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Újévi zenei élmény
Vastapsot kapott a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar szombaton
HANGVERSENY - Meg-
telt a nézőtér a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban a Tapolcai Ifjúsági 
Fúvószenekar újévi hang-
versenyén szombaton.

A hagyományos évet nyitó 
koncert ezúttal szomorú  ap-
ropóval indult. A zenekar a 
tragikus hirtelenséggel  el-
hunyt Horváthné Szalay 
Gyöngyire emlékezett Frank  
Erickson Air for Band című 
szerzeményével. 

A folytatásban aztán komo-
lyabb és könnyedebb művek  
váltották egymást, a dinami-
ka, az összhang és a hangzás
egy pillanatra sem hagyott 
kívánnivalót maga után. He-
lyenként, időnként megvil-
lanhatott az egyéni játék,  tu-
dás is, az ütős szekció pedig 
a pontosságot, az időzítés 

magasiskoláját mutatta be a 
hallgatóság  örömére. A fú-
vósok a filmzenék terén is 
brillíroztak, nem  volt hiány 
új ötletekben és a profi kivi-
telezés sem maradt el. A re-
pertoárban elhangzott J. J. 
Richards/James  Swearin-
gen: Emblem of Unity című 
szerzeménye, amelyet  

1981-ben az USA légierő ze-
nekara is játszott jubileumi  
koncertjén. Farkas Antal 
Üvegestánca is megszólalt, 
teret adva a fúvós virtuozi-
tásnak. Giuseppe Verdi: Na-
bucco – operanyitányával a 
zeneszerző születésének 
205. évfordulójára emlékez-
tek, majd az egyik legsok-

oldalúbb, mindig vidám, szí-
nes egyéniség, Hidas Fri-
gyes huszadik századi ma-
gyar zeneszerző műve kö-
vetkezett. A tapolcai együt-
tes minden évben játszik egy 
művet tőle, ezúttal a Szvitet 
adták elő. (Folytatás a 3. ol-
dalon „Változatos reperto-
ár...” címmel)                  (szj)

Szép siker a vívásban

Zökkenőmentes átállást remélnek

A pozsonyi, három fegyver-
nemes kadet európai kör-
verseny hétvégéjéről, Ko-
vács Dániel, a Tapolca Vívó-
klub párbajtőrözője, egyéni 
hetedik helyezéssel tért ha-
za. A csaknem háromszáz 

fős mezőnyben sikerült a do-
bogó közelébe kerülnie a ta-
polcai fiatalnak, akinek ed-
zője a tavaly év végén el-
hunyt Horváthné Szalay 
Gyöngyi volt, válogatott ed-
zője Andrásfi Tibor.        (me)

Áprilistól kezdik meg a he-
lyi személyszállítást azok-
kal a hamarosan városi tu-
lajdonba kerülő, használt  
Mercedes Citaro autóbu-
szokkal, amelyek révén a 
tömegközlekedést saját 
kezébe veszi Tapolca.   

A remélt pénzügyi megtaka-
rítást egyelőre csak kalku-
lálni lehet,  óvatos becslések 
szerint, az akár a tízmillió 
forintot is elérheti egy-egy 
gazdálkodási évben. Az uta-
zóközönség a jegyek és bér-
letek vásárlásával kapcsolat-
ban tapasztalhat még válto-
zást. Szerződés szerint, ta-
valy január 1-től  december 
31-ig, illetve némileg meg-
hosszabbítva ez év március 
31-ig, az Északnyugat-ma-
gyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. látta, látja el 

Tapolca város helyi közleke-
dését, amely cég a területileg 
illetékes Somló Volán Zrt. 
jogutódja.  Az elmúlt év vé-
gén eldőlt, az említett üze-
meltető által adott mintegy 
40 milliós árajánlatot nem 
fogadja el a városvezetés, 
helyette használt buszok vá-
sárlásával és üzemeltetésé-
vel igyekszik normál meder-

ben tartani a költségeket. 
Sándor László IPA tisztség-
viselő és Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő németor-
szági kapcsolatai, együttmű-
ködése és tárgyalásai révén, 
Regensburgból hamarosan 
három Mercedes gépjármű 
érkezik Tapolcára. (Folyta-
tás a 2. oldalon „A jegyárak 
nem...” címmel)                 (tl)

Számítunk
olvasóinkra
Ismét napirenden a 
szemét, ki tudja há-
nyadszor. Lapunk 
mostani számában 
újra elővettük a témát, 
mivel eddig nem ta-
pasztalt jelenséggel 
szembesültünk. Fo-
galmazhatnék úgy is, 
hogy szintet lépett az 
illegális szemetelés, 
hiszen a mostani, so-
kakat megbotránkoz-
tató eset újszerű. A 
szántóföldön helyez-
ték el valakik felesle-
gessé vált cókmókju-
kat.  Csak úgy, bele a 
közepébe. Talán már 
megteltek a „bejára-
tott” erdei utak, vagy a 
gátlástalanság mérté-
ke döntötte le az utol-
só korlátait is egyes 
emberekben? A kö-
vetkező célpont mi 
lesz? A főtér, a mozi, 
esetleg a kórház ud-
vara? A mindenkit 
érintő témában új ro-
vatot tervezünk indí-
tani, olvasóink segít-
ségével. Bővebben 
erről az 5. oldalon ol-
vashatnak.

          Szijártó János

Kovács Dániel (középen) a pozsonyi megmérettetésen

A Péni Béla karnagy által vezetett tapolcai fúvósok és ütősök immár sokadszor bi-
zonyították, hogy ők egy valóban jó zenekar                                      Fotó: Szijártó János

Jelenleg Regensburgban teljesítenek szolgálatot, ám 
hamarosan Tapolcára érkeznek a Mercedes Citarok

Komolyabb, 
és könyedebb 
művek is 
elhangzottak

 Fotó: MVSZ



elhangzott, a statisztikák 
szerint, az ittas vezetés kivé-
telével, az utóbbi években 
csökkent Tapolcán a bűnö-
zés, amely részben a polgár-
őrök jelenlétének is köszön-
hető. Elhangzott, értelem-
szerűen a polgárőröktől né-
hány órás szolgálatra szá-
mít, számíthat a rendőrség és 
a város naponta. Jelenleg pa-
píron húsz, valójában mind-
össze hat aktív, mozgósítha-
tó tagja van a szervezetnek, 
akik zömében az esti órák-
ban járőröznek a városban, 
illetve segédkeznek a városi 
rendezvények biztonságos 
lebonyolításában. Eszköze-
ik egy öreg, de jó karban 
lévő Opel Astra személy-

gépkocsi, két robogó és két 
kerékpár, távcsövek, reflek-
torok és szolgálati ruházat. 
Működésüket, eszközpark-
jukat a pályázati lehetősé-
gekkel élve fejleszthetik a 
jövőben.  Dobó Zoltán pol-
gármester a tapolcai polgár-
őrség megerősítése érdeké-
ben, új adó-vevő eszközöket 
és egy belvárosi irodát ígért 
a polgárőr szervezetnek. A 
fórumon hat új tag jelentke-
zett szolgálatra, ketten tá-
vollétükben jelezték belépé-
si szándékukat.  A helyi lo-
vasközösség nevében Pék 
László egy felajánlást tett, 
miszerint a lovasok, lóháton, 
polgárőr mellényben segíte-
nék a szolgálatot.              (tl)
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A polgárőrök jelenléte is visszatartó erő

Igazságosabb nyugdíjrendszert!

