

Buzás Gyula
Tapolca 6.sz. választókerüle

2017-es terveim, elképzeléseim

hogy várhatóan további te-
rületek értékesítése megva-
lósul. 
A működési kiadások tartal-
mazzák az önkormányzati 
tevékenység költségeit, a 
polgármester, az alpolgár-
mesterek, valamint az ön-
kormányzati feladatok ellá-
tásával (településőrök, kis-
posta) kapcsolatosan foglal-
koztatott dolgozók személyi 
juttatásait. A városüzemelte-
tési tevékenységre 11 mun-
kavállaló foglalkoztatása in-
dul március 1-jétől. 
A Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál már 
hosszú évek óta nem vál-
tozott az illetményalap. A 
kormányzati tisztségviselők 
bérét a kormányzat mege-
melte, de az önkormányzati 
kört ez az emelés nem érin-
tette, a dolgozók kimaradtak 
belőle. Ugyanakkor a költ-
ségvetési törvényben felol-
dották az évek óta nem vál-
toztatható illetményalapra 
vonatkozó rendelkezéseket, 
mégpedig úgy, hogy a kép-
viselő-testület hatáskörébe 
adták az illetményemelés le-
hetőségét. Ennek alapján 15 
százalékos emelésről dön-
töttek az idei évre vonat-
kozóan. 
A személyi juttatásokon fe-
lül dologi jellegű kiadásokat 
is tartalmaz a költségvetés, 
amelyek az önkormányzat 
működésével függnek ösz-
sze. Ide tartoznak az önkor-
mányzattal szerződésben ál-
ló személyek díjazásai (ügy-
véd, belső ellenőr, közbe-
szerzési tanácsadó díja, 
munkavédelmi tevékeny-
ség), valamint a városüze-
meltetési feladatok ellátása 
is. Egyebek között közvilá-
gítás, települési vízellátás, 
vízrendezés, köztisztaság, 
települési hulladékszállítás, 
parkok és zöldterületek 
fenntartása, állategészség-
ügyi feladatok, közfoglal-
koztatás, kultúra, közműve-
lődés és szociális ellátások 
kiadásai szerepelnek az el-
látandó feladatok között, il-
letve külön fejezetben a be-
ruházások, felújítások.   (szj)

§ KÉPVISELŐI FOGA-
DÓÓRÁT tart február 27-én 
17 és 18 óra között Buzás 
Gyula önkormányzati képvi-
selő Tapolcán a Berzsenyi utca 
13. szám alatti MSZP-iro-
dában.

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hírek azonnal!

http://www.tapolca.hu


Kézműves délután
KÖZÖS MUNKA Varjas Judittal készültek a farsangra a gyerekek

A Dobó Lakótelep Csa-
ládjaiért Egyesület meg-
hívta a város kedvelt kre-
atív üvegékszer készítő-
jét, a Halas Lépcső alko-
tóját, Varjas Juditot, hogy 
a lakótelepi gyerekeknek 
segítsen egyedi és szép 
jelmezeket, maskarákat 
készíteni pénteken késő 
délután az egyesület kis 
közösségi házában.

Sárközi Szaniszló elnök la-
punknak elmondta, szemé-
lyes baráti viszony fűzi Var-
jas Judithoz, aki azonnal el-
fogadta az egyesület meghí-
vását. 

- Judittól szépérzéket, szá-
mos technikát, az alkotás 
örömét tanulhatják meg a 
gyerekek, ezért is kértem fel 
őt. Kis családi rendezvénye-
ink egyébként spontán szok-

tak kialakulni, ünnepek tájé-
kán sokan, ilyen hétközna-
pokon, mint a mai, azért ke-
vesebben jönnek el foglal-
kozásainkra. Elsősorban 
szülőkkel érkeznek a kiseb-
bek, de hat éves kortól már 
maguktól is lejönnek a gye-
rekek, szerencsére a Dobó 

lakótelepen nem kell annyi-
ra félteni őket, mint a város 
forgalmasabb részein - 
mondta az elnök. 
Varjas Judit örömmel fo-
gadta a megkeresést, szíve-
sen foglalkozik fiatalokkal, 
nem az első alkalom, hogy 
főként különféle ünnepi ese-

ményekhez kötődően, krea-
tív kézműves foglalkozáso-
kat tart számukra. Ezúttal is 
ő maga hozott olyan alap-
anyagokat, eszközöket, al-
kotó technikákat, amelyek-
kel élményszerű a munka és 
szép, látványos az ered-
mény.                            (tl)
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Varjas Judit a lakótelepi gyerekeknek segített egyedi és szép jelmezeket, maska-
rákat készíteni a közösségi házban                                                        Fotó: Töreky László

„Helyből 
a helyit!”

 Az írás a terápia
Kálomista Bence tapolcai 
születésű egyetemi hallgató, 
blogger, költő csütörtök esti 
író-olvasó találkozója meg-
lepte és talán meg is osztotta 
a helyi irodalomkedvelőket 
a Wass Albert Könyvtárban.
A könyvtár tapolcai kötődé-
sű művészeket bemutató so-
rozatának egyedi, különle-
ges színfoltja volt az est.
Számos író, költő, többek 
között Hermann Hesse, So-
lomon, vagy akár Babits, Jó-
zsef Attila példáján megis-
merhettük, hogy a mély me-

lankólia, a komplexusok, a 
fájdalom a pozitív lehetősé-
gek tárházát is jelentik 
egyben, amelyek, ha helyes 
irányba terelődnek, akkor 
nem testi-lelki önpusztítást 
okoznak, hanem  értékeket 
képesek létrehozni a művé-
szetek területén. Kálomista 
Bence verseiben ilyen érté-
kek csillannak meg, ahogy 
az ő életét is az írás tette él-
hetővé és bizonyos fokig si-
keressé. Kötetéből felolva-
sott versei mögött egy tehet-
séges ember személyiségé-

