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Indulhat a beruházás
FEJLESZTÉS A keleti városrészben épülhet fel a tanuszoda
A város által preferált korábbi
elképzelésekkel
szemben, végül a keleti
városrészben, a Barackos lakóparkban épülhet
fel a közeljövőben az állam által finanszírozott és
fenntartott városi tanuszoda. A döntés végleges, az építtető megkezdte a terület kitűzését.
A hírt Lévai József osztotta
meg lapunkkal. Az alpolgármester a napokban értesült a
végleges döntésről, amelyet
az illetékes Nemzeti Sportközpontok Zrt. hozott meg.
Az állami cég szakemberei
korábban már bekérték azokat az információkat és alternatívákat, amelyek a
helyszín
kiválasztásához
szükségesek voltak. A városvezetés - ahogy arról lapunk
is beszámolt - elsősorban a
városi strand mellé képzelte
el az uszodát, felmerült,
hogy, a Rockwool gyár hulladékhőjével fűthették volna
az épületet és a már megépült kút is ezt a változatot
erősítette. A döntéshozók

A Barackos lakóparkban épülhet fel akár másfél éven belül az állam által finanszírozott és fenntartott városi tanuszoda
Illusztráció forrása: kormány.hu
azonban a három rendelkezésre álló és a paramétereknek megfelelő helyszín
közül az önkormányzati tulajdonban álló és a szükséges közművekkel már korábban ellátott Barackos lakóparki, a Barackvirág utca
mellett lévő önkormányzati
telken jelölték ki a sportlétesítmény helyét. A város-

nak, ahogy a konkrét építési
terület kijelölésébe, úgy a
tervekbe és az építkezés menetébe sem lesz beleszólásatudtuk meg az alpolgármestertől, aki szerint a döntéshozókat a helyszín kiválasztásában leginkább az
motiválta, hogy viszonylag
gyorsan és zökkenőmentesen megvalósulhasson a

terv. A szükséges vizet a
vezetékes rendszer biztosítja, amelyet a fűtőmű felmelegít a kívánt hőfokra. A leengedett víz a városi esőelvezető, illetve szennyvíz
csatornarendszerbe kerül.
Elképzelhető, hogy ebben a
formában a tapolcai állami
tanuszoda akár másfél éven
belül megvalósul.
(tl)

Nem gond,
ha várni kell
Negyven fok árnyékban, a strandbüfé eladóterében, konyhájában több. Izzik a flaszter, dől a meleg minden irányból, de a
személyzet pörög, sül
a pizza, meg a többi
étek, a kért italokat
szinte szórja a jó kedélyű hölgy. Jellegzetes hangja betölti a
teret, még a várakozás sem unalmas.
Mindenkihez van egyegy kedves szava, de
nem áll meg egy pillanatra sem. Fogadja a
rendeléseket, közben
csapolja a sört, gyorsan kiadja az italt, elveszi a pénzt, visszaad, kiszól a várakozóknak, hogy elkészült az étel. Mintha
egy színpadon lenne,
perdül, fordul, a közönség örömére. De
fellépése nem félórás
hakni, hanem egész
napos kemény robot.
Honnan szorult ennyi
erő ebbe a kis nőbe?
Minden tisztelem az
övé. Szigliget, nyár...
Szijártó János

Kamerák újabb helyeken
Új köztéri kamerákkal
igyekszik az önkormányzat elejét venni az illegális
hulladéklerakásnak Tapolcán. A cél érdekében a
lakosság együttműködésére is számít a város.

Balról, Szegfü Tibor, Vonnák Péter, Dr. Somogyi Istvánné Perger Ildikó és Dobó Zoltán
Fotó: Töreky L.

Segítik a kisvállalkozókat
Kedden délelőtt mutatták be
a sajtó munkatársainak a
Kossuth utca 1-es házszám
alatt működő, új Vállalkozói
tanácsadó irodát. Az esemény érintett szervezetei bejelentették és együttműködési szerződésben rögzítet-

ték, hogy a jövőben kisvállalkozások számára igényelhető, kedvezményes hitelkonstrukcióval segítik a tapolcai vállalkozókat, a helyi
gazdaság fejlődését.
(Folyt. a 4. oldalon „Együttműködés” címmel).
(tl)

kormányzat erőforrásait erősen igénybe veszi a közterületeken lerakott szemét
összegyűjtése és elszállítása, ahogy a lakosságot is
irritálja ez a jelenség. Éppen
ezért kifejezetten számítanak a tapolcai lakosság

együttműködésére. Különösen a gyors bejelentés segíthet a szabálysértők leleplezésében, illetve a szemétlerakás adott területen történő
megszüntetésében.
(Folytatás a 2. oldalon „Szigorúbb...” címmel)
(tl)

Ugyan a városban működtek
már korábban is rendőrségi
kamerák, ám ezek elsősorban a város be-, és kimenő
forgalmát figyelték, figyelik. A város alpolgármestere
a napokban arról tájékoztatta lapunkat, hogy első
ütemben nyolc, később még
hat olyan kamerát helyeznek
el a város különböző pontjain, amelyek speciálisan az
illegális hulladéklerakással
fertőzött helyeket tartják
megfigyelés alatt. Kozma Szigorúbb önkormányzati fellépés vár azokra, akik
Fotó: tl.
Henrik hangsúlyozta, az ön- illegálisan szabadulnak meg a hulladéktól
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Áthelyeznek két köztéri szobrot
Döntés született két köztéri képzőművészeti alkotás áthelyezéséről a legutóbbi nyilvános képviselő-testületi ülésen a Tamási Áron Művelődési
Központban.
A testület a 2016. október
28-ai nyilvános ülésén már
tárgyalta Marton László Figurális Rácskompozíció, illetve R. Kiss Lenke Metamorfózis című szobra áthelyezésének ügyét. Utóbbi
elmozdítását a közúti közlekedés rendjének korszerűsítése kapcsán megvalósítandó új forgalmi rend kialakítása, a Marton-mű áthelyezését pedig a szobor jelenlegi helyének, a volt Bauxit Irodaház rendeltetésének és homlokzatának megváltozása indokolta. Gyarmati Tamás főépítész, valamint a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleménye is
szükségesnek tartotta a két
alkotás más helyszínen történő elhelyezését. A rácskompozíció a Tamási Áron
Művelődési Központ előtti
közterületen kap helyet, a
Metamorfózis a Déli városkapu parkba kerül.