Meg kell védeni a hazai értékeket!

Kárpáti Lajos (balra)az MSZP országgyűlési képvi-
selőjelöltje és Korózs Lajos a párt nyugdíjas ügye-
kért felelős politikusa Tapolcán             Fotó: Töreky L.

Fenyvesi Zoltánt indítja a 
Fidesz-KDNP az áprilisi or-
szággyűlési választáson 
Veszprém megye 3. számú 
választókerületében. Ezt hét-
főn jelentette be a kormány-

párti politikus Sümegen tar-
tott sajtótájékoztatóján. 
-Meg kell védenünk azokat 
az értékeket, hagyományo-
kat és kultúrát, amelyet őse-
ink ránk hagytak, továbbá 

Fenyvesi Zoltán Sümegen, Végh László polgármester 
ajánlása mellett jelentette be, hogy ő lesz a Fidesz-
KDNP képviselőjelöltje                                          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
- Dobó Zoltán polgármester
Január 29. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Február 5. 14.00-16.00

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu 

A bűnözés ellen a legjobb 
fegyver a megelőzés, 
amelyben a rendőrség 
stratégiai partnerként szá-
mít a helyi polgárőrökre.

Egyebek közt ez is elhang-
zott a Tamási Áron Művelő-
dési Központban tartott bűn-
megelőzési fórumon, amely 
polgárőr tagtoborzó is volt 
egyben. A minapi fórumot a 
nemrégiben Tölgyes Zsolt 
elnökletével újjáalakult ta-
polcai polgárőrség szervezte 
a város polgármesterével 
Dobó Zoltánnal és a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
munkatársával Horváth Jó-
zsef őrnaggyal együttmű-
ködve. Rendőrségi oldalról 
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

Nyugdíjas Parlament az el-
múlt időszakban minden 
politikai pártnak meghívót 
küldött egy kerekasztal lét-
rehozására, a meghívást a 
Fidesz- KDNP kivételével  
gyakorlatilag minden parla-
menten belüli és kívüli párt 
elfogadta. Három hangsú-
lyos elemben teljes egyetér-
tés mutatkozott a felek kö-
zött. - Teljes volt az egyetér-

tés abban, hogy szükség van 
a korhatár alatti nyugdíjazás 
lehetőségére, amelyet 2012 
január elsejével szüntetett 
meg a Fidesz.  A második té-
ma amiben egyetértett min-
den párt,  a nyugdíj indexá-
lás elégtelensége.  A máso-
dik Orbán kormány kizáró-
lag infláció követő nyugdíj-
emelési technikát alkalmaz, 
amely az utóbbi években a 

bérektől alaposan elszakí-
totta a nyugdíjakat. A har-
madik ügy,  ami mellé fel-
sorakoztak a pártok, az a 
nyugdíj-korrekciós program 
szükségessége. Jelenleg 
egymillió nyugdíjas él a füg-
getlen szervezetek által szá-
mított és jelenleg közel 
nyolcvanezer forintban 
meghatározott  létminimum 
alatt - mondta a politikus. (tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
A minőségi, jól karbantartott 
buszokhoz egyenként hat-
ezer euróért jut hozzá a vá-
ros. Amint a német üzemel-
tetőhöz megérkeznek a ko-
rábbiakat kiváltó, általuk 
már megrendelt új buszok, 
azonnal jöhetnek Tapolcára 
a friss műszaki vizsgás, 
zöldkártyával, szükséges 
engedélyekkel ellátott hasz-
nált példányok. Üzemelteté-
sük, mint azt megtudtuk, a 
Tapolcai Városgazdálkodási 
Kft. feladata lesz. Gáspár 
András  ügyvezető igazgató 
lapunknak elmondta, hogy 
tizenkét jelentkezőből vá-
lasztottak öt sofőrt a jára-
tokra, akik a szükséges vizs-
gákkal rendelkeznek és ta-
polcaiak, vagy közvetlen Ta-
polca környékiek. 
- A korszerű,  alacsonypad-
lós buszok közül kettő,  – je-
lenlegi terveink szerint – a 
Pelion Szálloda fölötti ga-
rázssor arra alkalmas  ön-
kormányzati nagygarázsai-
ban kap majd telephelyet, a 
tartalék harmadikat a kettes 
fűtőmű Kazinczy téri tele-
pén helyezzük el. A szervi-
zelésre külső vállalkozóval, 
céggel (felmerült, hogy a 
Citarokkal már rendelkező, 
a típust ismerő Volánnal) kö-
tünk szerződést. A bérlet és 
jegyárak tekintetében nem 
lesz változás, azonban azok  
értékesítési helyeiben igen. 
Jegyet kizárólag a buszok 
sofőrjeinél lehet majd válta-
ni, bérleteket viszont cégünk 
Arany János utcai céginfor-
mációs irodájában, illetve a 
Tapolca- diszeli és Dobó la-
kótelepi kispostákon vehet 
majd az utazóközönség- tá-
jékoztatta lapunkat az ügy-
vezető igazgató.                 (tl)