Dr. Décsey Sándor ajánlja a megjelentek figyelmébe 
Kálomista Bence költőt                                         Fotó: tl.

nek, szellemi útkeresésének, 
lelki szabadságvágyának 
villanásait ismerhettük fel. 
Mindenesetre szokványos-
nak semmi esetre sem 
mondhatjuk a 25 éves blog-
ger, költő tapolcai előadását. 
Bence – aki jelenleg  a Ba-
bes-Bolyai Tudományegye-
tem filozófia szakos hallga-
tója- kivetítőn szemléltetve, 
kuszának ható ábrákon vá-
zolta fel gondolatait, érzései 
születését, irányait, hatását, 
visszacsatolásait. Érzékel-
hető volt, hogy a szinte ál-
landó önvizsgálat számára 
életforma, terápia, hiszen 
démonait; a szorongást, a 
depressziót önvizsgálattal, 
érzései megfigyelésével, 
kordában tartásával volt ké-
pes normál élhető mederben 
tartani. Az érdeklődő közön-
ség kissé megdöbbenve, de 
kíváncsian hallgatta a fia-
talembert, a lelki kitárulko-
zás ilyen különleges formá-
jával nyilván kevesen talál-
kozhattak a jelenlévők kö-
zül.                                      (tl)

KULTÚRSAROK

A Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általá-
nos Iskola összefogva a 
helyi református és evan-
gélikus gyülekezetekkel, 
második alkalommal ren-
dezte meg a keresztény 
bált. 

A rendezvénynek ezúttal is a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ adott helyet. Házi-
gazdaként Rohály János, a 
katolikus iskola igazgatója 
köszöntötte a vendégeket. 
Dobó Zoltán polgármester 
mondott pohárköszöntőt, 
majd Földi István esperes, 
Molnár Csaba Bertalan 
református- és Honthegyi 
Zsolt evangélikus lelkész 
méltatta a rendezvényt, be-

szélt a farsangi időszak je-
lentőségéről a vallásos em-
berek életében. Felléptek az 
iskolai nyolcadikosai, egy 
palotással és egy keringővel 
nyitották meg a bált. A han-
gulat fokozásában jelentős 
szerepet vállalt az iskola ma-
zsorett csoportja, Sajcz Gá-
bor harmonikás, a Tóth Pé-
ter – Fazekas Ádám ütősduó, 
Torma Tamás és Kardos 
Marcell, a Tapolcai Musical 
Stúdió énekesei. A hajnalig 
tartó mulatságban Domján 
Tamás szolgáltatta a talpalá-
valót. 
A csaknem félmillió forint 
összértékű tombolából be-
folyt bevételt a diákok gyer-
meknapi programjaira for-
dítja az iskola.                 (km)

Keresztény bál másodszor

A Tamásiban báloztak a résztvevők     Fotó: Sajcz Gábor

(Folytatás az 1. oldalról)
- Abban hiszek, ha helyi gaz-
daságunkat e program által 
is előre tudjuk mozdítani, az 
közös gazdagodásunk forrá-
sa lehet a jövőben- méltatta a 
projekt jelentőségét és aján-
lotta a jelenlévők figyelmé-
be a konferenciát Lévai Jó-
zsef alpolgármester. 
A rendezvény két részre ta-
golódott. Délelőtt a védjegy-
rendszer volt téma.  Ezt a 
fontos minőséget meghatá-
rozó kategóriát és egyben le-
hetőséget járták körül az elő-
adók, illetve a téma iránt ér-
deklődők.  A délutáni szek-
ció azonban már a kézbe ve-
hető, kóstolható helyi termé-
kekről szólt. Ez utóbbi prog-
ram remek alkalmat nyújtott 
arra is, hogy a helyi termelők 
találkozhassanak az étter-
mek és szálláshelyek üze-
meltetőivel, megismerjék 
egymás termékeit, szolgál-
tatásait, hogy kölcsönös elő-
nyök alapján, jó üzletek köt-
tessenek. A “gasztrorandi-
val” párhuzamosan alkalom 
nyílt arra is, hogy a vállalko-
zások és a tanintézmények 
közötti együttműködési 
lehetőségeket is feltérképez-
zék a felek.                          (tl)

JELMEZEK,
MASKARÁK
KÉSZÜLTEK



Óvjuk meg autónkat!
TIPP Soha ne sajnáljuk az időt a megfelelő kilátás biztosítására
Lassan, de biztosan hala-
dunk a tavasz felé, amely 
az autósok számára is kö-
telező teendőkkel jár. Ter-
mészetesen kevesebb a 
feladat ilyenkor mint a tél 
előtt, de a gumik cseréje 
önmagában nem feltét-
lenül elegendő.

