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Elfogadták a tervet
Változások a városüzemeltetésben a takarékosság jegyében
KÖLTSÉGVETÉS - Elfogadták a város 2018-as
költségvetését a pénteki
nyilvános képviselő-testületi ülésén, amely öszszegszerűségét tekintve
hasonló lesz az előző évihez, ám néhány lényeges
változást is tartalmaz.

A 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 4 milliárd 364 millió 147 ezer Ft, amelyből a
költségvetési bevételek öszszege 3 milliárd 165 millió
147 ezer Ft, a finanszírozási
bevételek összege 1 milliárd
199 millió Ft. A költségvetés
főösszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és
kiadásokat, amelynek összege 803 millió 249 ezer Ft.
Markáns változások a városüzemeltetésben
lesznek,
ugyanis a takarékosság és az
ellenőrizhetőség jegyében
saját gépparkot kíván működtetni a város, saját szakemberekkel. Ez a téma generálta a legtöbb kérdést is a
képviselők részéről. A kez-

Tapolca, 2018 februárja. A napokban tartott nyilvános képviselő-testületi ülésen a
képviselők elfogadták az idei költségvetés-tervezetet
Fotó: szj.
deményezés létjogosultságát kevésbé vonták kétségbe
a felszólalók, ám a végrehajthatóság, a működés, a finanszírozás kapcsán merültek fel kérdések. Volt, aki az
üzleti tervet hiányolta, más a
telephely, vagy éppen a foglalkoztatottak tervezett létszáma iránt érdeklődött. A
válaszok alapján a városve-

zetés bízik abban, hogy a lehető legkisebb ráfordítással,
a legjobb minőségben tudják
elvégezni majd a feladatokat. Azt sem szabad elfeledni, hogy a munkaerőhiány is
negatívan hat a városüzemeltetésre, így az önkormányzati kézben működő
társaság e tekintetben is garantálja a biztonságos fela-

datellátást. Viszont, mint
minden, ez is pénzbe kerül.
Egy év múlva többet tudunk
erről, mint az a tavalyelőtt
megnyitott strand esetében
is történt. Saját gépparkra
mindenesetre 63,6 millió forintot terveztek a költségvetésben. (Folytatás a 2. oldalon „Strand, helyi közlekedés...” címmel)
(szj)

Sok kicsi
sokra megy
Pár héttel ezelőtt olvasóink
segítségét
kértük az illegális,
környezetszennyező
szemetelés kapcsán.
Nagy örömünkre többen is írtak e témában, és ki kell emelni,
az újságban képen is
megmutatott
hulladékhegy is „elpárolgott”, sőt több helyen
is eltakarították a szemetet, és a legalább
egy hónapig az árokban pihenő autó is eltűnt a megjelenés
másnapján. Látszik,
érződik, a téma fontos
az emberek többségének, még ha azért
markáns
változást
nem is várhatunk az
alulról jövő kezdeményezéstől. De a kicsi
eredmény is eredmény, és tudjuk, sok
kicsi, sokra megy.
Egyszer talán az állam is belátja, csakis
központilag lehet komoly előrelépés ebben az ügyben. Például ingyenes, vagy
díjazott átvétellel.
Szijártó János

Születésnapi köszöntés
Kilencvenötödik születésnapját gondoskodó rokoni, baráti társaságban ünnepelhette a Tapolca kertvárosában élő Barják Antalné. Az ünnepeltet Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte az alkalomból.

Dr. Farnady László: A terhesgondozás során végzett
ultrahang vizsgálatok teljesen veszélytelenek Fotó: szj.

Az ultrahang segítség
A terhesgondozás során végzett ultrahang vizsgálatok
kapcsán kerültek képernyőre az országos médiában
olyan tévinformációk, amelyek kapcsán dr. Farnady

László szülész-nőgyógyász
főorvos nyilatkozott a Tapolcai Városi Televízióban.
Írásunk a 2. oldalon „Az ultrahang vizsgálat teljesen veszélytelen” címmel. (szj)

dani szakmáját sem hanyagolja, forintra vezeti, lekönyveli a háztartás kiadásait, bevételeit. Az ünnepelt 1923. február 19-én született Makón, családi szálai
ma is a távoli városhoz kötik. Mint mondta, megélte a
világháborút, a forradalmat,

de nem szívesen emlékezik
vissza ezekre az időkre.
Az ünnepelt nagy örömmel,
mosolyogva vette át Dobó
Zoltántól
Magyarország
kormányának üdvözlő oklevelét és fogadta a polgármester jókívánságait születésnapja alkalmából.
(tl)

A nyugdíjas hölgy már közel
hatvan éve Tapolcán él, aktív éveiben könyvelőként
dolgozott és több, mint két
évtizede özvegy. Járni ma
már nemigen tud, ám ettől
függetlenül
egészséges,
gyógyszerekre szinte nincs
is szüksége, szellemileg fiatalos. Ennek megfelelően
követi a világ eseményeit, a
politikai történéseket, tévét
néz, újságot olvas. Szerette,
szereti a hazai klasszikus re- Barják Antalnét Dobó Zoltán polgármester köszöntötgényírók műveit, ahogy haj- te 95. születésnapján Tapolcán
Fotó: Töreky L.
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Strand, helyi közlekedés, sport
(Folytatás az 1. oldalról)
KÖLTSÉGVETÉS - A városi strand üzemeltetéséről a
tavalyi év már adott egy átfogó képet, így az idénre
elég pontos költségkerettel
tudtak számolni a tervezet
előkészítése során. Ez alapján 46,5 millió forinttal tervezik támogatni a létesítmény fenntartását 2018-ban.
A helyi járatú autóbusz közlekedést szintén saját kézbe
veszi ebben az esztendőben
az önkormányzat. A változás
a várakozások szerint közép- és hosszútávon is anyagi előnnyel jár a korábbi
konstrukciókhoz képest.
26 millió Ft előirányzatot
terveztek közművelődési, és
4 millió Ft-ot sportfeladatokra. Ebből a keretből a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvények, illetve a Csermák
József Rendezvénycsarnok
városi rendezvényeinek lebonyolításához, valamint
sportfeladatok ellátásához
szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzat meg-