A jegyárak 
nem 
változnak

Az idősek társadalmát és a 
nyugdíjakat érintő szocialis-
ta álláspontról tartott sajtó-
tájékoztatót, majd fórumot 
Korózs Lajos  MSZP-s po-
litikus, az Országgyűlés 
Népjóléti Bizottságának el-
nöke kedden a VOKE Bat-
sányi János Művelődési 
Központban, ahol bemutat-
kozott Kárpáti Lajos,  a párt 
helyi országgyűlési képvise-
lőjelöltje is. Korózs Lajos 
elmondta, az Országos 

azokat azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket az elmúlt 
években a magyar kormány 
az emberekkel közösen ért 
el. Meg kell erősítenünk a 
szakképzést, hogy a helyi 
cégeknek legyen elég szak-
emberük. Fel kell lendíte-
nünk a turizmust, ami ennek 
a vidéknek a kitörési pontja! 
-  hangsúlyozta a képviselő-
jelölt. Majd hozzátette, azért 
akar bekerülni a Parlament-
be, hogy azt tegye, ami egy 
valódi országgyűlési képvi-
selő dolga, vagyis a lehető 
legtöbb fejlesztési forrást 
hozza el Ajkának, Tapolcá-
nak, Sümegnek és az egész 
Balaton-felvidéknek.     (szj)

http://www.tapolca.hu


Sportolók elismerése
Február kilencedikén lesz a hagyományos tapolcai sportgála
SPORTGÁLA - Az idén is 
elismerik Tapolca legjobb 
sportolóit, testnevelőit, 
edzőit az immár évtizedes 
hagyománnyal bíró ünne-
pélyes sportgálán, amely 
jelen formájában immár a 
tizenegyedik.

Az idei gála február 9-én, 
pénteken lesz, este hét órás 
kezdéssel, a helyszín termé-
szetesen a Csermák József 
Rendezvénycsarnok. Erről 
Dolezsár Erika és Horváth 
Dorothy rendezvényszerve-
zők tájékoztatták lapunkat. 
Mint elmondták, a sportgála 
díszvendége ezúttal dr. 
Steinmetz Ádám olimpiai 
bajnok vízilabdázó lesz. A 
díjátadó ünnepséget Dobó 
Zoltán polgármester nyitja 
meg, a sportbált Rig Lajos 
országgyűlési képviselő.
A rendezvényen a 2017-ben 
kiemelkedő eredményeket 
elérő sportolókat díjazzák, 
külön a diák, a felnőtt, a se-
nior korosztályokat, sőt a 
testnevelőket és az edzőket 
is. Átadják a "Hoppá" díja-

kat, a "Legjobb sportoló" dí-
jat, a "Testnevelési és Sport 
kitüntetést". 
Azt is megtudtuk, hogy 
készülnek a szokásos ünnepi 
külsőségekkel, erre az estére 
bálteremmé alakul a csarnok 
küzdőtere. Az ünnepi han-
gulatot megalapozza a ven-
dégeket fogadó pezsgős szö-
kőkút, és az “abból fakadó” 

welcome drink. Ezúttal is 
lesznek kisfilmek, zenés, 
táncos betétek, a díjátadó 
után pedig svédasztalos va-
csorával, majd bállal folyta-
tódik a program. Utóbbihoz 
a Hellokids zenekar biztosít-
ja a színvonalas muzsikát. A 
tombola sem maradhat el, 
ahol értékes nyeremények 
találnak majd gazdára (fődíj: 

2 fő részére 3 nap/2éjszaka 
teljes ellátással egy négy 
csillagos hajdúszoboszlói  
wellness szállodában).
A jegyek értékesítése már el-
kezdődött, az érdeklődők a 
Városi Moziban, a Tourin-
form Irodában és a Csermák 
József rendezvénycsarnok-
ban vásárolhatják meg a be-
lépőket.                       (szj)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró szak-
osztály január 27-én, a 18 
km távú Sümeg- Sarvaly- 
Pusztamezői szőlőhegy- 
Hubertus- Uzsa útvonalon 
kirándul. Találkozó a ta-
polcai autóbusz-pályaud-
varon szombaton reggel 
7.25-kor, a busz 7.35-kor 
indul. Az utazási költség 
teljes áron a hazaúttal 
együtt 775 Ft. Bárki csat-
lakozhat hozzájuk.    (me)

n ZENÉS VÍGJÁTÉK 
- A sikeres novemberi be-
mutató után ismét láthatja 
a közönség a Hyppolit a 
lakáj című zenés vígjáté-
kot a Tamási Áron Műve-
lődési Központban febru-
ár 23-án 19 órától és feb-
ruár 24-én 17 órától. Az 
ősszel a Tapolcai Musical 
Színpad társulata első al-
kalommal mutatkozott be 
zenés vígjátékkal, a publi-
kum nagy örömére. A pre-
mier jól sikerült, mindhá-
rom napon telt ház fo-
gadta a tizenhat szerep-
lővel, korabeli jelmezek-
kel és díszlettel bemuta-
tott darabot. Most újabb 
két alkalommal tekinthe-
tik meg az érdeklődők az  
igazán szórakoztató törté-
net a Tapolcai Musical 
Színpad társulata tolmá-
csolásában.                (szj)

Rövid hírek

2018. JANUÁR 26. HÍREK 3TAPOLCAI ÚJSÁG -

A sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőket, edzőket, testnevelőket 
minden év februárjában kitüntetik. A kép a tavalyi gálán készült                    Fotó: tl.

Változatos repertoár, kifogástalan előadásban

(Folytatás az 1. oldalról)
A szünet után Robert W. 
Smith: Iliad- ja következett. 
Mint az Kovács Melinda 
köszöntőjében elhangzott, a 
szerző Amerika legnépsze-
rűbb komponistája napja-
inkban. Több mint 400 mű-
vet írt, melyet szerte a vilá-
gon nagy sikerrel játszanak a 
fúvószenekarok.
Homérosz Odüsszeiája több 
mint 3000 éve, a valaha írt 
legnépszerűbb ókori görög 
irodalmi mű. A zeneszerző 
második szimfóniájában, 4 

részben dolgozta fel a  törté-
netet, most az első részt, az 
Iliászt hallhatta a publikum, 
beleértve a kerekek csikor-
gását, a várost elpusztító tűz 
hangjait, valamint a győztes 
sereg örömrivalgását. Az 
Oroszlánkirály című mese-
film zenéje szintén sikert 
aratott, csakúgy, mint Tim 
Rice és Andrew Lloyd Web-
ber Evita című musicaljének 
legismertebb dala, Ne sírj ér-
tem, Argentína. A trombita-
szólót Haga Réka, a buda-
pesti Weiner Leó Zeneiskola 

Több évtizedes hagyomány folytatódott            Fotó: szj.

és Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola 9. osztályos tanu-
lója játszotta, az ifjú tehetsé-
get vastapssal jutalmazták 
végül.
Különböző hangszercso-
portok állandóan változó té-
máit mutatta be a fúvós-
zenekarok kedvelt zeneszer-
zője Jacob de Haan Crazy 
Music in the air című műve. 
Majd a közönség által talán 
legjobban várt Ennio Morri-

KULTÚRSAROK

cone olasz zeneszerző kitű-
nő filmzenéi csendültek fel, 
magával ragadó, semmi 
mással nem hasonlítható 
érzéssel. “A Jó, a Rossz, és a 
Csúf” illetve a “Volt egyszer 
egy Vadnyugat” című fil-
mekből szólalt meg néhány 
csodálatos részlet. A Péni 
Béla karnagy által vezetett 
tapolcai fúvósok és ütősök 
immár sokadszor bizonyí-
tották, hogy ők egy valóban 

jó zenekar, Tapolca egyik 
büszkesége. A helyi zene-
kedvelők minden bizonnyal 
szép élménnyel gazdagod-
tak, hiszen a csarnok színpa-
dán sok tehetséges zenész 
gondoskodott arról, hogy a 
varázslatos szombat este fe-
ledhetetlenné váljon. A 
hosszú percekig zúgó taps 
megjárt az együttesnek, akik 
a zárómű után még két ráa-
dásszámot is előadtak.    (szj)

Emlékezetes estét szerzett a közönségnek a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Fotó:szj



Szeméthalom a szántóföldön
KÖRNYEZET - Újdonság, 
hogy már nem csak köz-
vetlenül az út mellett lát-
hatunk visszataszító ille-
gális lomis szeméthalmot, 
hanem  immáron egy-két 
hete a szántóföld köze-
pén is.  Például mostaná-
ban Törekpusztánál. Va-
lóban tehetetlenek va-
gyunk a jelenséggel és az 
elkövetőkkel szemben?

Kevés irritálóbb  és egyben 
szomorúbb jelenség létezik, 
mint a gyönyörű  természeti 
környezetet elcsúfító kido-
bott hulladék. A helyzet e té-
ren úgy tűnik semmivel sem 
jobb, mint a megelőző évek-
ben, sőt gyakran úgy érzi az 
ember, hogy rosszabb, mint 
valaha. Szinte nincs Tapolca 
környékén olyan erdőrész, 
mező vagy útszéli megálló, 
átjáró, ahol ne látnánk szán-
dékosan lerakott hulladékot, 
háztartási gép maradványo-
kat, ruhaneműket, leharcolt 
textil, vagy műanyag szeme-
tet. A kisebb rakások, ha 
azokat nem tünteti el a  ható-
ságilag  szemétszállításra 
kötelezett  tulajdonos,  (aki 
egyébként az esetek kilenc-
ven százalékában sokkal in-
kább áldozata, mint tettese a 
szemetelésnek) lassan igazi 
szemétlerakóvá növekednek 
az érintett földrészleten. Ne-
mesvita és Tapolca között,  
az út mellett, számos ponton 
folyik rendszeres illegális 
szemétlerakás.  A jelenség-
ből áradó hangulatot jól alá-
támasztja a szó, valóságos 
“undormány” , ami ezeken a 
helyeken kialakult az elmúlt 

Havazás várható, 
csúszhatnak az utak
Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat figyelmez-
tető előrejelzése szerint a 
következő napokban ha-
vazás várható.

A hó, a köd, a szitáló eső, a 
nedves, csúszós utak az év 
utolsó és első hónapjaiban 
mindennapossá válhatnak. 
Főleg éjszaka, de nagyon 
gyakran a nappali órákban is 
jellemző lesz a fagypont 
körüli hőmérséklet. A száraz 
és nedves útszakaszok hirte-
len válthatják egymást, ami 
fokozott óvatosságot és fi-

gyelmet kíván a járműveze-
tőktől. Nagyobb követési tá-
volságot kell tartani, lassab-
ban kell vezetni, így kisebb a 
balesetek bekövetkezésének 
kockázata. Rossz manővere-
zés esetén pedig a hibák 
könnyebben korrigálhatóak.
Kérjük a közlekedőket, hogy 
a megváltozott időjárási 
viszonyoknak megfelelően 
vezessék járművüket! - hívta 
fel a közlekedők  figyelmét a 
télen jellemző veszélyre 
Nagy Judit, a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság megelőzési 
főelőadója.

A havas úton egészen más stílusban szükséges vezetni, 
sajnos hamar megtörténhet a baj           Fotó: Rendőrség
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Hirdetés
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Keretes hirdetés, 
lakossági 

apróhirdetés, 
üzleti apró, 
Családi- és 

gyászhirdetések

Hívja 
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

években. Azonban egy új, 
eddig nem látott jelenséggel 
is gyarapodott az illegális 
szemétlerakás egyébként is 
vérlázító gyakorlata. Már a 
szántóföld közepén is látha-
tó egy teherautónyi lomis 
mocsok a törekpusztai szán-
tás közepén. Hihetetlen, 
megdöbbentő a tanúhegyek 
ölelte mezőgazdasági terüle-
ten mélyen benn elterülő, de 
az útról még jól látható sze-
métrakás. Persze a zalahalá-
pi hulladéklerakótól néhány 
száz méter közelségbe, a ha-
raszton is találhatunk na-
gyobb mennyiségben leöm-
lesztett szemetet, ám akár-
milyen szomorú, de az  szin-
te már megszokott látvány a 

tapolcaiak számára. Valóban 
nincs megoldás? Kérjük ol-
vasóinkat, amennyiben ta-
lálkoznak hasonló jelensé-
gekkel, fotózzák le és némi 
információval ellátva,  küld-
jék el szerkesztőségünknek! 
Mi,  hétről hétre közzétesz-
szük a képeket, szöveget, ez-
zel is felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy az illetékeseknek 
ideje valamit lépni, tenni a 
jelenség megfékezése érde-
kében.
A fotókat, a hozzá kapcsoló-
dó információkat elektroni-
kus levélben várjuk a 
tapolcai7nap@gmail.com 
címre! Természetesen olva-
sóink adatait bizalmasan ke-
zeljük.                                 (tl)

Lassan, de biztosan mindent eláraszt a szemét   Fotó:tl.