Erről Lovász Róbert tapolcai 
szervizvezető beszélt kérdé-
sünk kapcsán. Az autósok 
tavaszi átállása nem csak a 
gumik váltását jelenti, érde-
mes a folyadékszintek elle-
nőrzést is elvégeztetni. - Az 
ablakmosó folyadék eseté-
ben például figyelembe kell 
venni, hogy rövidesen már 
nem a hideg lesz a fő szem-
pont, hanem a rovarok el-
tüntetése. Így a fagyállót ér-
demes lesz lassan valami-
lyen "bogároldó" folyadék-
kal lecserélni. Akik ritkán 
használják gépkocsijukat, 
vagy télen egyáltalán nem 
közlekednek vele, azoknak 
mindenképpen érdemes az 
akkumulátor folyadékszint-

jének ellenőrzést elvégeztet-
ni. De ne feledjük, a tél még 
az utolsó napjaira szolgálhat 
meglepetéssel, az óvatosság 
továbbra is kötelező. Arra is 
gondoljunk, hogy télen az 
utakra kikerülő só talán a 
legnagyobb ellensége az au-
tónak! A gyakori mosás je-
lentősen meghosszabbíthat-
ja a jármű élettartamát - 
hangsúlyozta a tapolcai 
szerviztulajdonos. A sáros 

úton való közlekedés után is 
érdemes mielőbb tisztítani, 
lemosni az autó alját, mert 
ha a sár bent marad a üre-
gekben, ott folyamatosan 
rongál tovább. 
- A küszöbök, sárvédők 
mennek tönkre először. A 
közeli országok közül 
Ausztriában sóznak a lege-
rősebben, így nem véletlen, 
hogy az autókban ebből 
eredő kár Európában ott a 

legnagyobb. Nálunk jobbára 
keveréket használnak, így 
nem annyira erős ez a hatás, 
de elhanyagolni sem szabad. 
Másik gond, amikor télen 
úgy ülnek be egyesek az au-
tóba, hogy csak az első szél-
védőt tisztítják le. Ez bale-
setveszélyes helyzetet okoz-
hat, indulás előtt, minden 
ablakot kötelező megtisztí-
tani - tette hozzá Lovász 
Róbert.                        (szj)

Lovász Róbert: A téli sózás miatt gyakrabban kell az autót lemosni!            Fotó: szj.

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Egy tapolcai autósiskolában 
tartottak előadást a bizton-
ságos közlekedésről.
A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság közlekedésrendé-
szeti osztályvezetője, Kiss 
József Attila rendőr alezre-
des február 15-én 16 órai 
kezdettel tartotta meg előa-
dását egy helyi autósiskola 
tanulóinak „Hogyan veszít-
hetem el a vezetői engedé-
lyemet” címmel. Az előadás 
átfogta az összes olyan sza-
bálysértést, közigazgatási 
jogsértést és bűncselek-
ményt, melyek elkövetése a 
vezetői engedély visszavo-
násához vezethet.
Ezen kívül szó esett a kö-
zelmúltban a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság illetékessé-
gi területén bekövetkezett 
balesetekről, valamint az 
osztályvezető felhívta a fi-
gyelmet a KRESZ szabá-
lyainak betartására és hang-
súlyozta, ezek a szabályok 
azért vannak, hogy minden-
ki épségben  elérje úticélját.
                       (Nagy Judit)

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

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további 
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére 
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS 
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD 
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi 
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft 
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft 
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk,  referenciafilmek készítése, rendezvények, kon-
ferenciák programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már 
nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek, 
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Hirdetés

Új, minőségi társasházak
Ígéretes, megnyerő külsőt ábrázol a látványterv

Megkezdte a Május 1 utcába 
tervezett, új építésű, 23 la-
kásos társasház iránt érdek-
lődők, vásárlók regisztráció-
ját a CDC ingatlan iroda.

A forgalmazó hangsúlyozza, 
évtizedes szünet után eljött az 
idő, hogy a megváltozott ingat-
lanpiaci környezetben keletke-
zett új igényekre is választ ad-
janak Tapolcán. Wágenhofer 
János irodavezető lapunknak 
elmondta, hogy a régió legol-
csóbb árait veszik alapul az ár-
képzésnél, a befektetető ezzel 
párhuzamosan modern és mi-
nőségi építőanyag felhaszná-
lást, energetikai megoldásokat 
és kivitelezést ígér. A tervek 
szerint, az esztétikus külső 
megjelenésű, lifttel felszerelt 
társasházban hatvan négyzet-
méteres lakásokat alakítanak ki 
garázsokkal, szép, parkosított 
környezetben. Azonban, - mint 
azt megtudtuk- a leendő vásár-
lók regisztrációjának időszaka 
alkalmat ad a lakásméretek, a 
belső elrendezések rugalmas, 
egyéni igényeket is figyelembe 
vevő kialakítására is, ezért ér-
demes minél hamarabb regiszt-
rálni és megfogalmazni a kí-
vánságokat. Az ingatlanpiaci 
szakember szerint, nem csak a 
forgalmazó cég ügymenetében, 
de a város életében is nagy je-
lentőségű a beruházás, hiszen 
javul az említett területen a fél-
bemaradt építkezés miatt kiala-

kult torz városkép, Tapolca így 
újra modern, fejlődő arcát mu-
tatja majd, amelynek lakói elé-
gedettebbek lakókörnyezetük-
kel. Megtudtuk, a regisztráció 
során az érdeklődők ingyenes 
és teljes körű tájékoztatást kap-
nak az igénybe vehető külső 
pénzügyi forrásokról, a Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény 
(CSOK), illetve a banki finan-
szírozás lehetőségeiről. A laká-
sokat egyébként 325 ezer forin-
tos négyzetméter áron kínálja 
az iroda, amely a jelenlegi 
használt lakások áraihoz képest 
tűnik csak magasnak, haszná-
lati-, forgalmi értékük, illetve a 
későbbi eladásnál kérhető ma-
gasabb eladási ár miatt azonban 
reális alternatívát jelent a 
piacon a minőségi lakásra váró 
tapolcai és a városba letelepül-
ni kívánó családok számára. 
Összehasonlításként, a kétez-
res évek közepén épült szom-
szédos lakótömbök akkoriban, 
tehát 12 évvel ezelőtt, 200-250 
ezer forintos négyzetméter ára-
kon keltek el. A tervek alapján 
az új társasház külső megjele-
nésében hasonló lesz a szom-
szédos épületekhez. Azonban 
az új a befektető üzleti okokból, 
illetve lehetséges technikai 
problémák elkerülése érdeké-
ben nem alakít ki tetőtéri laká-
sokat az épület padlásterében, a 
minőségi kivitelezést pedig 
hangsúlyozottan fő prioritás-
ként kezeli.                        (tl)

Egy krumpli szemszögéből 
Hogy kerül az étel naponta a 
tányérra? Hogyan és miben 
lehet egyszerre ezer ember-
nek főzni? Hány ember kell 
ahhoz, hogy mindez napról-
napra és évről-évre „észre-
vétlenül" megtörténjen?