A téma azért került terítékre,
mert korábban az országos
médiában félreérthető információk, pontosabban az orvos szerint tévinformációk
kerültek a nyilvánosság elé.
Dr. Farnady hangsúlyozta,
hogy a terhesgondozásnál
általában négy alkalommal
történik ultrahangos vizsgálat, kifejezetten diagnosztikai céllal. A képalkotó eljárás a magzati fejlődés küFogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Február 26. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Március 5. 14.00-16.00

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

A képviselő-testületi ülésen megválasztották az Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjait és póttagjait
Fotó: Szijártó János
bízási szerződés alapján. Nő 2018-ban 6 millió forint, a megállapították a gyermeka sporttámogatás is, erre 21 képviselői keret 300 ezer étkeztetés szolgáltatási önmillió forint szerepel a költ- Ft/fő.
költségének és intézményi
A Tamási Áron Művelődési térítési díjait, elfogadták a
ségvetésben.
Az Assisi Szent Ferenc Ál- Központ II. emeleti tanács- Településképi Arculati Kélatmenhely eddigi támoga- termében még számos más zikönyvet és településképi
tását márciustól bruttó 600 napirendben is döntött a rendeletet, valamint megváezer forinttal növelték meg, képviselő-testület. Egyebek lasztották az Országgyűlési
így az éves költség 3,6 mil- között módosították a szoci- Egyéni Választókerület Válió helyett 4,2 millió forint ális ellátásokról szóló ön- lasztási Bizottság tagjait és
rendeletet, póttagjait.
lesz. A polgármesteri keret kormányzati
(szj)

Az ultrahang vizsgálat Jótékony reformátusok
A Református Szeretet- sában, azok megfelelő helyteljesen veszélytelen szolgálat
önkéntes mun- re kerülésében segítségükre
(Folytatás az 1. oldalról)
A terhesgondozás során
végzett ultrahang vizsgálatok teljesen veszélytelenek, mondta a Tapolcai
Városi Televízióban adott
interjújában dr. Farnady
László.

INFORMÁCIÓ

lönböző fázisait követi nyomon és rendkívül komoly jelentőséggel bír a születendő
gyermek és természetesen a
kismama egészsége vonatkozásában. A technológia
segítségével korán kiszűrhetők a rendellenességek, és
mindvégig megfigyelhető a
magzat fejlődése. Kimutatható a magzati elhalás is,
ami időben lehetővé teszi a
megfelelő lépéseket. Azt
azonban kiemelte a főorvos,
hogy senki nem kötelezhető
még az ilyen eredmény tudatában sem arra, hogy abortusznak vesse alá magát. Ez
csakis a kismama döntése
lehet, aki akár kereshet másik orvost, s kérhet új vizsgálatot is.
(szj)

katársai több, mint másfél
tonna almát osztottak szét
a helyi rászorulóknak a református parókián, kedden.

Molnár Csaba Bertalan lelkész lapunknak elmondta,
az önkéntesek segítségével
120, egyenként tizennégy
kilogrammos rekesz almát
osztott szét a Tapolcai Református Gyülekezet tapolcai rászorulók és szegényebb sorsú családok részére. Az adomány elosztá-

volt a tapolcai önkormányzat, illetve annak több szociális intézménye.
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány általános célja, hogy fajra,
nemre, vallásra, politikai
hovatartozásra tekintet nélkül segítse a rászorult személyeket, családokat, helyi
közösségeket, intézményeket, a segítséghez szükséges erőforrásokat megteremtse és eljuttassa a rászorulókhoz - tudtuk meg a
szervezőktől.
(tl)

Helyesbítés – Sportgála
Téves tájékoztatás miatt előző
lapszámunkból, a XI. Sportgáláról szóló írásból kimaradt a
felsorolásból Nagy Tamás Levente, akit Kiváló sportoló, versenyző iskolai- és diáksport kategóriában díjaztak. Bár a hibát
nem lapunk munkatársa követte el, az érintettektől elnézést
Molnár Csaba Bertalan lelkész önkéntesek segítségékérünk!
vel 120 rekesz almát osztott szét
Fotó: TVT
www.tapolcaiujsag.hu

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Wass Albertre emlékeztek
ÉVFORDULÓK - Immár
tizedik alkalommal emlékeztek meg Wass Albert
életéről, munkásságáról a
Városi Moziban Tapolcán.
Az idei zenés, irodalmi est
további kerek évfordulókkal is egybeesett, hiszen
az erdélyi magyar író,
költő száztíz évvel ezelőtt
született és húsz évvel
ezelőtt hunyt el.