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
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Bemutatkozás
A Fidesz Országos Választmá-
nyának múlt heti döntése ér-
telmében az a megtiszteltetés 
ért, hogy az április 8-i ország-
gyűlési választáson a Fidesz-
KDNP jelöltje lehetek. A jelö-
lést örömmel fogadtam el, ezú-
ton is köszönöm a belém vetett 
bizalmat.
1964-ben születtem Ajkán. 
Boldog házasságban, józan 
életvitelű, keresztény ember-
ként jelenleg is itt élek. Német-
történelem szakos tanárként, 
illetve iskolaigazgatóként dol-
gozom és évtizedek óta aktív 
vagyok a közéletben. Büszke 
vagyok rá, hogy feleségemmel, 
aki szintén pedagógus, két fiút 
neveltünk fel.
Az elmúlt évek során jelentős 
vezetői tapasztalatra és magas 
szintű gazdasági, politikai kap-
csolatokra tettem szert városi, 
kisebbségi és megyei önkor-
mányzatok, valamint települési 
bizottságok, illetve civil és 
egyházi szervezetek irányítója-
ként, továbbá a Fidesz válasz-
tókerületi elnökeként. Úgy 
gondolom, hogy az Országgyű-
lésben hasznára lehetek ennek a 
vidéknek.
Amit tudtam, azt eddig is meg-
tettem. Többek között részem 
van abban, hogy az ajkai men-
tőállomás pihenőjét felújítot-
ták, a kórház CT-t vásárolt, a rá-
szorulók élelmiszercsomagot 
és ingyen tűzifát, a tapolcai ze-
neiskolások pedig új hangsze-
reket kaptak. Öröm számomra, 
hogy nem csak Ajkán, Tapolcán 
és Sümegen, hanem a Balaton-
felvidék kistelepülésein is fej-
lesztések valósulhattak meg. 

Az itt élőkkel együtt azonban 
úgy hiszem, hogy egy ország-
gyűlési képviselő többre is ké-
pes. Ezért szeretném, ha újra 
valódi képviselete lenne térsé-
günknek.
Úgy látom, hogy a választók-
nak 2018-ban lehetőségük van 
nyugodt, megfontolt döntést 
hozni. Egy optimista, biztonsá-
gos, gyarapodó és sikeres or-
szág polgáraiként arról dönt-
hetnek a környékünkön élők, 
hogy ők is csatlakoznak-e az 
országhoz. Én a szó klasszikus 
értelmében nem politikus aka-
rok lenni, hanem igazi lokálpat-
riótaként az önök képviselője. 
Azért akarok bekerülni a parla-
mentbe, hogy azt tegyem, ami 
egy valódi országgyűlési kép-
viselő dolga: a lehető legtöbb 
fejlesztési forrást hozzam el Aj-
kának, Tapolcának, Sümegnek 
és az egész Balaton-felvidék-
nek. Nekem és nekünk ugyanis 
ez a hely a világ közepe. Becsü-

löm az itt élők erőfeszítéseit, 
tenni akarását. Megválasztá-
som esetén a kormány támoga-
tásával biztonságot, nyugal-
mat, munkahelyeket és gyara-
podást fogunk hozni ennek a ré-
giónak. Ennek eléréséért azon-
ban dolgozni kell, nem politi-
zálni!
A jövőben közös sikerünk lehet 
a szakképzés megerősítése, 
hogy a helyi cégeknek legyen 
elég szakemberük. Fel kell len-
dítenünk a turizmust, ami en-
nek a vidéknek a kitörési pont-
ja. Meg kell védenünk azokat 
az eredményeket, amelyeket az 
elmúlt években a magyar kor-
mány önökkel közösen ért el. 
Meg kell védenünk azokat az 
értékeket, hagyományokat és 
kultúrát, amelyet őseink ránk 
hagytak. Ezt szimbolizálja saj-
tótájékoztatónk helyszíne is, 
hiszen Sümeg a középkorban 
otthona és védelmezője volt 
keresztény kultúránknak. 
Meggyőződésem, hogy ki kell 
mondani a nyilvánvalót: ha az 
országgyűlési képviselő jóban 
van a kormánnyal, akkor az jó 
az általa képviselt települések-
nek. Nem azért, mert a támoga-
tásokat pártpolitikai alapon 
osztogatják - ha ez így lenne, 
akkor Szeged például soha nem 
kapott volna milliárdokat az 
Orbán-kormánytól -, hanem 
azért, mert az együttműködés-
hez méltányosság, korrektség 
és profizmus kell.
Arra kérem önöket, hogy ve-
gyenek részt április 8-án a vá-
lasztáson és hozzanak józan 
döntést.
                       Fenyvesi Zoltán

Fenyvesi Zoltán a Fidesz-
KDNP jelöltje 

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
Január 25 - 31. 

csütörtök – szerda

.27 – 28. szombat – vasárnap  
14:00  3D  1400,-Ft  

TAD, az utolsó felfedező  
Színes, szinkronizált spanyol 

animációs kalandfilm
Hossz: 86 perc

...
25 – 31. csütörtök - szerda  

16:00 1400,-Ft
AZ ÚTVESZTŐ: 

Halálkúra 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció/sci-fi/thriller
...

25 - 31. csütörtök – szerda 
18:00 1200,-Ft 

A legsötétebb óra                                                                   
Színes, szinkronizált angol 

életrajzi film
Hossz: 126 perc

...
25 – 31. csütörtök – szerda 

20:00 1200,-Ft 
Apavadászat    

Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 113 perc

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Zenénk és háttere
mberi létünk egyik bizo-Enyítéka, hogy hangulati 

kommunikációinkat zenével is 
kifejezhetjük. Ennek felsőbb 
foka, amikor hozzáértők a be-
mutatott új szerzemények, 
vagy már elismert zeneműve-
ket kiemelt szórakozásképpen 
hangversenyek keretében be-
mutatják. Sőt ismertetik.
Gyerekkoromtól emlékeim 
vannak találkozásaimról a ze-
nével, hiszen elemi iskolás ko-
romtól tanultam zongorázni, 
szerettem a szép zenét, és meg-
zavarását bűnnek tartottam. 
Éppen ezért a hallgatók maga-
tartásáról is van véleményem, 
ami megegyezik Beethovené-
vel. Őt zongorázás közben za-
varta, ha a hallgatói, nemesek, 
míg zongorázott trécselni kezd-
tek. Felugrott a zongora mellől, 
és sértő véleményét hangosan 
nyilvánítva ott hagyta őket. 
Tapolca elmúlt zenei élete a 
kezdeti néhány fős leventeze-
nekar /Guttman Károly vezeté-
sével/ mellett vendéglők ci-
gányzenekarainak muzsikálá-
sát hallgathatta. Vagy Marton-
né Pollák Anna zongoratanár-
nőnél tanulhattak gyermekeik 
zongorázni. De kórusmuzsiká-
ra családomból is emlékezem, 
nagynéném a Palestrina Kórus-
ban énekelt. Marx Viktor ope-
retteket rendezett.  Zenét igen, 