Ezek a kérdések korosztálytól 
függetlenül felmerülhetnek, ha 
az ember egy óvodai vagy isko-
lai menzán a tányérjába néz. A 
kérdések ráadásul messzire ve-
zetnek, és némi nyomozás után 
hamar olyasmi is az eszünkbe 
juthat, hogy mi történik a kony-
ha előtt? Vajon hol és kik ter-
melték az alapanyagokat, és 
azok milyen utakon jutottak el a 
konyhára? Milyen logikus len-
ne, gondolhatnánk, ha a közös-
ségek – óvodák, iskolák, kórhá-
zak, idősotthonok – élelemmel 
való ellátását a helyben, kör-
nyéken működő gazdaságok 
alapanyagaiból lehetne megol-
dani. Ennek persze – sok más 
mellett – feltétele az, hogy le-
gyenek ellenőrizhető, jó minő-
ségű portékát a szükséges 

mennyiségben megtermelni 
képes kis-közepes gazdaságok 
- és vannak ilyenek elegen? In-
nentől az élelmiszer-ellátás, 
élelmiszerbiztonság és helyi 
agrárgazdaság rendszerszintű 
kérdéseit és kihívásait fesze-
getjük – jobb is talán visszatér-
ni a második fogáshoz. 
Másfelől a tudatos táplálkozás-
ra való nevelést tényleg a leg-
jobb gyermekkorban elkezde-
ni, és ez bizony messze túlmu-
tat azon, hogy a boltban álta-
lunk egészségesnek gondolt - 
vagy akként hirdetett portéká-
kat választunk. Az Egészséges 
Tapolca – Egészséges gazdaság 
című, norvég támogatásból 
megvalósuló projekt során a 
Tapolca Önkormányzata vezet-
te konzorcium, külső szakértők 
bevonásával, a legérzékenyebb 
és várhatóan legnagyobb hatá-
sú pontokon próbál a fentebb 
vázolt rendszerbe beavatkozni. 
Ide tartozik a legifjabb korosz-
tály érzékenyítése a tudatos és 
egészséges táplálkozás irányá-
ba. Szerencsére a tapolcai óvo-

dákban ez a munka régóta zaj-
lik: számos kapcsolódó foglal-
kozás mellett a legtöbb oviban 
apró kert is működik, ahol a 
gyerekek saját maguk termel-
hetnek, szüretelhetnek, feldol-
gozhatnak és kóstolhatnak 
zöldségeket, fűszernövénye-
ket. A tapolcai óvodások és 
óvónők mindennapi ebédjeinek 
biztosításához valamivel na-
gyobb kertekre és konyhákra 
van szükség – ezt is érdemes 
megtapasztalni.
A programban február közepén 
két tapolcai, és a gyulakeszi 
óvoda nagycsoportosai látogat-
ták meg a Diák és Közétkeztető 
Kft. konyháját, hogy rövid ki-
rándulást téve, mondjuk, egy 
krumpli szemszögéből tapasz-
talhassák a folyamatot a raktár-
tól az előkészítőn és a főző-sütő 
konyhán keresztül tálalásig és 
kiszállításig. 
A gyerekeket Mezőssy Tamás a 
Kft. ügyvezetője kalauzolta vé-
gig a konyhai élelmiszerpá-
lyán, megismertetve őket a tel-
jes „technológiai sorral", az 

Születésnapi köszöntő

Óvodások látogatása a tapolcai közétkeztetőnél

gyermekkora óta nagyon 
rosszul lát. Akkoriban sze-
mének korai kezelésére nem 
nyílt lehetőség - amit máig 
nagyon sajnál- , ugyanakkor 
megtanult együtt élni a kel-
lemetlen állapottal. Sajnos 
látásproblémája miatt ko-
molyabb munkához nem ju-
tott, hosszú évekig egy fod-
rászszalonban dolgozott se-
gédmunkaerőként. Margit 
néni egy kicsit nehezen vi-
seli az idősek otthonát, szí-
vesebben lakna továbbra is 
szép tapolcai családi házuk-
ban, de hozzátartozói csak 
így látják biztosítva a rend-
szeres és odafigyelő törő-
dést, az orvosi ellátást - tud-
tuk meg tőle.                       (tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
Margit nénit a napokban 
köszöntötték kilencvene-
dik születésnapján.