Szép számú érdeklődő látogatott el a moziba szombaton este, őket a Himnusz közös eléneklése után Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte. A színpadon Havasi Gábor személyesítette
meg Wass Albertet, ő ismertette gyötrelmekkel, szenvedéssel teli életútját. Az életrajzi adatok, a személyes benyomások, a megélt történelmi, társadalmi viharok, a
magyar közösséget érintő és
a személyes csapások időrendben történő felvonultatását prózai és zenés elemek
szakították meg. Ehhez, a
hatást erősítendő, szépen kidolgozott animációs háttér
párosult a mozivásznon. A
nézők közül sokan a könnyeiket törölgették a meghatottságtól, hiszen a hazáját, ma-

KULTÚRSAROK

M

erja Luostarinen, a
finn nagykövetség
konzulja nyitotta meg múlt
szerdán azt a tárlatot, amely
Finnország függetlenné válásának történelmi-, társadalmi-, gazdasági- és politikai folyamatait mutatja be
nagyméretű tablókon a Tamási Áron Művelődési Központ aulájában. Az esemény
a száz éve kivívott finn függetlenség apropójából jött
létre, amelyet a világgal
együtt ünnepelt Finnország.
A Tapolcai Finn Barátok
Köre Egyesület által szervezett eseményt Dobó Zoltán
nyitotta meg, köszöntőjében a két nép történelmi kapcsolódási pontjairól ejtett
szót. A polgármester emlékeztetett, hogy magyar katonáknak is volt érdeme a Finn
függetlenség kivívásában,
hiszen egy önkéntes magyar
zászlóalj is harcolt a téli háborúban. – Sok egyéb mellett összeköt minket a történelem, ahogy testvérvárosi kapcsolataink is - hang-

Száztíz évvel ezelőtt született és húsz évvel ezelőtt hunyt el Wass Albert, akiről immár tizedik alkalommal emlékeztek meg Tapolcán
gyarságát mindennél jobban alig két esztendős voltam, retet is markánsan körvonaszerető nagy íróval méltat- mikor elveszítettem az édes- lazódott a műsorban. A hilanul keményen bánt el az anyámat. Innentől kezdve a dakat, amelyeket felrobbanélet. S ezt sorsán, művein fájdalom és a magány kísér- tottak az író távozásakor
keresztül az előadók a sú- te kisgyermekkorom útját..." 1945-ben, az ő életben már
lyos témához igazodva, kel- - hangzott el az est első pil- soha nem építették újjá. Úgy
lő alázattal és átéléssel mu- lanataiban egyfajta felveze- halt meg messze hazájától
tatták be, adták át a közön- tésként, ám nem csak a szo- 1998-ban, hogy lába soha
ségnek. "Egy boldog sorsú morú sors, hanem az emberi nem érintette már az olykisgyermek lehettem volna, nagyság, a kiemelkedő iro- annyira áhított magyar fölhiszen főrangú családba szü- dalmi tevékenység, és a ha- det.
lettem a gazdagság, a pom- zához, Erdélyhez fűződő so- A műsor forgatókönyvét
pa, a nagy karrier lehetősége ha el nem halványodó hű- Bertalan Csaba írta, és a
ott volt előttem és mégis, ség, a halálig tartó, örök sze- rendezői feladatkört is ő lát-

ta el, sőt még szereplőként,
előadóként is részt vett a végül osztatlan sikert hozó emlékesten. Ám tevékenysége
ennél messzebbre mutat, hiszen az elmúlt tíz esztendőben a lelkes fiatalember nagyon sokat tett Tapolcán
Wass Albert életének, munkásságának megismertetéséért. Nem véletlen, hogy
közel telt ház előtt mutatták
be a mostani műsort. A közönség az előadók között
láthatta Bányai Barbarát,
Szabó Zoltánnét, Hatvani
Mátyást, Kovács Melindát,
Novák Istvánt, Vitus Katát,
Havasi Marcellt, Havasi
Gábort, Bertalan Csabát.
Közreműködött a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola (felkészítő: Bányai Barbara), illetve az Új Idők zenekar (zenekar vezető: Szijártó
János). A gyerekek közül
Kovács Emese és Kardos
Marcell szólót énekelt, Hederics Eszter prózai művet
olvasott fel. A szervezők
nevében Májer Edit mondott
köszönetet mindazoknak,
akik hozzájárultak az est
megrendezéséhez.
Tapolca más módon is is őrzi
az író emlékét, hiszen 2008ban, azaz Wass Albert születésének századik évfordulóján avatták fel Tapolcán
szobrát, a róla elnevezett
könyvtár előtt.
(szj)

Kiállítást nyitott Tapolcán a finn konzul
súlyozta. A finn történelmi
tárlatot Merja Luostarinen a
finn nagykövetség konzulja
nyitotta meg. Elmondta,
2017-ben ünnepelte Finnország 100 éves függetlenségét. Ehhez kapcsolódóan
Finnországban és világszerte barátaikkal együtt ünnepelték a jeles dátumot, mottójuk az „együtt” volt.
- Nagy öröm számomra,
hogy az ünnepléshez Tapolca is csatlakozott és éppen ma, Valentin napon,
ami Finnországban nem
csak a szerelemeseké, hanem a barátok napja is. Finnország 1917. december 6-án
lett független. Azóta Finnország úgynevezett skandináv
jóléti állammá küzdötte fel
magát, egy pici országból a
világ egyik vezető gazdaságává vált. Kiállításunk azt az
utat járja be, ami függetlenségünkhöz vezetett, megmutatja, hogy milyen gazdasági, társadalmi és politikai
feltételek között ment végbe
a szóban forgó történelmi