Rövidesen költöznek a szobrok. A Figurális Rácskompozíció a Tamási Áron
Művelődési Központ előtti közterületen kap helyet, a Metamorfózis a Déli városkapu parkba kerül
Fotók: szj.
A testület foglalkozott elektromos töltőállomás tapolcai
létesítésével is, amelyhez
pályázati támogatást is kap a
város. A Nemzetgazdasági
Minisztérium által az elektromobilitási
töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására kiírt pályázati felhívásra Tapolca pályázatot
nyújtott be 7 millió forint
projektköltséggel. A támogató döntésről szóló értesítés szerint 4 millió 951 ezer
994 forint vissza nem térítendő támogatást használhat
fel az önkormányzat a meg-

valósításához 2 millió 69
ezer 328 ezer forint saját
forrás biztosítása mellett. A
töltőállomások
tervezett
helyszínei: Fő tér 2833.
hrsz.-ú, valamint a Tapolca,
Déli Városkapu Park 733/2.
hrsz.-ú ingatlanai.
Az ülés további részében
foglalkoztak még a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településfejlesztéssel,
rendezéssel
összefüggő
partnerségi
egyeztetésről szóló rendelet
megalkotásával, a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátá-

sához szükséges gépjármű
beszerzésével, a Tapolcai
Pisztráng- és borfesztivál támogatásával.
A képviselők több más napirendi pont mellett elfogadták az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű
gazdasági társaságok 2016.
évi gazdálkodásáról, valamint a 2017. évre vonatkozó
üzleti terveiről szóló beszámolókat, illetve az ipari terület fejlesztésére benyújtandó konzorcionális pályázatról szóló előterjesztést.
(szj)

Szigorúbb Sürgősségi fogadóhely kellene
A 2012-es tapolcai kórházát- ellátásra szorulók több mint dokat és igényeket. Az álfellépés
alakítás után jelentős mér- fele mentővel érkezik a sür- lamtitkár belátta a helyzet
(Folytatás az 1. oldalról)
Kozma Henrik alpolgármester felhívta a figyelmet egy
közelmúltban tapasztalt jelenségre is, miszerint nagyobb gyűjtőhelyek mellett
megjelentek olyan szeméthalmok, amelyek könnyen
azonosíthatóan vállalkozói
tevékenységből származtak.
- Kezdeményezni fogom az
önkormányzatnál,
hogy
azoknál a vállalkozásoknál,
üzleteknél, amelyeknél ilyet
tapasztalunk, a működési
engedélyt azonnali hatállyal
vonjuk be - fogalmazott. (tl)

tékben megnövekedtek a
környező kórházak terhei.
Az ajkai Magyar Imre Kórház lett a leginkább leterhelve, hiszen a saját járása
mellett a sümegi és a tapolcai járásból érkező betegeket is el kell látnia. Ehhez
azonban nincs elegendő orvos, ápoló, és eszköz, így napi problémát okoz a betegek
megfelelő ellátása.
Erről Rig Lajos beszélt minapi tájékoztatójában. Mint
megtudtuk, az országgyűlési
képviselő közérdekű adatigényléssel fordult az ajkai
kórház vezetéséhez, konkréFogadóórák a városházán:
tan a betegszámok alakulására kérdezett rá 2011. júli- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
us-augusztus, illetve 2016.
csütörtökén (15.00-16.00 óra
július-augusztus vonatkozáközött) a Tapolcai Közös Ön- sában. A kapott adatok alapkormányzati Hivatal udvari ta- ján a betegek száma nagynácstermében tart fogadóórát
jából másfélszeresére nőtt, a
- Kozma Henrik Alajos
tapolcai
és sümegi járásból
alpolgármester
érkező
betegek
száma pedig
Augusztus 14. 14.00-16.00
megsokszorozódott
az emlíDobó Zoltán polgármester
tett
időszakban.
Ráadásul
az
Augusztus 21. 14.00-16.00

gősségire, 30-50 százalékban a sümegi, vagy a tapolcai járásból. Őket nagyobb
részben 24 órán belül elbocsátják, így a hazajutás
újabb gond számukra. Ha
éppen nincs hozzátartozó,
ismerős, aki segíteni tudna,
akkor kénytelenek a tömegközlekedéssel hazajutni.
- Továbbra is küzdök azért,
hogy a tapolcai kórház ismét
teljes értékű intézmény lehessen. Megkerestem Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkárt,
akinek vázoltam a helyi gon-

súlyosságát, és a változtatás
szükségességét, így előremutató tárgyalásokba kezdhettünk. Első körben egy
sürgősségi fogadóhely megvalósítása a cél - mondta Rig
Lajos.
Hozzátette, a funkcióbővítés
komoly segítség lenne, hiszen a 24 órán belül elbocsátásra kerülő betegek nagyobb része Tapolcán maradhatna, amely amellett,
hogy az ellátottak kényelmét is szolgálja, enyhítené
az ajkai kórház és a mentőszolgálat leterheltségét. (szj)
Rig Lajos
úgy véli, a
tapolcai kórházban a
funkcióbővítés sokak érdekét szolgálná.
Fontos lenne
a fejlesztés
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HÍREK

Pályázatból 250 millió

Rövid hírek

TÁMOGATÁS Közösségi terek fejlesztésére és új programokra
Közel 250 millió forint öszszegű támogatást nyert a
tapolcai önkormányzat
szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, valamint közösségi programokra. Erről Dobó Zoltán polgármester tájékoztatta lapunkat.
Mint megtudtuk, a város önkormányzata 2016. július 4én a Közösen Tapolcáért,
Helyi Közösség nevű konzorcium vezetőjeként pályázatot nyújtott be a „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségszervezés a
városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című, TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásra. A
pályázat eredményes volt. Az Irányító Hatóság vezetőjének döntése alapján az
általunk készített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
megvalósítására 249 millió
976 ezer 494 forint összegű
támogatást nyertünk el 3

KULTÚRSAROK

L

étezésének, működésének 20. évét ünnepelte a
napokban a diszeli Első Magyar Látványtár. Vörösváry
Ákosék rendhagyó módon,
ám tőlük korántsem szokatlan formában, derűs szellemiséggel ünnepeltek.
A kiállítás három alkotója
pedig a Látványtár „kicsinységeinek, alacsonyságainak és semmiségeinek”
művészi másával ajándékozta meg a közönséget.
Albert Katalin és Budahelyi