Fogorvos lánya Londonban 
él, kapcsolatukat a nagy tá-
volság akadályozza ugyan, 
de nem teszi lehetetlenné, 
ahogy arra lehetőség nyílik, 
hazautazik idős anyjához a 
szeretett gyermek. Unokái 
születése után Margit néni 
sokat utazott ki Londonba, 
hogy segítse a gyermekne-
velést, de valahogy nem tud-
ta megkedvelni a szigetor-
szágot, ma is ragaszkodik 
hazájához. A 90 éves ünne-
pelt bár nem beteges a szó 
klasszikus értelmében, de 

üzemi méretű ételkészítés for-
télyaival, lépéseivel, a legfon-
tosabb betartandó szabályok-
kal. A kirándulást játékos fela-
datok és fejtörők egészítették 
ki: az óvónők segítségével a 
gyerekek ritkán látható, külön-
leges zöldségeket és gyümöl-
csöket láthattak-kóstolhattak, 
végiggondolhatták, miben ha-
sonlít, és miben különbözik egy 
kétezer főt ellátó konyha mű-
ködése attól, amit otthon lát-
hatnak. Az óvónők és óvodások 
visszajelzései, és a képek 
tanúsága szerint a látogatás 
valóban izgalmas és hasznos 
kiegészítője tud lenni az óvodai 
foglalkozásoknak, és érdemes 
arra, hogy a projekt lezárulta 
után is benne maradjon az 
ovisok és persze a közétkeztető 
éves programjában.
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Hirdetés

Közérdekű információ

¨ OLVASÓNKTÓL Ta-
polcán sikeresen megren-
deztük első csillagászati 
klubfoglalkozásunkat. A be-
mutatkozás és az ismerkedés 
után „A távcsövekről rövi-
den” című előadás követ-
kezett. Majd a résztvevők 
közelebbről is megismer-
kedhettek a klub műszerei-
vel. Nagy volt az érdeklődés 
a távcsövek iránt. Még egy 
ifjonc vendégünk is elhozta 
karácsonyra kapott távcsö-
vét, melyet nagy büszkeség-
gel mutatott meg! Közben 
Kovács Gábor vendégünk 
mesélt az építés alatt álló 

Jól sikerült az első klubfoglalkozás Tapolcán

TAPOLCA EXPÓ - HírekCsillagászati klubfoglalkozás

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
febr. 23. - márc. 1. 
csütörtök – szerda

február 23. csütörtök 14:00  
1000,-Ft

február 26 – március 1. 
vasárnap  – szerda                

A művészet templomai 
sorozat:

BOTTICELLI - Dante Pokla
Színes, feliratos német-olasz 

dokumentumfilm
Hossz: 96 perc

...

február 23. csütörtök 16:00  
1200,-Ft

február 25. szombat 13:30
február 26 – március 1. 
vasárnap – szerda 16:00

Lego Batman – A film 3D  
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 90 perc

...

február 23 – március 1. 
csütörtök – szerda 18:00 

1000,-Ft  
Pofoncsata                                                                                    

Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték 

...

február 23 – március 1. 
csütörtök – szerda  20:00 

1000,-Ft  
Körök  

Színes, feliratos amerikai 
horrorfilm - Hossz: 103 perc   

30cm-es Newton távcsövé-
ről. Végül a klub további ter-
veiről, programjairól esett 
szó. Sajnos a borús idő miatt 
nem tudtunk kimenni és a  
gyakorlatban is bemutatni a 
hallottakat.  Az első foglal-
kozás végén a résztvevőktől 
pozitív visszajelzéseket kap-
tunk. Szeretnénk köszönetet 
mondani  a Dobó Lakótelep 
Családjaiért Egyesületnek 
és Sárközi Szaniszlónak, 
hogy teret biztosit a klub 
számára!

              Surányi Zoltán
  (Úrkúti Csillagászati Klub)

2017. MÁRCIUS 31. - ÁPRILIS 1-2.

Minőségi termékekkel ren-
delkezik? Népszerűsíteni kí-
vánja termékeit? Szívesen 
bemutatná másoknak is mi-
vel foglalkozik? Jöjjön el ki-
állítónak a Tapolca Expo-ra, 
ahol minőségi termékeket 
előállító/készítő termelők, 
iparművészek, egyéni vál-
lalkozók jelentkezését vár-
juk február végéig. 
Az eddig jelentkezett kiállí-
tók között szerepel borászat, 
csipketojás készítő, ékszer-
készítő iparművész, húsipari 
termékeket gyártó, kerami-
kus, kézműves sör-, kézmű-
ves textilkészítő, méhész, 
sajtkészítő és szappankészí-
tő is. A termelők mellett ker-
tészet is bejelentkezett a ren-
dezvényre, aki 50 m2-es te-
rületen egy gyönyörű kertet 
alakít ki, ahol a szebbnél 

szebb növényeket csodál-
hatják meg a látogatók.
És Ön, illetve vállalkozása? 
Jelentkezett már...? Korlá-
tozott számban még rendel-
kezésre állnak asztalok. Je-
lentkezzen, hiszen a Tapolca 
Expo kiváló alkalom arra, 
hogy a termelők (kiállítók) 
megismerjék egymást és 
széles körben megismertes-
sék  termékeiket, szolgálta-
tásaikat az emberekkel.
Kövessék a Tapolca Expo 
Hivatalos Facebook oldalát, 
ahol folyamatosan frissülő, 
naprakész információkat 
kapnak a rendezvényről!

Bajner Imre
       igazgató

Kedves Szülők! Kedves leendő első osztályos gyerekek! A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola szeretettel várja az 
érdeklődő szülőket gyermekeikkel együtt tagintézményei iskola-bemutató programjaira:

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk



Közel százan voltak
TOLLASLABDA  Már a IV. Rhodius amatőr verseny felnőtteknek
Évről évre egyre népsze-
rűbb a Rhodius amatőr 
felnőtt tollaslabda ver-
seny, amelyet szombaton 
negyedik alkalommal 
szerveztek meg a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban.