de zenei szünetekben viselke-
dést nem oktattak ők sem. Erre 
szeretnék kitérni.
Évek óta örömmel élvezem a 
zeneiskolánk növendékeinek 
Péni Béla karmester úr vezette 
előadásait, melyekre a művészi 
színvonal, a klasszikus zene re-
mekeinek bemutatása mellett, 
az új hangzásokat megismerte-
tő modern zene rendkívül fon-
tos elismertetése is jellemez.
Mindezt biztos ízléssel össze-
válogatott, progresszív műsor-
ral oldja meg. Ennyit a zenéről, 
mert a zene hallgatóit is kelle-
ne, hogy a zenehallgatás szüne-
teiben a kulturált viselkedést 
megismerjék és betartsák. Jól 
esett, amikor az esti monstre 
előadás műsorát okosan és ki-
tűnő angol kiejtéssel Kovács 
Melinda ismertette. Utána a kö-
vetkező számig, pisszenés sem 
zavarta az ünnepi perceket. Tö-
kéletes volt, mint a környezet, 
mint a hallgatóság viselkedése.
Aztán hosszabb szünetben a tö-
mött hallgatóságból sípolás, 
füttyögés, visítás, üvöltés, tehát 
nagyon barbár, kulturálatlan 
hangmegnyilvánulások törtek 
fel. 
E viselkedés után visszatérni a 
művészethez, megzavart estét 
jelentett. Talán figyeljünk erre 
is!
                        Dr. Sáry Gyula

Választás 2018

A 2017-es év ismét egy mun-
kában gazdag esztendő volt, rá-
adásul nehéz, főleg az első fél-
év az Assisi Szent Ferenc Állat-
menhely Alapítvány számára. 
Az év úgy indult, hogy egy új 
menhelyes autót kellett besze-
reznünk használtan, amely fel-
emésztette a befolyt SZJA 1% 
nagy részét. Normális esetben 
az SZJA 1% összege fedezi a 
menhely költségeit pár hónap-
ra. Tárgyi adományként tápot 
kaptunk volt, de sajnos kevés 
pénzadomány érkezett. Így az 
autó miatt keletkezett bevétel-
kiesés érzékenyen érintett min-
ket, a rezsidíjakra, állatorvosi 
költségekre és a munkaerő 
költségekre nem jutott elég fe-
dezet. Csak úgy tudtuk túlélni a 
kialakult helyzetet, hogy 3000 
Eurót a saját pénzünkből tet-
tünk be a menhely kasszájába.
A nyár elején Dobó Zoltán pol-
gármester és a képviselő testü-
let megszavazta, hogy a men-
helynek jusson 500.000 Ft tá-
mogatás. Ez abban a helyzet-
ben nagy segítség volt és még 

mindig nagyon hálásak va-
gyunk érte.
Az élet sohasem egy zsákutca – 
a nagy csoda be is következett 
még több segítség képében. 
Egy német állatbarát, aki már 
15 éve ismer minket és már 
sokszor segített nehéz helyze-
tekben, a "Hunde ohne Schutz" 
partnerünk közvetítésével 
10.000 Eurót adományozott.
Ezeken túl a hab a tortán az 
volt, hogy egy teljesen új szin-
tén német szponzor csatlako-
zott hozzánk. Az ő szívügye a 
cicák, ami duplán csodálatos 
nekünk, mert a menhely cicái-
nak eddig nagyon kevés támo-
gatója akadt. A "Hunde ohne 
Schutz" hivatalos autója nem 
győzte lehozni a sok adományt 
(cicakonzervet, tápot, kaparó-
fát stb). Azon kívül pénzado-
mányt is kaptunk az ivartalaní-
tási akcióinkhoz.
Ez azért is nagy ajándék volt, 
mert ilyen cicamizériás évünk 
még nem volt. Volt egy idő-
szak, amikor majdnem 60 ci-
cánk volt egy időben. Állator-

vosunktól mindig kikaptunk, 
hogy miért veszünk még újra és 
újra fel macskákat.
2018-ra úgy döntöttünk, hogy 
ennyi állatot már nem fogunk 
felvenni az ország egész terü-
letéről, főleg kölyökkutyákat, 
akiknek a felnevelése nagyon 
költséges. Mindig olyan nehéz 
nemet mondani, amikor főleg a 
keleti országrész sintértelepei-
ről jönnek segélyhívások. Ná-
lunk a környéken már a több 
éves ivartalanítási aktivitá-
sunknak köszönhetően keve-
sebb nem kívánt kölyökkutya 
van. Azt a pénzt, amit a fenti-
ekre nem tudunk fordítani, a 
menhely renoválására kell át-
csoportosítanunk. Még mindig 
vannak tetők, amikre nem jutott 
felújítás és beáznak. A kennel-
sorok készen vannak, kivéve a 
karantén, és a főépületi tető is 
már 20 éves. Ennek a költsége 
hatalmas, ezért arra gondoltuk, 
milyen jó lenne, ha mindenki 
egy kicsit segítene, aki velünk 
szimpatizál. A facebook olda-
lunkat már több, mint 2000 em-

ber követi, aminek nagyon örü-
lünk. Arra gondoltunk, hogy ha 
minden követő fel tudna aján-
lani egy kis pénzt (akár csak 
1000 forintot is) erre a célra, ak-
kor reális esély lenne rá, hogy 
tavasszal elkezdjük a reno-
válást.
Amit viszont 2018-ban sem fo-
gunk semmiképpen mellőzni, 
az a fő profilunk, az ivartalaní-
tás propagálása. Továbbra is 
mindenki fordulhat hozzánk 
segítségért.
            Ulrike Vollner
            T-né Bogdán Mariann 

Visszapillantás - előretekintés

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Hajráztak a kosarasok
A sportágban már hírnevet szereztek a tapolcai együttesek
KOSÁRLABDA - Remek 
eredményekkel zárta az 
előző évet a Tapolca VSE 
kosárlabda szakosztály.

A megyei bajnokság első ka-
det fordulójára utazott ven-
dégségbe az U16-os fiú 
csapat Várpalota második 
számú alakulatához. A tapol-
cai fiúk már az elejétől fogva 
nagy iramot diktálva, sorra 
dobták a kosarakat. A talál-
kozó Várpalota/B - Tapolca 
VSE/Sasok 13:79 arányú 
végeredménnyel zárult. 