Hagyományőrző programok, rendezvények szervezése is támogatható lesz a nyertes pályázatból. A kép májusban a Tapolcai Hősök Napja, Honvédelmi és Rendvédelmi Napon készült
Fotó: szj.
éves időtartamra teljesíthető elfogadott dokumentumban ségkultúra-, sport- és közösindikátorokkal és feltételek- megfogalmazott célok el- ségfejlesztő, kompetenciakel a közösség-vezérelt tele- érése érdekében a támoga- fejlesztő-, képző és szemlépülésfejlesztés (CLLD) tel- tási források 51 százalékát letformáló programok megjesülésére. Ez az összeg tar- az épített és szabadtéri kö- valósítására, lehet és kell
talmazza a tapolcai vállal- zösségi terek infrastruk- fordítani. A támogatási szerkozásokkal, intézmények- turális fejlesztésére, eszköz- ződést rövidesen aláírjuk,
kel, civil szervezetekkel lét- beszerzésre, míg 49 százalé- utána kezdődhet a helyi párehozott Helyi Akciócsoport kát kulturális és hagyo- lyázatok előkészítése a partműködési költségeit is 37 mányőrző programok és neri és lakossági javaslatok
millió 476 ezer 494 forint rendezvények szervezésére, figyelembe vétele mellett összegben. A hivatkozott és ifjúsági, szabadidő-, egész- mondta a polgármester. (szj)

20 éves a Látványtár
Tibor fotósok képeit, továbbá Balassa Katalin képzőművész rajzait Steffanits István és Vörösváry Ákos rendezte tárlattá, a kiállítást
Saly Noémi nyitotta meg. A
muzeológus méltatta és
megőrzésre
érdemesnek
ítélte a múltból ránk maradt
értéktelenségükben is értékes toldozott-foldozott értékeket és művészi másukat.
-Az elmúló tárgy ma már
szemét, mely a modern
szemétkezelés következté-

ben gyakorlatilag láthatatlanná is vált. Régen a dolgok javíthatóak voltak, a
végtelenségig javították is
őket. A mostani kiállítás arról szól, hogy mi történik akkor, ha az ember megmenti a
pusztulástól funkcionális
tárgyait, munkaeszközeit,
hiszen pusztulásukban is
hasznosnak, értékesnek tekinti őket, becsületet adva
számukra öreg korukban is fogalmazta meg a kiállítás
rajzaival és fotóalkotásaival,
azok szellemiségével kapcsolatos gondolatit Saly Noémi.
A Látványtár gazdái az ünnepi alkalomból a GrencsóIdő-Kollektív remek zenéjével és egy különleges, humorban és őszinte megbecsülésben egyaránt bővelkedő rendhagyó “díjátadó
ünnepséggel” is előrukkoltak.
A most megnyitott kiállítás
október elsejéig tekinthető
meg 10 és 18 óra között-tudFennállásának huszadik évét ünnepelte a közelmúlt(tl)
ban a diszeli Első Magyar Látványtár
Fotó: tl. tuk meg.

Áldozatokra
emlékeztek

A

tapolcai zsidó közösség, a hajdani áldozatok leszármazottai, a Hit
Gyülekezet helyi szervezete
és zsidó egyházi vezetők az
1944-ben, Tapolcáról elhurcolt zsidó és nem zsidó származású áldozatokra emlékeztek a Csányi utcai hajdani gettó épületek falán elhelyezett
domborműnél,
márványtáblánál, majd a tapolcai izraelita temetőben a
közelmúltban. Az esemény
résztvevőit Havasi Gábor
köszöntötte, majd Mézes
András, a Hit Gyülekezete
tapolcai szervezete nevében
mondott emlékező beszédet. Tota Péter Joel főrabbi
és Biczó Tamás főkántor
egyházi szolgálat keretében
mondtak imát az áldozatokért. Wollák Tiborné és Rafkó Ilona, az önkormányzat
nevében Lévai József alpolgármester, a Hit Gyülekezet
nevében Mézes András, Domokos Gábor és Szabó Tamás koszorúzott. (tl)

n FITNESS - A
WBPF
Nemzetközi
Osztrák Bajnokságon
kategória és abszolút
győzelmet
szerzett
Kazári Mónika Bécsben. A tapolcai gyökerű
fitness modell és személyi edző ezzel az
eredménnyel boldogan
fejezte be a tavaszi versenyszezont.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombaton
a kb. 20 km távú PulaÚrkút - Ajka útvonalat
teszi meg. Találkozó a
tapolcai autóbusz-pályaudvaron augusztus
12-én reggel 6.55-kor, a
busz 7.05-kor indul. Az
utazási költség teljes
áron a hazaúttal együtt
kb. 1200 Ft.
(me)
n
FOCI - Az MTD
Hungária Megyei II.
osztályban szereplő Tiac VSE várja a labdarúgást kedvelő, szerető
fiatalokat mindegyik
korosztályból. A hazai
mérkőzések helyszíne a
Városi Sporttelep, itt
tartják az edzéseket, illetve az érdeklődők itt
kaphatnak felvilágosítást a megújult vezetéstől. Nem árt tudni, hogy
az U19-es férfi csapat
magabiztosan nyerte a
legutóbbi bajnokságot,
míg a felnőtt együttes a
tabella nyolcadik helyén zárt.
(szj)
Hirdetés
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Felújítás, fejlesztés
TURIZMUS A kisebb hazai szálláshelyek fejlesztését célozták meg
A Balaton és térségének
vendéglátói számára különösen nagy jelentőségű
hír, hogy 2030-ig mintegy
300 milliárd forintot kíván
turisztikai szálláshely rekonstrukcióra és fejlesztésekre fordítani a kormány- jelentette be Fenyvesi Zoltán a megyei önkormányzat alelnöke a tapolcai Fidesz irodában
tartott sajtótájékoztatón.

A pályázat
megírása nem
lesz bonyolult
A program várhatóan szeptember elején elindul, a pályázati lehetőség a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési
Program nevet viseli és a kisebb hazai szállodákat, panziókat juttatja majd fejlesztési
forráshoz - tudtuk meg.
Online újságunk A politikus
hangsúlyozta, a
kormány a hazai turizmus
www.tapolcaiujsag.hu megnövekedett jelentőségé-

2030-ig mintegy 300 milliárd forintot kíván turisztikai
szálláshely rekonstrukcióra és fejlesztésekre fordítani
a kormány- jelentette be Fenyvesi Zoltán a megyei
önkormányzat alelnöke
Fotó: Töreky László
hez igazodva indítja el Magyarország eddigi legnagyobb, hazai forrásból történő turisztikai fejlesztési
programját. Cél, a meglévő
szálláshelyek kapacitásának
bővítése és fejlesztése. A pályázati lehetőségtől a program végére a kormány mintegy 5 ezer új munkahelyet,
30 ezer szoba megújulását, a
vendégéjszakák számának
további növekedését és a