Az előző évek tendenciáját 
követve ismét nőtt a nevezők 
száma, összesen kilencve-
nen vettek részt a jó han-
gulatú versengésen. A pon-
tosság és a fegyelmezettség 
jellemezte, az olykor fordu-
latos játszmákat. A Tapolcai 
Tollaslabda és Fallabda SE 
képviseletében, a verseny 
főszervezője, Gombkötő 
Richárd elárulta, hogy nem 
csak a Dunántúlról, hanem 
az ország több pontjáról, va-
lamint külföldiek is  nevez-
tek, akik érvényes felnőtt 
versenyzői igazolással nem 
rendelkező, illetve „D" 
kategóriás igazolással ren-
delkező amatőr játékosok 
voltak.
Gerald Trümper, a névadó 
és egyben főszponzor, a 
Rhodius Magyarország Kft. 
ügyvezetője, a verseny 

egyik főszervezője külö-
nösen nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy, aki eljön erre a 
versenyre ne csak jól érezze 
magát, hanem egyedi tár-
gyakkal, például bögrével, 
pólóval, éremmel térhessen 
haza, ami kellemes emléke-
ket idéz a használójában. 
Néhány kiegészítővel mind-

ezt tartalmazta a 
nevezőknek szánt rajtcso-
mag. A különlegesség jegyé-
ben pedig Londonból ren-
delt emlékérmekkel jutal-
mazták a dobogósokat. A két 
főszervezőtől megtudtuk, 
hogy egy baráti kezdemé-
nyezésként indult a verseny, 
ahol sok mindenen túl Ric-

hárd főként a szakmai részt 
képviselte, Gerald pedig tá-
mogatást nyújtott ahhoz, 
hogy az amatőr tollaslabda 
kedvelők is megmérettet-
hessék magukat egy kelle-
mes, jól szervezett sport-
programon.
Az öt kategóriában az alábbi 
eredményekkel zárult a kö-

Kadetként küzdött
Február első hétvégéjén, a 
Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokban rendezett 
hatfegyvernemes egyéni 
korosztályos bajnokságon, 
Junior férfi párbajtőr ver-
senyszámban kilencven-
nyolc indulóból az Sz-L Bau 
Balaton Vívóklub tapolcai 
szakosztályának ifjú tehet-
sége, Cséri Soma (edzője 
Szalay Gyöngyi) egyedüli 
kadet korúként a legjobb 
nyolc közé jutott.
A csoport fordulóban négy 
győzelemmel és két vere-
séggel kezdett így 31-es ki-
emeltként Mestyanek Má-
téval (BVSC) került össze, 
akit 15-10 re vert. Ezután a 
2-es kiemelt Rudi Soma 
(MTK) következett, szintén 
15-10-es győzelemmel. A 
döntőbe jutás fordulatos iz-
galmas mérkőzést hozott. A 
Vasas versenyzőjét Sárvári 
Mersét győzte le 15-14-re a 
tapolcai fiatal. A négy közé 
jutásért a felnőtt világ kupán 
bronzérmes Koch Mátéval 

n FOCI  - A Tapolcai 
Diáksport Egyesület 
Bozsik utánpótlás tor-
nát szervezett I-II. kor-
csoportban vasárnap a 
Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban, 
ahol elsődleges cél a 
sportbarátság ápolása 
volt. A barátságos mér-
kőzéseken tapolcai, za-
lahalápi, monostorapáti 
és badacsonytomaji gye-
rekek vettek részt.   (me)

n TÚRA - A TVSE 
Természetjáró szakosz-
tály szombaton a Zán-
ka- Szt.Balázs temp-
lom-rom- Halom-hegy- 
Hideg-hegy- Vöröstó- 
Nagyvázsony kb. 20 ki-
lométer távú útvonalon 
hirdet túrát. Találkozó a 
tapolcai vasútállomá-
son, február 25-én, reg-
gel 7.40-kor, a vonat 
7.50-kor indul. Az uta-
zási költség teljes áron a 
hazaúttal együtt 1210 
Ft.                             (me)

már nem bírt, így nyolcadik 
helyen zárt.
Soma igazán jó évkezdést 
mondhat magáénak, hiszen 
januárban Európai kadet 
körversenyen bronzérmes 
lett, majd a kadet magyar 
bajnokságon aranyérmet 
szerzett csapatban, ahol 
szükség volt a magabiztos, 
jó vívására. Most pedig ere-
jét próbálgatva, joggal lehet 
büszke, hogy megállta a he-
lyét a juniorok között is. (me)

Verseny Horváth Imre emlékére

Február első hétvégéjén a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban harmadik alka-
lommal szervezte meg a 
Horváth Imre Emlékver-
senyt a Tapolca Városi 
Sportegyesület Sakk Szak-
osztálya, a Szentgotthárd – 
Alsószölnök Sakk Club, va-
lamint a városi önkormány-
zat, illetve a Keszthelyi 
Spartacus SE közreműködé-
sével. 
A sporteseményt a korábban 
Tapolcán versenyző és ed-
zősködő Horváth Imre nem-
zetközi mester tiszteletére 
alapították, aki többek kö-
zött a város olimpiai baj-
nokát, Mádl Ildikót is oktatta 
három éven keresztül.
Három nap alatt, 1600 élő ér-
tékszám alatti gyermek, il-
letve ifjúsági és felnőtt ver-
senyzők mérették meg ma-
gukat 7 fordulós svájci rend-
szerben. Összesen öt sporte-
gyesület, huszonnyolc ver-
senyzője ült asztalhoz.
Első helyen a Keszthelyi 
Sakk Klub színeiben 5,5 

