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Pisztráng és a bor
Országos hírű fesztivállá nőtte ki magát mára a rendezvény
Immár kilencedik alkalommal rendezték meg a
Tapolcai Pisztráng és Bor
Fesztivált a hétvégén, a
Malom-tónál. A programok pénteken kezdődtek
és vasárnapig tartottak.

Az ünnepélyes megnyitót
hagyományosan az Alsó-tónál felállított színpadon tartották, ahol Fenyvesi Zoltán
országgyűlési képviselő és
Dobó Zoltán polgármester
mondott köszöntőt, illetve a
rendezvény két főszervezője, Mezőssy Zoltán és Végh
Tamás kívánt jó szórakozást
a pénteken már szép számmal megjelent közönségnek.
A beszédekből is kitűnt, a
tapolcai rendezvény mára
országos hírnevet szerzett és
„felkerült” a gasztronómiai
programok hazai térképére.
Ez a szervezők kitartó munkáját, annak eredményességét is visszaigazolja. A korábbi hagyományokat folytatva a rendezvény ezúttal is
sok árussal, vendéglátó egységgel, étellel, itallal várta a
vendégeket, s nem mellékesen a három színpadon biz-

A kellemes, nyárias idő is támogatta az idei fesztivált. Nagy dobás volt
Fotó: szj.
tosított hatalmas zenei prog- fényfestés is megjelent a szerepelt. Este 8 órára a látramkínálattal. Pénteken a Hotel Gabriella oldalán. ványos lézershow vonzotta a
Déli Városkapu Parkban a Szombaton délelőtt a Tapol- közönséget a helyszínre.
Full Live Trió, az ÚJ Idők cai Ifjúsági Fúvószenekar Vasárnap is számos program
Akusztik, majd Sajcz Gábor indította a zenés programok fogadta a látogatókat. A feszharmonikás lépett színpad- sorát. A délutáni kínálatban tivál részeként Gion Zsura, míg a Romkertnél a Ba- az Anna And The Big Faces, zsanna mezzoszoprán énekbos-Piller Jazz duó, a Csízi a Soul And Emotion, a Brass művész és Virágh András
Jazz és ismét a Full Live Trió On The Road, a Blue Cafe Liszt-díjas orgonaművész
biztosította a jó hangulatot. Band, a Melodio Duó, a adott „orgonaavató” hangA malomkeréknél lévő szín- Bardon Ivett - Piller Balázs versenyt a Tapolcai Kamarapadon a Quiet Chords, a So- duó, a Sofia Balogh Band, kórus és a Bárdos iskolás Kifia Balogh Band és a Meló- illetve Sajcz Gábor, a Happy csinyek kórusa közreműködio Trió zenélt, s közben a Dixieland Band, az Acoustic dése mellett, a római katoli(szj)
sötétedéssel együtt a pazar Planet és a Biga Acoustic kus templomban.

A kampány
véget ér...
Kampány van. Ilyenkor sokan érzékenyebben reagálnak
dolgokra, akár apróságokból is parázs
vita kerekedhet. Persze vannak, akiket
egyáltalán nem izgat
a politika, a demokrácia szabályai ezt is lehetővé teszik. De azt
is, hogy mások, akiket
érdekel, véleményt
nyilvánítsanak. Például a szavazófülkében. Esetleg az utcán, vagy az interneten. Azonban ne feledjük, hogy a kampánynak vége lesz
egyszer. Utána jönnek a hétköznapok és
azokkal (is) együtt kell
élni, dolgozni, akik
más
véleményen
vannak. Volt idő, hogy
a különböző pártok
képviselőit le lehetett
ültetni egy asztalhoz,
ma lassan már a rokonokat, szomszédokat
sem. Messziről utálják meg egymást, találkozás, beszélgetés
nélkül a monitor előtt.
Szijártó János

Pengeváltások a testület utolsó ülésén
Vitáktól sem volt mentes a
képviselő-testület pénteki
nyilvános ülése, amely
egyben a mostani önkormányzati ciklus utolsó
ilyen jellegű közös eseménye volt.

Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány, valamint a Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolóját elfogadta a testület, ám a polgármesterét már nem. Császár László képviselő egy
tóparti ingatlan eladása miatt bírálta Dobó Zoltánt és a
jegyzőt, mivel úgy vélte, az
eljárás sértette a vonatkozó
rendeletet és szabályokat. A
polgármester és dr. Németh
Mária Anita is elismerte a
hibát, amit - ahogy az elhangzott - a szóban forgó te-

rület visszavételével igyekeznek helyrehozni. Lévai
József alpolgármester szerint az ilyen jellegű hibák
megelőzhetők lennének azzal, ha a képviselő-testület
tud, esetleg dönt a frekventált területek sorsáról. Mint
elhangzott, a polgármester
még az előző napon is tárgyalt a tulajdonossal a viszszavásárlásról, ám az ingatlan az ülés idején is, a Császár László által hivatkozott
földhivatali tulajdoni lap
szerint, nem a városé. Sólyom Károly is súlyos hibának tartotta az ezzel kapcsolatos döntést (a terület ugyanis egy fenntartási szakaszban lévő uniós pályázattal Városközpont rehabilitáció érintett). Később ezt még kiegészítette az általa kigyűj-

tött adatokra hivatkozva,
amely alapján Dobó Zoltán
5 éves tevékenysége 87-88
százalékban abból állt, hogy
rendezvényekre járt, okleveleket adott át, a valós, a város
életét hosszabb távon meghatározó munka csupán a
fennmaradó hányad egy részét teszi ki. A polgármester
beszámolóját végül 4 igen
(Dobó Zoltán, Buzás Gyula,
dr. Décsey Sándor, Pass Sándor), 4 nem (Császár László,
Kozma Henrik, Lévai József, Sólyom Károly) és 3
tartózkodás (Bakos György,
Koppányi Ferenc, Marton
József) mellett nem fogadta
el a testület. Az ülésen Vajda
Attila képviselő nem vett
részt. A folytatásban arról érdeklődött Császár László,
hogy a városi könyvtár mi-

ként tud törvényesen, igazgató nélkül működni. Válaszában Dobó Zoltán kifejtette, hogy az intézmény működése zökkenőmentes, ám
annak éppen az igazgatói pályázatot elutasító képviselők
miatt nincs jelenleg vezetője. A polgármester érthetetlennek nevezte, hogy az
egyetlen pályázót utasította
el augusztusi ülésén a testület. Dr. Décsey Sándor a fi-

deszes képviselőkre utalva
megjegyezte,
nonszensz,
hogy éppen azok kérik számon az igazgató hiányát,
akik miatt ez a helyzet előállt. Erre Sólyom Károly úgy
fogalmazott, a polgármesternek korábban 7:5 arányú
többsége volt velük szemben a testületben, így inkább
azt kellene megvizsgálni,
hogy miért és hogyan veszítette el többségét.
(szj)