Gazdaság projekt révén jutott a város gazdasága.
Ugyanakkor örömét fejezte
ki, hogy a város a Tapolcai
Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjában
meghatározottak
szerint,
együttműködésben a hitelforrásokat rendelkezésre bocsátó vállalkozásfejlesztési
alapítvánnyal, jelentős mértékű, vissza nem térítendő
kamattámogatással segítheti
a helyi vállalkozók olcsóbb
hitelhez jutását az elkövetkező időszakban. Vonnák
Péter a Veszprém Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi alelnöke arra biztatta tapolcai vállalkozókat, hogy éljenek az
iroda nyújtotta tanácsadással, hitelügyintézéssál és
feltétlenül használják ki a
mostantól rendelkezésükre
álló 2,5 százalékos hitellehetőséget. Dr. Somogyi Istvánné Perger Ildikó a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára azt hangsúlyozta, hogy a Vállalkozói

szezon meghosszabbítását
várja. A programban maximum ötven szobás szállodák
és panziók pályázhatnak, tehát azok, amelyek családi
vállalkozás szintjén üzemeltethetők. Kötelezettségekkel
is jár majd a fejlesztési forrás megszerzése, hiszen
szállodák esetében alapelőírásként a Hotelstars minősítés megszerzését és évi
240 nap, panzióknál 180 na-

pos minimum működést ír
elő a program végére. Pályázni már 10 százalékos önrész és 20 százalékos kedvezményes hitel felvételével
is lehet, az igénylést beadhatja a tulajdonos és az üzemeltető egyaránt. A pályázható összegek a szállodai
csillagok számától függnek
majd. Az egycsillagosok
szobánként három, a négy,
vagy ötcsillagos szálláshelyek szobánként kilenc, illetve 11 millió forintos fejlesztési forrásra pályázhatnak. Fenyvesi Zoltán elmondta, a program jelenleg
szakmai egyeztetés alatt
van, végleges formájában
várhatóan szeptember első
napjaiban indulhat el. Az
igénylőknek a kiírástól számítva mintegy 30 nap áll
rendelkezésükre - az ígéretek szerint- egyszerű, pályázatíró céget nem igénylő pályázatuk beadására. A megyei közgyűlés alelnökének
reményei szerint, még az
idén kihirdethetik a nyerteseket is.
(tl)

Hirdetés

Együttműködés
(Folytatás az 1. oldalról)
Az elmúlt hónapokban külső
arculatában megújult (jelenleg még állványbontás előtt
álló) Kossuth utcai épület
földszinti helyiségében alakította ki a város a minőségi
ügyfélfogadásra alkalmas
Vállalkozói tanácsadó irodát. Az iroda és szolgáltatásainak bemutatását célul tűző sajtóeseményen, Tapolca
önkormányzata, városvezetői és az új iroda dolgozói
mellett, az együttműködésben érintett Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai és néhány ismert tapolcai vállalkozó is képviseltette magát.
Elsőként Dobó Zoltán polgármester méltatta az iroda
létrejöttét lehetővé tevő széles körű összefogást, együttműködést, továbbá azt a
rendkívüli
lehetőséget,
amelyhez a Norvég Alap által finanszírozott Egészséges Tapolca, Egészséges
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DIGITALIZÁLÁS!
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!)

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
Szerződésben rögzítették
a helyi vállalkozások támogatásáról szóló együttműködést. A képen Vonnák Péter (balról) és Dobó
Zoltán
Fotó: tl.
tanácsadó irodának köszönhetően, egy helyre koncentrálódik több olyan szolgáltatás, amely a helyi gazdaság
sikerét mozdíthatja elő a jövőben. Szegfü Tibor a megyei vállalkozásfejlesztési
alapítvány kuratóriumának
elnöke, Tapolca város önkormányzatának hozzáállását méltatta, amely mint fogalmazott, példás módon,
politikai rivalizálás nélkül
állt a helyi vállalkozásfejlesztés ügye mellé.
(tl)

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, konferenciák programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Szakemberek pontozzák Tapolcát
Az Európai Virágos Városok verseny kritériumrendszere alapján, többek között a zöldterületek
minőségét, a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjainak érvényesülését is pontozzák azok a fiatal szakemberek, akik a Virágos Magyarország Környezetszépítő Mozgalom zsűrijeként érkeztek a városba.
A verseny alapítóinak célja
máig változatlan, szeretnék,
ha Magyarország települései
kulturált és vonzó képet muHirdetés

tatnának, ahol a fenntartható
fejlődés szempontjainak és a
közösség összefogásának
jelei vannak az életminőség
javítása és az épített-, továbbá a természeti környezet
megóvásának érdekében.
Tapolca az 50 ezer lakosságszám alatti városok kategóriájában nevezett a már két
évtizedes múlttal rendelkező
országos versenyre. A vendégeket Dobó Zoltán polgármester köszöntötte, majd
Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető és
Kozma Henrik alpolgármester számolt be azokról az

eredményekről, irányvonalakról, amelyeket a város az
elmúlt években megvalósított a zöldterületek fejlesztése és az élhetőbb városi
környezet kialakítása érdekében. A zsűri tagjai megtekintettek egy Tapolcáról készült igényes imázs filmet is,
amely a város legszebb részeit, nevezetességeit, turisztikai és egyéb látványosságait mutatta be azzal a
páratlanul szép környezettel
együtt, amely körülöleli
Tapolcát. A protokollt és az
első ismerkedést később a
város bejárása követte. (tl)

A fejlesztésről Császár László (jobbra) a kórház gazdasági igazgatója tájékoztatta lapunkat Fotó: Töreky L.

Megújult kórházi géppark
Pályázaton elnyert mintegy 24 millió forintból újította meg gépi eszközeit a
Deák Jenő Kórház.