ponttal az orosz Angelina 
Alexandrova végzett. A do-
bogó második fokára 5,5 
ponttal Szabó László (Rév-
fülöp SE), harmadik fokára 
pedig 5,0 ponttal Tóth Gá-
bor (Nagykanizsai Sakk 
Klub) léphetett. Negyedik 
Tóth Csongor (Tapolcai 
VSE) 5,0 ponttal, ötödik 4,5 
ponttal Nagy Ádám (Nagy-
kanizsai Sakk Klub), hato-
dik Horváth Barnabás (Ta-
polcai VSE) 4,5 ponttal, aki 
egyben a legtöbb nemzetkö-
zi értékszámot (113) szerez-
te. Kosztolánczi Gyula edző 
úgy véli, nagyon hasznos 
verseny volt, igazán színvo-
nalas, jó játszmáknak lehet-
tek tanúi.                          (me)

zel tíz órás küzdelem. Ve-
gyes páros kategóriában első 
Hent Márió- Árvai Adrienn 
(Segesd), második Németh 
Ádám – Ladiszlai Evelin 
(Segesd), harmadik Keller 
Gábor – Kalamár Anita 
(Keszthely). A férfi páros 
kategóriában első helyezett 
Szentpéteri Gábor – Montli 
Gábor (Székesfehérvár-
Veszprém), második Gyalog 
Lajos – Kovács Attila (Pá-
pa), harmadik pedig Szőcs 
Ádám – Helybély András 
(Budapest). Női egyéni ka-
tegóriában a dobogó első fo-
kára Árvai Adrienn (Se-
gesd), a másodikra Szőke 
Kinga (Zalakomár), a har-
madikra pedig Takácsné Il-
lés Henriett (Segesd) állha-
tott. Férfi egyéni kategóriá-
ban első helyen Kiss M. Ist-
ván (Győr), második helyen 
Mayer Gábor (Keszthely), 
harmadik helyen pedig 
Szentpéteri Gábor (Székes-
fehérvár) végzett. A férfi 
szenior kategória győztese a 
tapolcai Gombkötő Richárd, 
őt követi a győri Németh Gá-
bor, majd a veszprémi Rom-
pos István.
A rendezvény főszervezői 
mindenképp tovább szeret-
nék vinni ezt az egyre nép-
szerűbb és hagyományosnak 
mondható versenyt, ehhez 
pedig számos ötletük van a 
jövőre nézve.                (me)

Rövid hírek
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Vegyes párosban indult a tapolcai Csapó Mónika és Tőkés András                Fotó: me

Cséri Soma helyt állt az 
idősebbek között is, 
ellenfele Koch Máté
Fotó: Sz-L Bau Balaton Vívóklub

A díjazottak, jobbra 
Istvándi Lajos edző                 
      Fotó: Kosztolánczi Gyula



Tökéletes produkció
Az ExperiDance társulat és a 100 Tagú Cigányzenekar Tapolcán
Végtelen profizmus, re-
mek zenék és zenészek, 
színészi képességeket 
csillogtató táncosok, ko-
reográfiájában ötletes, 
összességében ízléses 
tálalás.

A tapolcai közönség elége-
dett lehetett, hiszen egy 
olyan népszerű táncos és 
élőzenével kísért előadás-
nak lehetett részese (a PLT 
lapcsoport szponzorációjá-
val és szervezésében), 
amely az ország, sőt a világ 
bármely színpadán megáll-
ná a helyét. Az ExperiDance 
Produkció Tapolcán is 
bebizonyította, hogy egy jól 
szervezett, kemény munká-
val létrehozott és működte-
tett kulturális vállalkozás 
egy kisebb város közönségét 
sem csapja be, ott is a 
maximumot hozza. A nézők, 
akárhol is kaptak helyet, ül-
hettek akár kiváltságos 
vendégként a színpad előtt, 
vagy a küzdőtéren hátrébb, 
vagy éppen a lelátó vala-
melyik részén, egyaránt 

szép látványról és minőségi 
zeneélményről beszéltek a 
nagyjából másfél órás mű-
sort követően.  A táncelőa-
dást tizenöt percnyi szünet-
tel, két felvonásban láthatta 
a közönség.  Sissi hercegnő 
és Andrássy gróf beteljesü-

letlen szerelmét romantikus 
formában feldolgozó kosz-
tümös jelenetekhez, Liszt, 
Strauss, Erkel, Brahms, 
Monti, Rossini, Hacsaturján 
szerzemények csendültek 
fel a 100 Tagú Cigányzene-
kar utánozhatatlan tolmá-

csolásában. Az előadás sok-
szor csalt mosolyt is az ar-
cokra, hiszen a táncban és 
zenében egyaránt jelenlévő 
romantikus szenvedély ér-
zelmi hullámzása mellett a 
humor is szerephez jutott 
ezen az estén.                   (tl) 

SZEM - PONT
Amióta a város csónakázó barlangja, az Európa hírű Ta-
vasbarlang két éve egy turisztikai Látogatóközponttal ki-
egészülve megújult, azóta hallani, hogy valami megvál-
tozott, hogy melegszik a barlang levegője. Egy-két „jól 
értesült" helybéli azt is tudni véli, hogy miért. Nem keve-
sebbet állítanak, mint hogy a Látogatóközpont kivitele-
zője elzárt bizonyos természetes földalatti szellőző nyílá-
sokat a munkálatok során. Egy olvasónk szerint, még a 
tapolcai barlangterápiás kezelések is veszélybe kerültek 
a klíma megváltozása miatt. Ennek szerettünk volna utá-
najárni, amikor megkerestük a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park geológusát, Korbély Barnabást. A szakember 
udvarias levélben tájékoztatott, hogy a témában illetékes 
tisztségviselőhöz, dr. Kopek Annamáriához irányította 
érdeklődő sorainkat. A válasz így a nemzeti park Ökotu-
risztikai és Környezeti-nevelési Osztályának vezetőjétől 
érkezett meg a napokban; „Igazgatóságunk 2015. janu-
ár 20-án adta át a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóköz-
pontot. Az új épület nem a barlang fölött helyezkedik el. A 
Látogatóközpont megépítésével a tapolcai barlangrend-
szer természeti értékei nem sérültek. A Tavasbarlang ter-
mészetes szellőzéssel rendelkezik, amely az a kút, ame-
lyen keresztül felfedezték a barlangot. A barlang szellő-
zése ezen keresztül biztosított."                                         (tl) 2017.02.14.