Bolla Albertné egyesületi elnök, Merja Luostarinen finn konzul és Dobó Zoltán
polgármester a “Pro Finlandia” megnyitón
Fotó: tl.
folyamat. A Pro Finlandia re Egyesület elnöke köszö- gyében. Ezen rendezvények
tárlatot eredetileg a Finn netét fejezet a finn nagykö- méltó lezárása a most látható
Nemzeti Archívum hozta vetségnek, hogy a kiállítási tárlat-fogalmazott. A Pro Finlétre és 2014 óta járja a anyagát a tapolcai közönség landia kiállítás megnyitójávilágot - mondta el a kiállí- számára is elérhetővé tette. nak ünnepélyes jellegét Sartásnyitó közönségének a Az elnök megköszönte a kanti Mercedes Virág 9. osznagykövet, aki reményét fe- konzul részvételét a kiállítás tályos tapolcai gimnáziumi
jezete ki, hogy a kiállítás megnyitásában, majd kie- tanuló szavalata és a Járdáüzenete, mottója érvényes melte, hogy baráti körük nyi Pál Zeneiskola két tanálesz Finnország következő több rendezvényt tartott a ra, Ludmány János és Haga
100 évére is. Bolla Albertné tavalyi év folyamán a 100 Kálmán zongora, illetve har(tl)
a Tapolcai Finn Barátok Kö- éves finn függetlenség je- sona játéka emelte.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Front és a vezetés - A változékony időjárás vezetésre
gyakorolt hatásaira hívja fel
a figyelmet a Tapolcai rendőrkapitányság.
Mindannyian tapasztaljuk,
hogy nem csak napról napra, hanem szinte óráról órára változnak az időjárási körülmények. Vannak, akiket
ez annyira megvisel, hogy
még a vezetésükre is hatást
gyakorol. Javasoljuk, hogy
aki az időjárás-változáskor
rosszul alszik, fáradtan ébred, nehezebben tud koncentrálni, szétszórt, fáradékony, vagy éppen ellenkezőleg, túlságosan izgatott,
feszült, tájékozódjon az orvosmeteorológiai előrejelzésről! Ha teheti, aznap ne
vezessen autót vagy tartson
gyakran pihenőt! Minden
közlekedőnek ajánljuk, hogy
informálódjon az aktuális
időjárási, út- és forgalmi
viszonyokról! Indulás előtt
végezzen fékpróbát és járműve sebességét mindig az
aktuális körülményekhez
igazítva válassza meg!

ÚTKÖZBEN
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Takarékos, praktikus
A nappali menetfény használata több szempontból is előnyös
TAKARÉKOS - A téli közlekedésben kiemelt szerepet kap a látni és látszani elv maradéktalan
betartása, ami a lámpák
előírásszerű működését,
használatát is magában
foglalja.

Erről Bogdán Vince tapolcai
szerviztulajdonos beszélt érdeklődésünk nyomán. Az
autóvillamossági szakember
külön kiemelte, hogy a lámpák beállítása mindenki számára lényeges. Fontos, hogy
sötétben, szürkületben lásson az autóvezető, de a
szembejövőt se zavarja a
fény. Egy rosszul beállított
fényszóró egyértelműen balesetveszélyes. Ha mindezt
figyelembe vesszük, kifejezetten előnyös dolog a nappali ledes menetfény utólagos beszerelése azokba az
autókba, amelyek gyárilag
nem rendelkeznek ilyennel.
- Praktikus eszközről van
szó. Csökken az energiafelhasználás és meghosszabbíthatjuk az izzók élettarta-

Bogdán Vince: Az utólagosan beszerelt nappali menetfény nem világíthat egy időben a fényszóróval, sem más, az autón lévő lámpával
Fotó: szj.
nyeges, hogy európai gyártmát. A menetfény a gyújtás- veli meg - hangsúlyozta.
sal együtt működésbe lép, és Majd hozzáétette, hogy a mányt szabad csak használaddig világít, amíg a sötéte- menetfény nem világíthat ni. Azt sem árt tudni, hogy a
déskor a fényszórókat fel- egy időben a fényszóróval, menetfény önmagában nem
kapcsoljuk. Azaz, a nappali sem más, az autón lévő műszaki vizsga - köteles, ám
lámpahasználatot teljes egé- lámpával, ezt jogszabály is a vizsga idején ellenőrzik,
szében kiváltja a ledes tech- előírja. Mint ahogy a mére- sőt a mindennapi közlekedés
nika, ami az izzók élettarta- tet, a járművön való elhe- során a közutakon is ellenőmát azok rövidebb ideig tör- lyezést, illetve az egymástól rizhetik annak szabályszerű(szj)
ténő működtetése által nö- való távolságot is. Az is lé- ségét.

Hirdetés

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

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:
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, (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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Fotópályázat
Rédli András Vancouverben
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Rédli András, Tapolcáról indult sportoló szépen szerepelt hétvégén egyéniben és
csapatban is a vancouveri
férfi párbajtőr Világkupaversenyen.
A szombati egyéni megmérettetésen a nyolcaddöntőig
küzdötte magát. A döntőbe
jutásért 5:7-re kapott ki a
spanyol Pereiratól, így a ti-

zenegyedik helyen zárt,
száznyolcvanöt indulóból.
Másnap Bányai Zsomborral, Berta Dániellel és Somfai Péterrel csapatban
32:45-re maradtak alul a
Korea elleni küzdelemben,
így a negyedik helyen zártak, huszonnégy indulóból.
Vezetőedző:
DancsházyNagy Tamás.
(me)