Az egészségügyi intézmény
többek között új haszongépjárművekkel, kertészeti
kistraktorral és egy hulladéktömörítő géppel is gazdagodott. Erről Császár
László a kórház gazdasági
vezetője tájékoztatta lapunkat. Megtudtuk, az intézmény 10-20 éves, tehát mára elavult, illetve elhasználódott eszközeit sikerült így
új és korszerű gépekre cserélni. A Skoda Yeti kishaszon gépjármű és a Fiat Ducato kisteherautó az eszköz
és anyagbeszerzések, a mindennapos szállítási feladatok biztonságos megoldását
szavatolja majd, míg a gazdagon felszerelt AGT csuklós kistraktor a kórház zöldterületeinek karbantartásában vesz részt hamarosan.
Újdonság a most beszerzett
hulladéktömörítő présgép
üzembe állítása, amely a
szemétszállítás hatékonyságát, olcsóbb kivitelezését
teszi lehetővé. A korszerű
önjáró takarítógép pedig a
kórház tisztítását könnyíti és

gyorsítja is egyben. A kórház gazdasági vezetője
hangsúlyozta, hogy az új
gépparkkal a tapolcai egészségügyi intézmény a korábbinál olcsóbban üzemeltethető, például a fűnyírás és
egyéb feladatok elvégzése is
gyorsabbá válik, mostantól
akár egy nap alatt is elvégezhető.
Többek között
ezektől a pozitív változásoktól várják, hogy a pénzügyi megtakarítás elérje az
előzetesen kalkulált közel
ötmillió forintot. Császár
László elmondta, a pályázatban megjelölt öt darab
nagy értékű eszköz mellé,
plusz adománnyal is gazdagodtak Kolontári Gyula tapolcai kisgépkereskedő és
szerviztulajdonos jóvoltából. A helyi
vállalkozó
ugyanis a tőle vásárolt kistraktor mellé, többek között
egy önjáró fűnyírót adott
adományként, tehát térítésmentesen a kórháznak.
Megtudtuk az ÁEEK OEP
EMMI 2016/1-es, tavaly decemberben megpályázott és
ez év június 30-ig az eszközbeszerzésekkel célba ért pályázatának pénzügyi elszámolása is lezárult a napokban.
(tl)

Országos első helyezések
Az országos levelező magyar nyelvi és irodalmi
csapatversenyeken három első helyezést és egy
második helyet szereztek
meg a Tapolcai Kazinczy
Tagintézmény hetedikes
tanulói, Horváth Csaba,
Sabján Réka és Mátyás
Donát.
Iskolájuk és felkészítő tanáruk Horváthné Dér Erzsébet
nagyon büszke a fiatalokra.
Az eredmények, az elért
siker mögött sok-sok gyűjtőmunka, rengeteg szövegalkotás volt- árulta el Horváthné Dér Erzsébet.
(tl)

A gyerekeknek az idei évben volt már több szép országos eredménye magyar
nyelvi és irodalmi versenyeken
Fotó: Archív
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MSZP: Nem értünk egyet!
Az MSZP Tapolca és Környéke Szervezete sajnálatát
fejezi ki a tapolcai képviselő-testület azon döntése
miatt, hogy megszavazta
Marton László Bányászok
(Figurális Rácskompozíció)
szobrának
áthelyezését.
Nem értünk egyet a döntéssel, minden képviselőnk
és bizottsági tagunk (MSZP)
a szobor áthelyezése ellen
szavazott az üléseken!
A műalkotás áthelyezése
nem a város érdekét szolgálja. Nem látunk semmilyen
alapos indokot, amely az alkotás elmozdítását követelné meg. Tapolca település,
hogy 1966-ban város lett
döntően a bauxitbányászat
központjának idehelyezésé-

nek köszönhető. A szobor a
bányászat
szimbóluma,
ezért sem lehetett volna
meghozni ezt az önös érdekeket szolgáló döntést még
azon alapon sem, hogy a mögötte álló épület már nem bauxitközpontként funkcionál.
Sajnáljuk, hogy az egykori
bányászvezetők sem tiltakoztak korábbi munkahelyüket jelképező szobor áthelyezése miatt.
Tudjuk, hogy a város lakosságának jelentős része nem
ért egyet a döntéssel, csakúgy, mint az MSZP helyi
szervezete sem!

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Augusztus 10 - 16.
csütörtök – szerda
10 – 16. csütörtök - szerda
13:30 1200,-Ft
A Majmok bolygója:
Háború 2D
Színes, szinkronizált
amerikai akció-kalandfilm
Hossz: 140 perc
...

10 - 16. csütörtök – szerda
16:00 1400,-Ft
Az Emoji-film 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 90 perc
...

10 - 16. csütörtök - szerda
18:00 1200,-Ft
Bébi bumm
Színes, szinkronizált francia
filmvígjáték
Hossz: 94 perc
...

10 - 14. csütörtök – hétfő
20:00 1200,-Ft
Nyomd, bébi, nyomd
Színes, szinkronizált
amerikai akció thriller
Hossz: 113 perc
...

15 - 16. kedd – szerda 20:00
1200,-Ft
PAPPA PIA
Színes, magyar zenés
filmvígjáték
Hossz: 105 perc.

Nefelejcs tábor idei
zárónapján, közel 100
ember gyűjt össze a Tapolca
Városi Sport-és Szabadidő
Centrum árnyas fái alatt.
Csak néztem végig az arcokon. Hivatásomból adódóan
sokszor látok motivált,
örömtől csillogó gyermekszemeket, de most láthattam
felnőttet is, ahogy gyermekeik énekében gyönyörködtek. És míg messziről homályosan hallottam a jókedvű
beszélgetéseket, azon gondolkoztam hogy mitől is sikerült ilyen "nyár-illatúra"
ez a két hét.
Nyilván tudom a csapatunk
maximális energiabefektetését (és büszke is vagyok rájuk, amit minden adandó alkalommal tudattam is velük). Ám hiába a jó csapat.
Hiába a szülőktől kapott bizalom. Kellett hozzá Tapolca is. Nagyon sok emberrel
dolgoznunk együtt ebben a
két hétben. Kemény, sokszor
embert próbáló munka volt.
Az ő hozzáállásuk is kellett.
Nem elég egy megkötött
szerződés, ha nincs mögötte
igazi figyelem. Nem precizitás, nem tökéletesség. Csak
figyelem. És ez nem „mű”
dicséret. Csak szeretnék köszönetet mondani azoknak
akinek nem szoktunk pedig
kellene!
Köszönjük a Tapolcai Diákés Közétkeztető Szolgáltató
Kft-nek konstruktivitásukat.
Mi mondtuk, hogy mit szeretnénk, ők pedig tág látószöget biztosítottak, megoldásokat keresve. Pozitív
hozzáállással. A Népegész-

Tapolcánk tegnap és
ma. Vajon holnap?