Szalai Béla és
Kósa Alexandra

n ELFOGÁS - A Tapolcai 
Rendőrkapitányság járőrei 
Szentbékkállán fogtak el 
egy körözött férfit. Varga 
Mátyás rendőr főtörzsőr-
mester körzeti megbízott és 
járőrtársa 2017. február 17-
én 20 óra 45 perckor egy 
szentbékkállai szórakozó-
helyen igazoltattak egy 28 
éves patosfai lakost.  A ren-
dőri intézkedés során megál-
lapították, hogy vele szem-
ben a Pécsi Rendőrkapi-
tányság elfogató parancsot 
bocsátott ki lopás vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt. A férfit a ren-
dőrök elfogták és előállítot-
ták a Tapolcai Rendőrkapi-
tányságra - tájékoztatta la-
punkat Nagy Judit megelő-
zési főelőadó.

n ITTAS VEZETŐK - A 
tapolcai rendőrök az elmúlt 
hétvégén két ittas járműve-
zetővel szemben intézked-
tek. Az egyenruhások 2017. 
február 18-án 18 óra 45 
perckor állították meg egy 
személygépkocsi vezetőjét 
Tapolcán, a Sümegi úton. Az 
intézkedés során a férfival 
szemben alkalmazott alko-
holszonda pozitív értéket 
mutatott. A járőrök 2017. 
február 19-én 2 óra 25 
perckor Monostorapátiban 
vontak ellenőrzés alá egy 
személygépkocsit és annak 
vezetőjét. Az igazoltatás al-
kalmával kiderült, hogy a 
kapolcsi férfi a vezetés meg-
kezdése előtt szeszesitalt 
fogyasztott. A rendőrök 
mindkét járművezetőt előál-
lították a Tapolcai Rendőr-
kapitányságra és ellenük jár-
művezetés ittas állapotban 
vétség gyanúja miatt indult 
eljárás.

n TOBORZÁS - A Tapol-
cai Rendőrkapitányság 
munkatársai a helyi rendez-
vénycsarnokban népszerűsí-
tették a határvadászok mun-
káját. A toborzó csoport tag-
jai a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokba látogat-
tak el 2017. február 15-én. A 
toborzás részeként az egyen-
ruhások tájékoztatót tartot-
tak a rendőrség munkájáról, 
azon belül is a határvadász-
képzésről és a jelentkezés 
feltételeiről. A rendőrök vá-
laszoltak az érdeklődők fő-
ként az alkalmassági köve-
telményekre, illetve a modu-
láris képzésre vonatkozó 
kérdéseire.

tag, téglalap alakúra, feltekerjük, 
mint a piskótatekercset, és a kapott 
rudat kettéhajtjuk. Egy tiszta kony-
haruhával letakarjuk, és 15 percig 
ismét kelesztjük. Ezt a műveletet 
még kétszer elvégezzük.
A hajtott, kelesztett tésztát kinyújt-
juk kb. 2-3 cm vastagra, kiszaggat-
juk egy 4 cm átmérőjű pogácsa-
szaggatóval, és sütőpapíros tepsire 
helyezzük. (A leeső tésztát össze-
gyúrjuk, újból kinyújtjuk, szaggat-
juk.) A tetejüket lekenjük az átke-
vert tojássárgájával, és ízlés szerint 
megszórjuk köménymaggal. 180 C 
fokra előmelegített sütőben 20-25 
percig sütjük. Sütési hőfok: 180°C,
sütési mód alul-felül sütés.

            Fehér Sándorné,  Tapolca
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Remek zenészeket és táncosokat láthatott a tapolcai közönség            Fotó: Töreky L.

A barlang természetes 
szellőzése biztosított - 
tájékoztatta lapunkat a 
Nemzeti park illetékese
                Illusztráció: szj.

Házasságkötés Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45/db
Torma: 200 Ft/kg
Méz: 1500-2200 Ft/kg
Fokhagyma: 250 Ft/kg
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Sav. káposzta: 450 Ft/kg

Heti SÜTI

Burgonyapelyhes,
omlós, vajas pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg szitált finom-
liszt, 3 dkg burgonyapehely, 2 te-
áskanál só (csapott), 25 dkg vaj (le-
het vajas margarin is), 0.5 dl lan-
gyos tej, 1 teáskanál cukor (csa-
pott), 3 dkg friss élesztő, 2 db tojás-
sárgája (ebből 1 a kenéshez), 1 db 
tojás, 2 dl tejföl, köménymag ízlés 
szerint
Elkészítés: A langyos tejben a cu-
korral felfuttatjuk az élesztőt. Az 
átszitált lisztet összekeverjük a 
burgonyapehellyel, a sóval, elmor-
zsoljuk benne a vajat, majd hoz-
záadjuk a felfuttatott élesztőt, a to-
jást, az 1 db tojássárgáját, végül a 
tejfölt is. Összegyúrjuk, és letakar-
va kb. 30 perc alatt duplájára ke-
lesztjük.
A tésztát kinyújtjuk kb. 5 mm vas-

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 
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