Tisztelt Érdeklődők!
A Tapolca Városi Sportegyesület az „Egészséges élet, egészséges környezet –
sportolók a hulladékszegény környezetért” című projekt keretében
fotópályázatot hirdetett. A fotópályázatra várjuk a 10 – 15 fős csapatok
jelentkezését, ahol a cél a sport és a hulladékgazdálkodás jó gyakorlatainak
esetleges problémainak bemutatása, az, hogy az egyes sportágak miként
Benyújtási határidő:
viszonyulnak a hulladék keletkezéshez. A versenyre a csapatok 5 db képpel
2018. február 28. 16:00 nevezhetnek. Az 1 – 3. helyezett díjazásban részesül.
A fotók beküldése a következő e-mail címre szükséges: tvse.fotopalyazat@gmail.com
A képekkel együtt kérjük beküldeni a csapat nevét és csapattagok névsorát is. A fotópályázat
eredményhirdetése időpontja: 2018. március 7-én 16:30. A fotópályázat eredményhirdetése helye: Tamási
Áron Művelődési Központ (Tapolca, Kisfaludy u 2-6.)
Rédli Károly
Tapolca Városi Sportegyesület elnöke
A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

Hirdetés

Diákok, fiatalok!
Diákújságírót, vagy újságíró gyakornokot keresünk! Aki úgy érzi, van
kedve, képessége ahhoz,
hogy kipróbálja magát a
helyi sajtóban, keressen
minket! A jeletkezést rövid, pár mondatos bemutatkozással együtt a
tapolcai7nap@gmail.com
címre várjuk!

TV - ÚJSÁG - INTERNET
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Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu
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Két sajtótájékoztató, két nézőpont
Beindult a választási kampány.
Kedden a Fidesz, szerdán a
Jobbik tartott sajtótájékoztatót.
Lapunk mindkettőn jelen volt.
A keddi tájékoztatón Császár
László, a Fidesz helyi vezetője
Kovács Krisztiánnal, a Jobbik
tapolcai elnökével kapcsolatban nyilvánította ki a párt álláspontját, mivel szerintük a
napokban iszlámot támogató,
és Soros Györgyöt éltető nyilatkozatokat tett. - Ezek a nézetek
veszélyesek Európára, Magyarországra és a magyar emberekre. Ezúttal még csak nem
is tíz éves felvétel bizonyítja,
hogy a muszlim világhoz és Soros Györgyhöz húz a jobbikosok szíve. Kovács Krisztián a
párt tapolcai alapszervezetének
elnöke miközben Soros-imádó
posztokat oszt meg a közösségi
portálon, és napról napra gyarapítja arab barátainak számát,
egy országos internetes portálnak egészen elképesztő dolgokat mondott. Kijelentette, hogy
egyáltalán nem hiszi el, hogy
Soros György Európára és a
magyar választásra gyakorolt
nyomása veszélyes lenne. De
nem veszélyes Kovács Krisztián szerint az iszlám vallás sem mondta Császár László.
Majd idézett az egyik kormánypárti online újságban közzétett interjúból, amelyben többek között Kovács Krisztián
azt állítja, hogy Soros György

Császár László a Fidesz helyi vezetője
nem jelent veszélyt hazánkra,
mint ahogy az iszlám sem, hiszen ahogy nyilatkozta „a kereszt alatt is gyilkoltak meg embereket”.
Császár László másik témaként
egy korrupciógyanús ügy kapcsán is megszólalt, mivel Rig
Lajos országgyűlési képviselő
őt, mint korábbi polgármestert
egy Facebook-bejegyzésében
negatív színben tüntette fel. A
Fidesz helyi vezetője úgy fogalmazott, hogy a képviselő
megrágalmazta egy olyan beruházással összefüggésben, mely
a város közvilágítását oldotta
meg hosszú távra, ráadásul jelentős megtakarítást is eredményezett. - Az ellenem indított
rágalomhadjáratot visszautasítom - tette hozzá.

Tisztelt Szerkesztőség!
A Tapolcai Újságban kérték,
hogy szemétről küldjünk képeket. A Dobó Lakótelep környékéről küldenék néhányat. Az
egyik közvetlenül a lakótelepünk mellett egy hatalmas ruhacsomó. A többi kép több száz
tonna szemétről szól, melyet
pár éve ősszel hordtak a lakta-

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 22 - 28.
csütörtök – szerda

06/87/412-289

Másnap reggel Rig Lajos és
Kovács Krisztián a Jobbik helyi elnöke tartott tájékoztatót.
Az országgyűlési képviselő
úgy vélte, hogy az említett portál a sajtóban elfogadott legalapvettőbb szabályokat sem
tartotta tiszteletben, hiszen az
újságíró nem tájékoztatta arról,
hogy rögzíti a beszélgetést.
- Másrészt Krisztián minden
mondatát próbálták, próbálják
elferdíteni. Nem gondolom,
hogy az baj lehet az, ha valaki
külföldön, adott esetben Irakban dolgozik három évet autószerelőként, mint ahogy azt
sem látom problémának, hogy
megtanulja a nyelvet, megismeri a kultúrát, s akár barátságokat köt a helybeliekkel.
Úgy látom, hogy a Fidesz helyi

Rig Lajos és Kovács Krisztián (Jobbik)
elnöke is, követve az országos
félelemkeltő politikát, csak az
iszlám terrorizmusra helyezi a
hangsúlyt. Mennyivel különb
az a terrorista, aki Írországban,
vagy máshol, európai terrorszervezet nevében embereket
öl. Nem az emberekkel, nem az
arabokkal, nem a nemzetekkel
van gond, hanem azzal, amit
úgy hívunk, terrorizmus. Sajnos ma a Fidesz a félelemkeltésre alapoz, holott lennének a
mindennapok során olyan fontos problémák, amelyek megoldásra várnak - emelte ki Rig
Lajos.
Természetesen szólt a jobbikos
országgyűlési képviselő a közvilágításhoz fűződő témáról is,
s cáfolta, hogy megtámadta
volna Császár Lászlót.