Nem volt békés az utolsó testületi ülés

Fotó: szj.
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Kérdések egy ingatlaneladás kapcsán
Sólyom Károly, a leköszönő tapolcai önkormányzat
Fidesz-KDNP-s képviselője, korábbi alpolgármester, Bognár Róberttel, a
kormánypárt tapolcai polgármesterjelöltjével tartott
közös sajtótájékoztatót
egy ma már magánterületnek számító telken, a
tóparti sétány „Romkert” Az eladott területen Sólyom Károly és Bognár Róbert tartott tájékoztatót a jelöltekkel együtt Fotó: szj.
néven ismert részén.
meretlen indokoktól vezé- Sólyom Károly kifejtette,
- A közvetlenül a patakpar- relve, saját hatáskörében, maga a terület a rajta lévő
ton található területet dísz- képviselő-testületi felhatal- fúrt kúttal több 10 milliós érburkolattal ellátott sétány is mazás nélkül adta el a terü- téket képvisel, amelyet a
átszeli. Nincs olyan tapolcai, letet, amely egyébként al- polgármester ennek töredéakit valamilyen kedves em- kalmas lenne turisztikai fej- kéért adott el. Ráadásul a
lék ne fűzne ehhez a telek- lesztésekre. Tette ezt annak képviselő-testület tudta nélhez és az onnan induló két ellenére, hogy a terület je- kül. - Igaz, hogy a polgárkis hídhoz. Dobó Zoltán job- lenleg pályázati fenntartási mesternek van olyan jogköbikos polgármester ezt a rend- időszak alatt áll. Az eladás re, hogy 20 millió forintig
kívüli és pénzben nem kife- ezért finoman szólva sem értékesíthet ingatlant, azonjezhető értékkel bíró ingat- elegáns, hiszen így fennáll ban ezt csak abban az esetlant áron alul, titokban érté- annak a veszélye, hogy az ben teheti meg, ha azt előzőkesítette - fogalmazott Só- önkormányzat nem fog tud- leg a képviselő-testület kijelyom Károly. Az önkor- ni eleget tenni a kezdemé- lölte értékesítésre. Ez ebben
mányzati képviselő elmond- nyező felé fennálló elszá- az esetben nem történt meg ta, hogy a polgármester is- molási kötelezettségének. tette hozzá.

Feljelentést
tett a Fidesz
A rendőrség a Fidesz feljelentése alapján nyomozást
indított az ellenzéki telekmutyi ügyében - írta lapunknak Császár László önkormányzati képviselő, a Fidesz helyi elnöke. - Dobó
Zoltán polgármester a képviselő-testület megkerülésével, titokban, áron alul mindössze 4,5 millió forintért - eladta ezt az ingatlant
egy barátjának, aki politikai
támogatója is. További gyanúra ad okot, hogy az adásvételi szerződést nem az önkormányzat ügyvédje, hanem a vevő jogi képviselője
készítette el. A helyzetet súlyosbítja, hogy az ingatlant
pályázati kötelezettség terheli. Az önkormányzat még
Császár László polgármestersége idején egy KDOP
pályázat keretében 2021.
március 24-ig kötelezettséget vállalt az érintett ingatlanok per-, teher-, és igénymentességére. Ez azt jelenti,
hogy egyáltalán nem szabadott volna eladni ezt a telket.
Állatorvosi ügyeleti rend
05-06. szombat-vasárnap
Dr. Varga Ottó
30/9375015
12-13. szombat-vasárnap
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
19-20. szombat-vasárnap
Dr. Ruzsa György 70/4138505
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20
között, kizárólag sürgősségi, életveszély
elhárítása céljából vehető igénybe.

- A polgármester nem földesúr, aki kedvére osztogathatja szét hűbéresei között
azokat az ingatlanokat, amelyekhez mi tapolcaiak ragaszkodunk, mint szép belvárosi helyeinkhez - fűzte
hozzá Bognár Róbert, aki
három kérdést intézett Dobó
Zoltánhoz: – Miért adta el
ezt az értékes területet? Miért titokban, a képviselő-testület bevonása nélkül, a vevő ügyvédjével lezsírozva
tette ezt? Miért hagyta figyelmen kívül a város által
vállalt pályázati kötelezettséget? - kérdezte Bognár
Róbert, aki egyúttal garanciát vállalt arra, hogy megválasztása esetén mindent meg
fog tenni a terület visszaszerzéséért. Kifejtette, hogy
egy polgármester a város első szolgálója, akinek becsületesnek, nyíltnak és elszámoltathatónak kell lennie, a
korrupciónak még az árnyéka sem vetülhet rá.
(szj)