Árvai Gábor elnök
Maton László alkotása emléket állít a városban egyMSZP Tapolca és
Környéke Szervezete kor meghatározó bauxitbányászatnak Illusztráció: szj.
yerekkorom városkája, ból hajlított, algebrai jelet, a
alvó település volt, végtelen jelét. Eltökéltem
amely még nem ébredt tuda- nem szólok, döntsenek a batára lenyűgöző természeti uxit intelligensei. Úgy érezségügyi intézetnek is akik szépségének és kiaknázatlan tem a bauxitos bányászokra
elhitették velünk hogy a „fe- lehetőségeinek. Utcái nélkü- a toprongy már nem jellemlettes ellenőrző szerv” nem lözték a borítást. Belvárosa ző. A végtelen szimbóluma
ellenség. Elfelejthettünk ezt házai földből kinőtt, polgári pedig nem szakembernek
Otthagytam
a régi berögződést. Meg- jólétet tükröztek, melynek érthetetlen.
nyugtató a tudat, hogy is- alapja a Lessner és társaik döntésre, mert közben értesített barátom a megyei főormerjük a szabályokat és borkereskedelméből eredt.
azok betartása után nem kell A második világháború min- vos Rupert Róbert, a terveaggódnunk. A Tapolca Kft. dezt Tapolca történelméből zett Ajkai III. Belgyógyámunkatársainak akik már kitörölte. Kultúrát hordozó szati osztály vezetését megreggel 6 órától megszólítha- zsidósága eltűnt, amit elha- kaptam, azonnal vegyem át.
tóak voltak, akiktől szükség gyott temploma is bizonyí- Így már csak a Marton műesetén profi segítséget kap- tott. Háború után a városve- nek befejezését láthattam
tunk. Nem csak akkor ami- zetést az országos hatalmat meg, a ma még helyét kereső
kor kértük, hanem amikor ők is birtokló lehetetlen ideoló- bányász reliefet. Mindezen
észrevették. Mert észrevet- giákkal vezetett pártok, pár- történések alatt megszűntek
ték. A Pc-Max számítástech- tocskák birtokolták, míg az ajkai bányák, meghaltak a
nika, a Dream Team Pizzé- meg nem buktak. A megbu- főszereplők, az irodaházat
ria, és még nagyon sokan pe- kott vezető helyet véletlenül átalakítgatták, az értékes
dig akkor álltak mellénk sem tapolcait juttattak a vá- Marton művek artisztikus
amikor épp plusz energiára ros élére, hanem ha alkal- elhelyezésén törjük a fejünvolt szükségünk. Köszön- matlan emberre leltek, ide ket, ami végre biztos döntést
jük. Tapolca gondoskodott hozták. Egy ígéretes fele- hozott. Szellemi összefügrólunk és így mi is tudtunk melkedési lehetőség azon- gés éreztetése, művelődés,
gondoskodni a tapolcaiak- ban feltűnt, Tapolca befo- munka, testi, lelki védelem.
ról. Tudom, hogy az adott gadta az alumínium érc, a A zsinagógát nagyon alkalszó, begépelt megrendelés, bauxit bányáinak vezetését. masan és modernül munkás
kötelezettség, munkaköri Ehhez feláldozták egyetlen művelődési központtá épíleírás kifejezések mit jelen- szép, városképét meghatá- tették át, színház és zenetenek. Tudom, hogy vannak rozó palotánkat, a Harango- teremmel, önképzőköri hejogok és kötelezettségek. zó-palotát. Helyére rideg lyiségekkel. Előtte áll a töTudom, hogy van megren- Bauhaus jellegű irodaház kéletesen szép bányász védelő, van szolgáltató. Ám az került, amelynek művészi dőszent bronz figurája Maris tudom, mi az, ami ezen díszítésére Kanizsai József ton László műve. Megkapfelül van. Nevezzük lélek- megkért, keressem meg a tam a bányász figurális relief
nek, emberségnek, figyel- már országhíres Márton elhelyezésének elképzelémességnek vagy nevezzük László gyerekkori baráto- sét, amit a tapolcai városmat, egy művészi bányász vezetés is elfogadott. Eddig
csak „hozzáállásnak.
Nem kisebbíteném ezt az ér- ábrázolást tervezzen az iro- a ma. A holnap a Jobbik városvezetési tehetségén mútéket: ez mentheti meg a 21. daházra.
századot. Örülök, hogy egy- A tervezett bányászfigura lik. Előlegezem a bizalmat,
re több ilyet tapasztalok a fényképét László elküldte, ha megvalósítható az emberi
városban, és annak is, hogy és bevittem Kanizsai igazga- hozzáérés városvezetéshez.
részese lehetek ennek a kör- tónak. Ahogy megláttam, Igazságos szigorú elmaraszforgásnak, a Nefelejcs Tábo- azonnal éreztem elhibázott talás bűnösen elkövetetteterv, több okból. Toprongyos kért, jóindulat a botlásért!
rokkal is.
Zöldy Júlia figura emel feje fölé egy
Dr. Sáry Gyula
Nefelejcs Tábor eloxált, fényes alumínium-

Túl a kötelességen...
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Bringások földön és levegőben
Első alkalommal szervezte meg a napokban a Tapolca Városi Sportegyesület Extrémsport szakosztálya a két, azaz a dirt
és park pályát is érintő
kerékpáros Extrém Sport
Fest programot a Városi
Sport – és Szabadidő
Centrumban.
Szabó Gergely szervező
szakosztályi tag elmondta,
hogy a korábbi években is
voltak komoly versenyeik,
de a tavalyi pályaavató Terasz Trails Dirt Contest sikerein felbuzdulva döntöttek úgy, hogy idén dupláznak a kategóriákat illetően.
A meglévő fémszerkezetes
beton park mellé pár évvel
ezelőtt kezdték meg önmaguk szórakoztatására, a mára
már komoly versenyek lebonyolítására alkalmas Tapolca Terasz Trails pálya kialakítását. Az önkényes bozótirtást és építést a területtulajdonos Rockwool Hungary Kft-nek, Tapolca önkormányzatának és a városi
sportegyesület Extrémsport
szakosztályának háromoldalú megállapodása „legalizálta”, ezzel biztosítva a további működést és a fennma-