Szeméthegyek mindenütt

Moziműsor

24 – 25. szombat – vasárnap
14:00 1200,-Ft
Ferdinánd 2D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 99 perc
...
22 – 28. csütörtök - szerda
16:00 1200,-Ft
Testről és lélekről
BERLINALE: ARANY
MEDVE-DÍJAS FILM 2017.
OSCAR-DÍJ JELÖLÉS
2018.
Színes, magyar film
Hossz: 116 perc
...
22 – 28. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Valami Amerika 3.
Színes, magyar zenés
filmvígjáték
...
22 – 28. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
FEKETE PÁRDUC 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció fantasy
Hossz: 140 perc.

Fotó: szj.

Választás 2018

nya egykori rakéta hordozó tárolója elé, mely maga is megérne egy misét, hiszen légkondicionált vadiúj épület volt,
még akár sportcsarnokká is alakíthatták volna, vagy egyéb
más funkciót is lehetett volna
találni neki. A terület Lesencetomajhoz tartozik.
Tisztelettel: Kása Árpád

Fotó: szj.

- Én nem őt támadtam meg,
csak szeretném tisztán látni az
országos botrányt kavaró beruházás tapolcai vetületét.
Adatigényléssel éltem, ami azt
jelenti, hogy az egyébként általunk is támogatott, szükségesnek tartott beruházás körülményeit tisztázzuk - mondta, majd
hozzátette, a fejlesztést ők is
megszavazták a testületben, de
a csalást, a visszaélést nem. Ezt
szeretnék most pontosan, tisztán látni, a legapróbb részleteket is megtudni.
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban!

Túra
A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály február 24-én, a 16
km távú, Monostorapáti-Almádi monostor romjai -Bondoróalja- Kapolcs útvonalon túrázik. Találkozó szombat reggel a
tapolcai autóbusz-pályaudvaron 7.35-kor, a busz 7.45-kor
indul. Az utazási költség teljes
áron a hazaúttal együtt 680 Ft.
Fotó: TVSE

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Félelmetes mennyiségű szemét a lakótelepnél Fotó:Kása Árpád

A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály kétnapos autóbuszos kirándulást szervez Horvátországba, a Plitvicei- tavak
Nemzeti Parkba, június 23-24én. Bárki csatlakozhat hozzájuk. Folyamatosan várják a jelentkezőket, legkésőbb május
1-ig, illetve a szabad férőhelyek erejéig. További információk a 06/20/6160265-os telefonszámon, vagy a fur.agnes@
t-online.hu email címen.
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Taroltak az ifjú vívók
Eredményesen indították az idei évet a tapolcai versenyzők
PÁRBAJTŐR - A Tapolca
Vívóklub eredményesen
kezdte az évet. A Budapest és környéke Párbajtőr
Diákbajnokságon,
majd a Kadet Országos
Bajnokságon is remekül
szerepeltek.

Január utolsó hétvégéjén, a
diákbajnokságon Törpici leányok között aranyérmes
Cserép Dorina, ezüstérmes
Simon Júlia, míg a fiúk között a második helyen Salamon Bálint, a kilencedik
helyen pedig Makkos Bence
és Süketes Miklós zárt. Gyermek leány kategóriában az
első helyen Szalma Sára, a
harmadikon Sulyok Melani,
a hatodikon Simon Zsófia, a
nyolcadik helyen pedig Cséri Sára végzett. Újonc leányok között ötödik Salamon
Réka. A serdülő fiúk között
Cséri Bence a dobogó legfelső fokára állhatott.
Hétvégén, Budapesten rendezték meg öt fegyvernemben a Kadet OB-t, ahol az
egyéni
megmérettetésen,
száztizenegy férfi párbajtőröző közül Kovács Dániel a
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Irány az
országos
döntő!
Németh Emília Anna, tapolcai fiatal úszó tehetség
dupla aranyérmet szerzett múlt héten, Pápán, a
Veszprém Megyei Diákolimpián.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének diákja, az I. korcsoportos leányok között 50 méter gyorsúszás
versenyszámban,
0:39,17 eredményével, továbbá 50 méter mellúszásban is, 0:49,10 eredményével, egyéni csúcsot döntve
szerezte meg az aranyérmet
Kovács Dániel (balra) a harmadik, Kauker Dominik pedig a hatodik helyet szea megyei döntőn. Ezzel az
rezte meg a Kadet OB egyéni megmérettetésén. Csapatban nyolcadik helyen
országos döntőbe jutott.
végeztek
Fotó: Tapolca Vívóklub Emília a Keszthelyi Kiscá(me)
harmadik, Kauker Dominik kilencedik helyet szerezte szintén a nyolcadik helyen pák SE tagja.
zárt. Felkészítőik Gauland
a hatodik, Kovács Benedek a meg.
harmincegyedik, míg Cséri A másnapi csapatbajnoksá- Zsófia és Szkalla Ilona.
Bence a harmincnyolcadik gon tizenöt indulóból, a Csé- Kovács Dániel a hétvégi
helyen végzett. A hetvenhat ri Bence, Kovács Benedek, egyéni eredményével kivívnői párbajtőröző között Sa- Kovács Dániel, Kauker Do- ta, hogy a Kadet Európa-bajlamon Réka a hatodik, Su- minik összeállítású együttes nokságon a párbajtőr válolyok Melani a huszonkilen- a nyolcadik helyen zárt. A gatott tagjaként képviselheti
cedik, Szalma Sára a negy- lányok megmérettetésén ti- Magyarországot, és Tapolvenhatodik, Szabó Kitti az zenhárom induló között, a cát is. A Boczkó Gábor veötvennegyedik, Kovács Bi- Salamon Réka, Sulyok Me- zette küldöttség március ele- Emília kétszeres bajnok
anka az ötvenhatodik, Kon- lani, Szabó Kitti, Szalma jén utazik Szocsiba, a konti- lett a megyei döntőn
(me)
koly Evelin pedig a hatvan- Sára alkotta tapolcai csapat nensbajnokságra.
Fotó: Juhász Ágnes