Az Országos U14-es lány 
bajnokságban, az első két 
negyedben a csapat akkora 
fordulaton játszott, hogy 23 
pontos különbséget kialakít-
va, állva hagyta ellenfelét. A 
második félidő kiegyenlítet-
tebb játékot hozott, a fiata-
labb játékosok is szépen sze-
repeltek. A végeredmény Ta-
polcai Oroszlánok - Tatabá-

nyai KC 83:58. A balaton-
füredi, U12-es Megyei 
Gyermek Bajnokság má-
sodik fordulója szakosz-
tályi rangadóval kezdődött. 
A tapolcai fiúk erős iramot 
diktáltak, melyhez a lányok 
a mérkőzés második részé-
ben egyre több sikeres táma-
dás befejezéssel zárkóztak, 
de végül a fiúk bizonyultak 

erősebbnek, Tapolcai Tigri-
sek – Tapolcai Párducok 
67:43 eredménnyel zárult az 
összecsapás. A fordulón a 
harmadik helyért a hazai 
csapattal szálltak csatába a 
Tapolcai Párducok. A ven-
dég lányok magabiztos já-
tékkal, minden játékrészt 
megnyerve 24:47 arányú 
győzelmet aratottak a Bala-

tonfüredi KC felett. A for-
duló döntőjébe jutva az ele-
jétől kezdve magas fordula-
tot diktálva, a Tapolcai Tig-
risek gyorsan kifejezésre 
juttatták győzni akarásukat. 
Szép játékkal, sok átadással, 
végül minden negyedet 
megnyerve, 32:79 arányban 
győzték le a Pápa KC csa-
patát.                            (me)

Az idei év első sakkérmei
A XI. MAL Kupa Újévi 
Sakkversenyről a Tapolca 
VSE szinte az összes do-
bogós helyet elhozta ifjú-
sági és felnőtt kategóriá-
ban.

Nem sokat unatkoztak a he-
lyi sakkozók az elmúlt hóna-
pokban. Az országos csapat-
bajnokság fordulóin szere-
peltek remek eredmények-
kel, a tavalyi évet számos, 
különböző korosztályt meg-
mozgató versenyekkel és 
programokkal zárták. 
Az Istvándi Lajos vezette 
szakosztály, a tőlük megszo-
kott magas színvonalat tart-
va kezdte meg az újévet is. 
Az első idei megméretteté-
sükön, az év eleji ajkai ver-
senyen rekord született, an-
nak történetében ugyanis so-
ha ennyien még nem ne-
veztek egy szakosztályból, 
mint most. Tapolca harminc-
három fővel érkezett.
Az ifjúsági sakkozók min-
den csoportban ott voltak a 

dobogón, az összesítésben 
első Tapolca IFI 1, míg má-
sodik Tapolca IFI 2 csapata. 
Az egyéni versenyben ne-
menként ültek asztalhoz a 
versenyzők. I. korcsoport-
ban aranyérmes Kis Letti és 
Tóth Barnabás. II. korcso-
portban az első Szücs Vivien, 
a második Horváth Barna-
bás, a harmadik helyet pedig 
Kasnya Péter szerezte meg. 
III. korcsoportban ezüstér-Focival emlékeztek

Másodszorra szervezték 
meg két hete a Laszto-
vicza Jenő és Ács János 
Teremlabdarúgó Emlék-
tornát a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban.

Az egykori országgyűlési 
képviselő és polgármester 
helyi sportéletet támogató 
tevékenysége előtt is tiszte-
legtek a rendezvénnyel, ahol 
a Veszprém Megyei Fogya-
tékos Személyek Pszichi-
átriai és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézményének  

együttesei, azaz Dáka, 
Nyírlak, Lesencetomaj, 
Kamond, Darvastó leg-
rátermettebb labdarúgói 
mérkőztek meg. A Veszprém 
Megyei Önkormányzat és az 
integrált intézmények mun-
katársaiból válogatott csa-
patok is összemérték erejü-
ket a pályán. A Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság Veszprém Megyei Ki-
rendeltsége, a Veszprém Me-
gyei ÉFOÉSZ és az integrált 
intézmény közös szervezésé-
ben valósult meg a torna. (m)

mes Szőke Kristóf, míg IV. 
korcsoportban aranyérmes 
Enyingi Bence. Az Istvándi 
Lajos, Bodó Norbert, Bodó 
Bence, Margl Roland, Kosz-
tolánczi Gyula felnőtt együt-
tes a csapatversenyben 
bronzérmet szerzett. Értékes 
eredmény még az Érseki Ta-
mara, Juhász Judit, Simó Ju-
dit, Bodó Boglárka alkotta 
csapat negyedik helyezése a 
felnőtt csoportban.         (me)

Tizenhat férficsapat küz-
dött meg a dobogóra jutá-
sért az egész napos Újévi 
Kupa teremlabdarúgó tor-
nán január első vasár-
napján, a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban.

Az első az LK Bulls Szom-
bathely lett, a második a 
Karakt-Air, a harmadik az 
Izomláz, a negyedik helyen 
pedig a TIAC VSE, Tapolcai 
Sasok néven indult csapata 
végzett. A legjobb kapus Ko-
csis Patrik (Izomláz), a leg-
jobb mezőnyjátékos Marton 
Gergő (Karakt – Air), míg a 
gólkirály címet Szabó Bálint 
(LK Bulls Szombathely) ér-
demelte ki.                       (me)

Teremfoci 
az újévben
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A Tapolcai Oroszlánok edzőikkel, Molnár Lajossal (balra) és Csikós Tiborral 
              Fotó: TVSE kosárlabda szakosztály

Jól kezdték az évet a tapolcai sakkozók. A képen az 
aranyérmes IFI csapat, azaz (balról) Szőke Kristóf, 
Tóth Barnabás és Kis Letti      Fotó:TVSE sakk szakoszt.

Emléktorna másodszor. A pályán a darvastói és a le-
sencetomaji (fehérben) csapat                   Fotó: Májer Edit

Magabiztos 
győzelem a 
Pápa KC ellen

A pályán a TIAC VSE, 
Tapolcai Sasok csapata és 
a keszthelyi Lap Land 
focistái                    Fotó: me 



Többen megrémültek
Hatalmas Boeing a fejünk felett, félelmetesen alacsonyan
MÉLYREPÜLÉS? - Akik 
látták megdöbbentek, 
hogy milyen „alacsonyan” 
repül.  Volt,  aki arról szá-
molt be, hogy szinte meg 
tudta volna érinteni a gép 
hasát. Környékünkön is 
fel, felbukkan mostaná-
ban egy sokak száma is-
meretlen eredetű légi 
jármű.