A zsűrit és a közönséget is el kellett kápráztatniuk a bringásoknak Fotó: Májer Edit
radást. A semmiből megalkotni egy új pályát földugrókkal, fa építményekkel
sok fizikai munkával járt, de
mára elmondhatják, hogy a
Dunántúl legjobb dirt pályájával rendelkeznek. Az
időjárás romboló hatása miatt folyamatosak a javítások
mindkét pályán, az új ötletek
pedig mindig hoznak további fejlesztéseket, párosulva
azzal az elképzelésükkel,
hogy „kreativitással akármit
létre lehet hozni földből” említette meg Gergely. Az
idei fesztivál a szakosztálytagok és a szervezők mun-

kájának, szabadidejük ráfordításának, illetve a támogatóknak köszönhetően jött
létre. Mivel országos szinten
meghirdetett megértettetésről volt szó, ennek megfelelően érkeztek nem csak a Tapolca és környéki, hanem távolabbi versenyzők és érdeklődők is. Az egész napos
jó hangulat, illetve a nagyjából kétszázötven résztvevő pedig igazolta a verseny
népszerűségét.
A reggeli fesztiválmegnyitót
követően a skate parkban
volt egy selejtező, mind
BMX mind mountain bike

kategóriában- előbbi meg
volt osztva amatőrökre és
profikra- ez után következtek a döntők. A dirt pályán a
selejtezőt kihagyva egyből
döntőkkel kezdtek a környezeti tényezők által megrongálódott pálya minősége
miatt. A szeles idő kiemelt
odafigyelést igényelt a versenyzőktől, különösen az
ugrásra is alkalmas pályaelemek használatakor, illetve szembeszél esetén egyegy trükkhöz szükséges sebesség megtervezésekor is.
A négyfős zsűri a bringások
és trükkjeik stílusát, annak

nehézségi fokát, valamint a
pálya kihasználtságot vette
figyelembe a pontozásnál. A
dicsőségen túl a támogatók
által felajánlott és a szervezők jóvoltából készített díjakért is folyt a küzdelem.
Park kategóriában tavalyhoz
hasonlóan idén is különleges
égetett fa trófeákért szállhattak harcba a versenyzők.
A BMX megmérettetésen
dirt amatőr kategóriában első Farkas Martin, második
Kranabet Bence, harmadik
Asztalos Krisztián, profi kategóriában első Gyurán
Márton, második Vukman
Márk, harmadik Duránszkai
Dániel. Park amatőr kategóriában első Farkas Martin,
második Gerencsér Dávid,
harmadik Ábel Tamás, profi
kategóriában első Duránszkai Dániel második Gyurán
Márton, harmadik Józsa
Milán. Az MTB versenyen
dirt kategóriában első Vörös
Bence, második Lévai Bence, harmadik Fábián Máté.
Park kategóriában első Lévai Bence, második Fábián
Máté, harmadik Horváth József. A meghirdetett további
Big Air és Best Trick kategóriák idő hiányában elmaradtak.
(me)

Sakk - Új elnök, új vezetőség

Komoly szakmai munka folyt a Kazinczyban Fotó: me.

Kosárlabdások a fővárosból
A budapesti akadémiák válogatott U12, U13-as gyerek
és serdülő korosztályú kosaras csapatai Tapolcán edzettek.
Minden nap egy, vagy két
kosár edzése volt a csapatoknak, ahol legfőbb cél a
korosztályos szakmai terv
érvényesítése, a gyerekek
tudásának egységesítése, a
hiányosságok pótlása továbbá felkészülés a következő
évre, távolabbi célként pedig
nemzetközi megmérettetésekre is – nyilatkozta Bosnyák Jácint szakmai vezető.
Az edzések a Csermák József Rendezvénycsarnok-

ban, illetve a Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornatermében zajlottak, mellette
pedig a Tapolcai Termálstrandon regenerálódtak. Az
itt eltöltött idő alatt a város
nevezetességeit, főbb látnivalóit is meglátogatták.
A szakmai vezető köszönetét fejezte ki az edzőtábor
szervezésében
helyben
résztvevőknek, hiszen a rendelkezésre álló rövid idő
alatt szép helyszíneket, tartalmas programokat tudtak
biztosítani nekik. Először,
de nem utoljára jártak a városban, nagyon jól érzeték
magukat.
(me)

Taggyűlést hirdetett július
közepén a Tapolca Városi
Sportegyesület
Sakk
szakosztálya a Tamási
Áron Művelődési Központba, ahol megválasztották az új vezetőségi tagokat.
Ács Lajos szakosztály elnök
vázolta a megjelent tagságnak, illetve hozzátartozóiknak az összejövetel célját.
Paréj József szakosztályvezető a 2015/2016-os évzáró
gyűlésen bejelentette, hogy
az idei évben kívánja utoljára betölteni pozícióját. Lemondását, és utódjának
megválasztását a „klasszikus sportév" megkezdés,
azaz szeptember előtti időszakra ütemezték. Ács Lajos
jelezte az egybegyűlteknek,
hogy a TVSE elnöksége által
megjelölt szakosztályvezetői pozícióra egy pályázat érkezett, melyet érvényesnek
és alkalmasnak minősítettek. Istvándi Lajos négy tá-

mogatóval együtt beadott
pályázata az elnök szerint
összefogást és jogfolytonosságot mutat. A jelölt lehetőséget kapott, hogy a jelenlévőknek személyesen is vázolhassa elképzeléseit, terveit. A határozatképes közgyűlés keretei között megválasztották Istvándi Lajost
szakosztályvezetőnek, a pályázatban megjelölt négy támogatójával együtt. Ács
Lajost, Bodóné Herczeg
Szilviát, Bodó Norbertet,

Buzás Lajost, Hlavács
Krisztiánt, Istvándi Lajost,
Kosztolánczi Gyulát, Vajda
Attilát, valamint Paréj József
javaslatára, a szakosztály
legfőbb támogatóját, a
Rockwool Hungary Kft-t
képviselő Domonkos Tamást pedig megválasztották
a sakk szakosztály elnökségi
tagjainak.
A szakosztályelnöki pozíció
betöltésére ismét Ács Lajost
szavazta meg a közgyűlés.
Az összejövetel végén Ács
Lajos Paréj Józsefet - aki 48
évvel ezelőtt életre hívta és
azóta is vezette a szakosztályt, ezzel együtt országosan elismert sakk centrumot
hozott létre Tapolcán– tiszteletbeli és örökös szakosztályvezetőnek javasolta. A
korábbi vezető hangsúlyozva, hogy senkinek nem szeretne csalódást okozni, viszszautasította a felkérést, viszont jelezte, hogy ezen túl
Istvándi Lajos röviden
is számíthatnak rá, beleértve
vázolta terveit Fotó: me. az oktatást is.
(me)
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rendezték meg az ifjabb Ruzsa
Attila Járőrkutya Emlékversenyt a rendőr főtörzsőrmester halálának 15. évfordulója
alkalmából. A megmérettetést Kocsis József címzetes
rendőr zászlós nyerte Rémes
nevű kutyájával. Elhunyt
kollégánk, aki Szigligeten
látta el körzeti megbízotti feladatait, 2002. augusztus 2án a 77-es számú főútvonalon közúti közlekedési baleset áldozata lett.
Veszprém és Zala megyéből
összesen 13 kutyavezető és
szolgálati négylábúja érkezett a szigligeti sportpályára,
hogy összemérjék tudásukat. A rendezvényt Pogány
Péter rendőr ezredes, a
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese
nyitotta meg, majd Bódis
István rendőr zászlós, a Tapolcai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának kutyás körzeti megbízottja vette át a szót és vezette le a versenyt.
A megmérettetés végén a
serlegeket Pogány Péter és
Horváth József rendőr őrnagy, a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályvezetője, valamint
elhunyt kollégánk édesapja,
idősebb Ruzsa Attila adta át
a helyezetteknek.