Nagyon készülnek a tavaszra
A TVSE-Honvéd női labdarúgói megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra. Bizakodva várják
az első fordulót.

Bencze Balázs Dominik (középen) aranyérmet, Szőke
Kristóf (jobbra) pedig ezüstérmet szerzett Fotó: TVSE

Tapolcai sakkozók a dobogón
A Tamási Áron Művelődési
Központban rendezték meg
két hete, a sokáig Tapolcán
játszó, edzősködő, Mádl Ildikó nevelőedzőjének nevével jelzett, Horváth Imre
U1800 Nemzetközi értékszámszerző sakk emlékversenyt.
A negyvenfős, erős mezőnyben két Tapolca VSE játékos

is dobogóra állhatott. Bencze
Balázs Dominik aranyérmet,
Szőke Kristóf pedig ezüstérmet szerzett. U10-es korosztályban Tóth Barnabást,
U8-as korosztályban pedig
Gadó Zsombort jutalmazták
különdíjjal.
A Legjobb FIDE- értékszám
nélküli versenyző Szilvásy
Zsigmond Lajos lett. (me)

még fejlődniük, biztató jelek
már mutatkoztak. Mind játékban, mind a helyzetek kialakításban sikerült előrelépniük.
Vattai Cintia csapatkapitány
szerint az év eleji felkészülésnek a csapat jó kedvvel és
nagy hajrával állt neki. A
lendület továbbra is tart, ami
meglátszik a lányok összjátékán is. Az elmúlt hónapban két kupán is megmérettették magunkat. Úgy érzi, a

játékuk sokat javult. Van
még hova fejlődni, de úgy
gondolja, jó úton haladnak.
A legutóbbi alsóörsi tornán
rengeteg helyzetet tudtak
kialakítani, igazi csapatként
együttműködve. Úgy látta, a
szokásos hibáikat elkövették, de azon vannak, hogy tanuljanak belőle.
Mindent egybevéve, a lányok kifejezetten bizakodóak, a hangulat pedig edzésről
edzésre jobb.
(me)

Fellenbeck Mihály edző elmondta, már év elején megkezdték a kemény ráhangolódást az áprilisi, első tavaszi megmérettetésre. Jelenleg teremben, márciustól
pedig már szabadtéren edzenek. Most tizenhat fős kerettel folyik a munka. Úgy
érzi, feladatuk van bőven,
hiszen a csapat az őszi szezont az utolsó helyen zárta.
A játékosok hozzáállása pozitív, tudják, hogy kemény
tavasz előtt állnak. A csapatjátékban van még mit csiszolni és a támadó játékot is
hatékonyabbá kell tenni.
Céljuk, minél több pontot
szerezni, és ha csak kis lépésekkel is, de folyamatosan
jobbnak lenni. Az alsóörsi Elszántan álltak neki a felkészülésnek a TVSE-Honteremtornán, ahol próbálták véd női labdarúgói . Bíznak benne, hogy ez meghozza
felmérni, hogy miben kell a várt sikereket tavasszal
Fotó: TVSE – Honvéd
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Dr. Szlávi
József
Fotó: tl.
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Remek hangverseny

Trombózisról Minőségi zene a közönségnek a Filharmóniától Valentin-napra
KONCERT - Szórakoztaa moziban
tó és egyben minőségi zeEgészség-érték!? – címmel szervezett nagy érdeklődést kiváltó előadást
a város múlt csütörtökön.

A helyszín a tapolcai mozi, a
téma a szív- és érrendszeri
megbetegedések, továbbá az
embólia, a trombózisok kialakulásának okai, megelőzése és szakszerű kezelése
volt. Az ingyenes előadás a
TOP-5.2.1-15-VE1-201600002 számú, “A tapolcai
szegregátum társadalmi felzárkóztatása” elnevezéssel
elnyert pályázat támogatásával jöhetett létre. A rendezvény két orvos előadóját, dr.
Szlávi József kardiológus-,
belgyógyász főorvost és dr.
Széll András érsebész főorvost nagyszámú érdeklődő
hallgatta a rendezvény helyszínén. A közönséget Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte, aki néhány mondatban felvázolta az ismeretterjesztő program létrejöttének célját, körülményeit. A
polgármester hangsúlyozta,
abban bízik, hogy a doktor
urak előadása után mindenkinek nagyobb rálátása lesz
az előadások témáját adó
egészségügyi problémakörökre, amelyet a jövőben
hasznosítani tud önmaga,
vagy éppen családtagjai javára. Dr. Szlávi József főorvos a szív- és érrendszeri
megbetegedésekről szólva
elmondta, hogy jelenleg
ezek az első számú halálozási okok Magyarországon,
a daganatos megbetegedések csak ezután következnek
a listán. Az előadó kitért a
betegségek kialakulásának
okaira, de arra is, hogy mit
kell tennünk amennyiben
embertársunkon, hozzátartozónkon tapasztaljuk a tüneteket. Dr. Széll András érsebész az embóliák, a trombózisok, a különböző vénás
problémák okaira, kialakulásukra világított rá, rámutatott gyógyításuk módszereire és számos tévhitet oszlatott el azok vonatkozásában.
A színvonalas és sokak számára hasznos előadást rögzítette a Tapolca Városi Televízió, ez év márciusában
kerül képernyőre.
(tl)

nei élményben volt része
azoknak, akik meghallgatták a Philharmonic
Brass Quintet zenekar és
Vermes Tímea operaénekes közös koncertjét a Tamási Áron Művelődési
Központban az elmúlt
csütörtökön.