A mellékelt képen látható re-
pülőgép nagy morajjal érke-
zett a Lesencék irányából, a  
fotós felett szállt, leírt egy 
nagy kört a levegőben, bil-
legette a szárnyát, és Szigli-
get, Badacsony irányába re-
pült tovább.A repülőgépet 
az elmúlt héten sokan ész-
lelték, van akit metszés köz-
ben ért a szerencse, hogy 
láthatja, mások megrémül-
tek amikor feltűnt, arra gon-
doltak, hogy le fog zuhanni. 
A gépről készült fotót töb-
ben komentelték lapunk Fa-
cebook-oldalán. A légi köz-
lekedésben jártasabb hozzá-
szólók pedig azonosították 
is a kép alapján a repülőt.  

Eszerint, a gép a Pápán állo-
másozó három darab Boeing 
C17 Globemaster III-as 
egyike. 2009 tavaszától 
szolgál Magyarországon, 
rendeltetése katonai légi-
szállítás, ejtőernyős bevetés, 
teherszállítás. Van aki azt ál-

lította, hogy  amikor „ala-
csonyan” repül, a légelhá-
rítás kikerülésének egyik le-
hetséges módját gyakorolja. 
A gép méreteiről tudni kell, 
hogy a géptest és a szárny 
fesztáv is rendkívül nagy. A 
megszokott polgári utas-

szállító gépekhez képest is 
hatalmas méret keltheti egy-
ben azt az érzést, hogy szinte 
meg tudnánk érinteni a repü-
lő alját. Nehéz megítélni, 
hogy éppen milyen magasan 
repül, a roppant méret miatt 
csalóka lehet a saccolás.   (tl) 

SZEM - PONT
Több mint egy évtizede meredeznek a semmibe a csupasz 
falak a Május 1. utcában a félbehagyott lakópark-beru-
házás sajátos lenyomataként. A 2005-ös alapkőletételnél 
bemutatott, három egymásba kapcsolt épületszárnyat és 
az általuk határolt két zárt udvart bemutató terv csak 
részben valósult meg. Az építkezés a lakáspiac kedvezőt-
len alakulása miatt megállt. Egy ideig úgy tűnt, csak át-
menetileg, ám lassan tizenhárom év telt el az alapkőle-
tétel óta. Tavaly egy ingatlanos cég tett egy próbát, de 
nem sikerült értékesíteniük előzetesen annyi lakást, hogy 
megkockáztassák az építkezés megkezdését. A szomszéd-
ban lakók viszont egyre nehezebben viselik a lassan há-
borús állapotokat idéző helyzetet. Büdös, csúnya, pat-
kánylakta hellyé változott az egykor szép reményekkel 
kecsegtető projekt. Mára néhány hajléktalan is mene-
dékként használja az alsó szintet. Vizelet- és ürülék szaga 
terjeng, gyorsan hízó, undorító szemétkupacok látványa 
fogadja az erkélyről, ablakból kinézőket. Vajon tényleg 
így kell ennek lennie? Emlékszem az egyik rokonomat az 
építési hatóság azért rótta meg, mert az ablak 10 centivel 
lejjebb került a tervhez képest. Itt meg a disznóóllal kell 
együtt élnie egy lakóközösségnek. Meg a városnak.   (szj)

n ÁTTÉRT a szemközti 
forgalmi sávba és összeüt-
között egy másik gépkocsi-
val az a sofőr, akivel szem-
ben bíróság elé állítást java-
solnak a tapolcai rendőrök. 
A Tapolcai Rendőrkapitány-
ság közúti baleset gondatlan 
okozása vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytatott eljárást egy 
tapolcai lakossal szemben. 
Az 57 éves nő 2017. novem-
ber 23-án 7 óra 45 perckor 
személygépkocsival közle-
kedett Káptalantóti külterü-
letén, Kékkút felől Gyulake-
szi irányába. A járművezető 
egy jobbra ívelő kanyarban 
áttért a másik forgalmi sáv-
ba, és összeütközött a szem-
ből érkező gépkocsival, 
melynek vezetője és utasa 
súlyos sérüléseket szenve-
dett. A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság a napokban bíróság 
elé állítási javaslattal lezárta 
a baleset vizsgálatát, és az 
ügy iratait megküldte a jár-
ási ügyészségnek - tájékoz-
tatta lapunkat Nagy Judit 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság megelőzési főelőadója. 
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A pápai légibázison állomásozó C-17 Globemaster III teherszállítógép törzshossza 
53 méter, a szárnyak fesztávolsága 51,75 méter                                 Fotó: Töreky László

Május 1. utca, „lakópark” 2005-ből               Fotó: szj.

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50-55 Ft/db
Burgonya: 159-188 Ft/kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
V.hagyma: 129-200 Ft/kg
Paprika: 880-900 Ft/kg
Paradicsom: 780 Ft/kg
Uborka: 698 Ft/kg
Körte: 490 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Kiwi: 480 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Banán: 478 Ft/kg

Heti SÜTI

Szalagos fánk

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 2,3 dkg 
élesztő, 3 tojás sárgája, 5 dkg vaj 
vagy margarin, 5 dkg porcukor, 
késhegynyi só, kb. 3,5 dl tej, kevés 
rum, olaj a sütéshez
Elkészítés: Az élesztőt pici cukor-
ral, 1 dl tejjel felfuttatjuk, a liszttel 
és a többi hozzávalóval nem túl ke-
mény tésztát dagasztunk kézzel, 
vagy géppel. Langyos helyen dup-
lájára kelesztjük, majd lisztezett 
deszkára borítjuk. Ujjnyi vastagra 
nyújtjuk, vizespohár nagyságú 
fánkszúróval kiszaggatjuk és 
konyharuhával letakarva még kb. 
½ óráig kelesztjük. Ezután közép-
forró, bő olajban, egyenletes tűzön 
sütjük. A megkelt fánk felső része 
kerüljön a sütéskor alulra, egy-
szerre csak annyit süssünk, 
amennyi kényelmesen elfér, hogy 
helye legyen a növekedésre. Ami-
kor az olajba tesszük, közepét az 
ujjunkkal benyomjuk. A sütés kez-
detén az edényt lefedjük, majd ha 
átfordítottuk, fedő nélkül sütjük 
tovább. Szűrőkanállal szedjük ki 
papírra, és még forrón meghintjük 
vaníliás cukorral. Sárgabarack lek-
várral kínáljuk!
  Dobosné Szabó Márta
  Székesfehérvár

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Írjanak nekünk,
ha van miről!

tapolcai7nap@gmail.com
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