A győztes Kocsis József
címzetes rendőr zászlós lett
(Pápai Rendőrkapitányság)
Rémes nevű kutyájával, a
második helyet Bódis István
címzetes rendőr zászlós
(Tapolcai Rendőrkapitányság) érte el Berci nevű kutyájával, míg a harmadik helyen Németh Péter József
rendőr törzsőrmester (Zalaegerszegi Rendőrkapitányság) szerezte meg Unique
nevű kutyájával.
Nagy Judit
megelőzési főelőadó
Tapolcai Rendőrkapitányság
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Látvány, izgalom
GÖRKORCSOLYA Extrémen gördültek megint

Rig Lajos, Muzsi Norbert,
Dobó Zoltán
Fotó: tl

Jár a köszönet
Köszönetet mondott a tapolcai polgármester és a
térség országgyűlési képviselője a Kazinczy téren
álló kettős kereszt minőségi felújításában részt
vállaló szakembereknek.

lem, az érzékelhetően összetartó társaság, a profi sportolásra alkalmas pálya igazán
jó hangulatú és izgalmas
pillanatokkal ajándékozta
meg a gördülőket, barátaikat
és nem utolsó sorban a különleges sportért rajongó
mindvégig lelkes közönséget egyaránt.
(tl)

Dobó Zoltán polgármester
lapunknak elmondta, a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület által még 2009-ben felállított emlékmű időszerű
megújítását két tapolcai
szakember végezte. Ők
munkájukért nem kértek
pénzt, gyakorlatilag anyagárban végezték el a munkát.
Kóczián Tibor beton fuvarral , Muzsi Norbert asztalos
pedig igényes asztalosipari
és népművészeti fafaragó
munkával járult hozzá a célhoz. A kereszt famunkáját
elkészítő Muzsi Norbert kifejtette, hogy a Kazinczy térre, mint otthonára tekint, hazafiként pedig mélyen
egyetért a kettős kereszt emlékmű üzenetével.
(tl)

Heti SÜTI

Házasságkötés

A tapolcai görkorcsolya verseny egyik izgalmas pillanata
A tapolcai szakosztály
történetében immár negyedik alkalommal rendezett extrém görkorcsolya versenyt, a helyszín a
Bauxit sporttelep extrém
pályája volt a minap.

tek meg a Rontsál rá!- Inline
Skate Jam AM/Pro kategóriákban zajló küzdelmek.
A veszélyes, ugyanakkor helyenként lélegzetelállítóan
látványos, technikás, akrobatikus jelenetekben bővelkedő versenyre az ország
A nagy melegre való tekin- számos pontjáról érkeztek
tettel késő délután kezdőd- versenyzők. A versenyszel-

SZEM - PONT
Egy megbízható szénmonoxid érzékelő néhány ezer forintos tétel. Egy budapesti cég a veszély felméréséért
40000 forintot gombolt le egy tapolcai nyugdíjas házaspárról és újabb 30000 forintért telepítette volna a jelzőkészüléket. Csakhogy időközben elgondolkoztak az
érintettek, felmondták a szerződést. Sajnos későn. A „zsíros” üzlet a szolgáltatással házaló fővárosi cégnek végül zsíros üzlet maradt. Megtudtuk, a vállalkozói szerződés felmondását elfogadta az egyébként létező budapesti
székhelyű kft., ám a felmérési díjat már nem állt módjukban visszafizetni. „Ahogy a szerződés is magába foglalja, a megrendelő részéről történő szerződésbontás esetén a felmérési-, és szaktanácsadási díj összegét nem áll
módunkban visszatéríteni, hiszen már elvégeztük egy
szolgáltatást….”-állt a szerződés felbontását elfogadó,
arra reagáló hivatalos válaszlevelükben. Az érintettek
egyébként biztosak benne, hogy hasonló módon ez a társaság mások pénztárcáját is megnyitotta Tapolcán, hiszen a tél folyamán bekövetkezett helyi szénmonoxid
okozta fulladásos tragédia kedvezett a haszonleső házalóknak.
(tl)
Ez egy szolgáltató számára
kedvező, ám a
szolgáltatás értékéhez képest
valószínűleg
túlárazott szerződés
Fotó: tl.

Fotó: Töreky László

2017. július 15.
Bánki Attila és
Rajkai Szabina
2017. július 22.
Tóth Bálint és
Szindekovics Ágnes
2017. július 29.
Tóth János és
Hozzávalók: 16 dkg liszt, 10 dkg Körmendi Gabriella

Túró rolád

vaj, vagy margarin, késhegy sütőpor, 1 tojás sárgája, 1 kanál kakaó,
1 evőkanál cukor, kevés tej
Töltelék: 25 dkg túró, 5 dkg mazsola, 4 tojás sárgája, 15 dkg cukor,
1 csg vaníliás cukor, 2 evőkanál
búzadara
Elkészítése:
A tészta hozzávalóit jól összegyúrjuk. Az egész túrót villával
összetörjük és hozzáadjuk a mazsolát. A tojások sárgáját kikeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral,
majd hozzáadjuk a mazsolás túrót,
a búzadarát. A tojások fehérjét felverjük habnak és a legvégén óvatosan hozzákeverjük a túrós maszszához. Az összegyúrt tésztát kinyújtjuk akkorára, hogy az őzgerincformába beleterítve, jól lelógjon, hogy be tudjuk takarni vele a
tölteléket. Körben barna, a közepén pedig sárga tésztánk lesz.
Előmelegített sütőben sütjük (Egy
nagyméretű, vagy kettő kisebb
méretű őzgerincformába sütjük).

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45 Ft/db
Burgonya: 120-160 Ft/kg
Sárgarépa: 160-190 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Paprika: 150-600 Ft/kg
Paradicsom: 120-340 Ft/kg
Uborka: 150-500 Ft/kg
Alma: 190-330 Ft/kg
Körte: 300-580 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Őszibarack: 250-400 Ft/kg
Ribizli: 1800 Ft/kg
Citrom: 760 Ft/kg
Szeder: 2000 Ft/kg
Szilva: 150-250 Ft/kg
Szőlő: 500-680 Ft/kg
Kovács Pálné, Hegymagas Dió: 3200 Ft/kg