A Filharmónia bérlet előadása ezúttal a Valentin-nap
jegyében született, a zeneirodalom ismert gyöngyszemeinek
feldolgozásai
szólaltak meg a szeretet, a
szerelem témájában. A neves előadók koncertjét Baliko Laura (felk: Román Iván)
járdányis tanuló hegedűjátéka előzte meg, aki Müller
Ilona zongorakíséretével,
Fiocco Allegróját adta elő.
A Philharmonic Brass Quintet 2013-ban alakult Pécsett,
hogy klasszikus, romantikus
és XX. századi zeneműveket
szólaltassanak meg, de rendszeresen bemutatják változatos zenei feldolgozásai-

A Philharmonic Brass Quintet ezúttal Vermes Tímea operaénekesnővel, az est szólistájával lépett színpadra
Fotó: Töreky László
kat, átirataikat is a közönségnek. Ezúttal Vermes Tímea operaénekesnővel, az
est szólistájával léptek színpadra, aki a hazai zenei és
színházi élet elismert művésze és nem csak tanult műfajában, de az operett és mu-

SZEM - PONT
Tapolcai olvasónk kereste meg szerkesztőségünket a vasútállomással határos Petőfi liget kapcsán. Mint elmondta, gyakran jár azon a környéken. Néha kutyájával,
séta közben érinti a parkot, van, hogy kerékpárral teker
át ezen a részen. Jó időben, főként nyáron persze, többször találkozik vonattal érkező turistákkal, kiránduló
csoporttal, akik kis időre megpihennek az árnyékot adó
fák alatt. Csak nem igazán tudnak hol leülni. Ugyanis
egyetlen pad van a ligetben. Tudja - hangsúlyozta -, hogy
korábban több szabadtéri bútor is volt a ligetben, s, hogy
azokat vandálok rongálták, tették tönkre. Ám ettől függetlenül megoldást kellene keresni a jelzett problémára.
Vannak olyan lehetőségek már, amelyek kellő módon
megnehezítik a rongálók „munkáját”, és a kirándulók,
vagy az éppen csak arra sétáló helybeliek is leülhetnének
egy kis időre. A park szép, rendezett, néhány ülőalkalmatosság még vonzóbbá tenné - fogalmazta meg véleményét olvasónk.
(szj)

A parkban egyetlen pad van már régóta. Olvasónk
szerint jó lenne még néhány ide
Fotó: szj.

sical műfajban is tündöklő
tehetségnek számít. A hangversenyen többek között
Mozart, Puccini, Bizet, Ennio Morricone és Rossini ismert művei, slágerei csendültek fel, de Leonard Bernstein, Lehár Ferenc, Kálmán

Imre és Weber Andrew
Lloyd operettjei, musical
dallamok is bekerültek a Tapolcán előadott repertoárba.
A közönség élvezte a hangversenyt, minden esetben
nagy tapssal jutalmazta a kiváló előadásokat.
(tl)

Heti SÜTI

Gólyahírek

Almás pite

Hozzávalók: 45 dkg liszt, 25 dkg
margarin, 1 tojás sárgája, 2 dkg
élesztő, csipetnyi sütőpor, 2 evőkanál cukor, pici só, 1 vaníliás cukor, 2-3 evőkanál tejföl vagy kevés
tej
Töltelék: 1,20 dkg reszelt alma, 20
dkg cukor, őrölt fahéj. A reszelt
almát a cukorral addig pároljuk,
míg a levét el nem főtte. Hozzáadunk 1 kávéskanál őrölt fahéjat,
majd félretesszük.
Elkészítés: A lisztet a margarinnal
elmorzsoljuk, majd a többi hozzávalóval összegyúrjuk, két lapba
kinyújtjuk. Az egyik lapot tepsibe
tesszük, kevés zsemlemorzsával
meghintjük, rákenjük a kihűlt
tölteléket, majd ráhelyezzük a
másik lapot. Tetejét villával
megszurkáljuk, majd tejjel vagy
tojással megkenjük. Közepesen
meleg sütőben sütjük. Kockákra
szeleteljük, tetejét porcukorral
meghintve tálaljuk.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Németh Vilmos 2018. február 2-án
23:32 perckor született a kaposvári
Kaposi Mór Oktató
Kórházban. Súlya
3140g, és 53 cm. Édesapa Németh Szabolcs, édesanya Novák Boglárka.
Patus Réka - 2018.0 február
18-án 20.45-kor született.
Súlya 3300gr és 54cm. Édesapa Patus Csaba édesanya
Katona Kriszta.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 55 Ft/db
Burgonya: 160-189 Ft/kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 129 Ft/kg
Paprika: 980 Ft/kg
Paradicsom: 780 Ft/kg
Uborka: 760 Ft/kg
Körte: 490 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 299 Ft/kg
Mandarin: 489 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Banán: 495 Ft/kg