Ingatlanügy - a polgármester válasza
- Császár Lászlónak és csapatának támadása beillik abba a sorba, amibe Erzsi néni
lakásügye, a pályafüvesítés,
a játszótér, a virágosítás kérdése vagy a kocsmatúrás
szórólap. Csupán ugyanazt
csinálják, mint eddig: vádaskodnak és rágalmaznak, jellemzően olyan ügyben,
amelyért 16 év alatt a kisujjukat sem mozdították. Bognár Róbert polgármesterjelölt 2019. szeptember 30-i
sajtótájékoztatójában felvetett ingatlan-értékesítési ügygyel kapcsolatban két gondjuk lehet mindössze: nem a
haverjaik kezébe került,
vagy nem családtagjaik kaparintották meg - írta lapunkhoz eljuttatott válaszában Dobó Zoltán.
- Mutyi? Tapolca Város Önkormányzata csak független
értékbecslő által megállapított értékbecslés alapján értékesít bármilyen, a tulajdonában álló ingatlant, ahogy
ez történt a 685-ös helyrajzi
számú ingatlan esetében is.
Visszautasítom Bognár Ró-

bert azon kijelentését, miszerint titokban történt az
adásvétel. A tervezett eladás
nyilvános volt. A vevő a jogi
képviselője által elkészített
szerződés tervezetet hozott,
amelyet az önkormányzat
ügyvédje átvizsgált, és jogi
kontroll mellett jóváhagyott
azzal, hogy az az önkormányzat számára megfelelő.
Miért hagytam figyelmen
kívül a korábbi önkormányzati kötelezettséget? – tette
fel a kérdést Bognár Róbert.
Mert sajnálatos módon
2014. szeptember 26-án úgy
fogadta el a Császár László
vezette testület az önkormányzat vagyonrendeletét,
hogy annak vagyonkataszteri mellékletében a 685-ös
helyrajzi számú ingatlan forgalomképes üzleti vagyonként szerepel, tehát eladható. Az egységes szerkezetbe
foglalt rendeletet 2014.
szeptember 29-én hirdették
ki. A téves adattal elfogadott
rendelet volt az alapja annak, hogy az értékesítés folyamata egyáltalán elindul-

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

hatott. A Városfejlesztési és
Üzemeltetési Iroda ügyintézője 2019. április 4-én kelt
feljegyzésében tájékoztatott
engem és jegyző asszonyt
arról, hogy „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt része
a kérdéses terület, amelyet a
fenntartási időszak végéig
önkormányzati tulajdonban
kell tartani. Azonnal megkezdtem a tárgyalásokat a
vevővel, az eredeti állapot
visszarendezése érdekében.
Utoljára 2019. szeptember
26-án találkoztunk, az ott elhangzottakról jegyzőkönyvet vettünk fel. A dokumentumok előkészítése folyik.
A fenti ügy ismét iskolapéldája annak, hogy hogyan tereljük el a figyelmet az
olyan,
nagyságrendekkel
fontosabb, mindenkit érintő
problémákról, mint a kórház
ügye- melyre Császár László nemes egyszerűséggel
csak annyit reagált, hogy
„lerágott csont” - írta válaszában Dobó Zoltán polgármester.
Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Október 7. 14.00-16.00

INFORMÁCIÓ
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

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:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
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

Megjelenik TAPOLCÁN
és térségében hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető igazgató:
Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
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„Lajos, de hogyan?” Téma: „Tapolca, de hogyan?”
A minap megállított az utcán
egy kedves tapolcai bácsi az
egyik közeli hozzátartozója
egészségügyi problémájával. Elmondta, hogy ugyan ő
hosszú évek óta Fidesz szavazó, a „helyi bagázsnak”
már nem tud hinni. Nyugdíjas lévén van ideje elmélkedni és felmerült benne
néhány kérdés:
Egyrészt az, hogy Magyarországon több, mint 3100
város és község található. Ha
a Fidesz az összes településen ugyanazt ígéri, hogy
„ömlik majd a pénz”, ha az ő
jelöltjük nyer, miként valósul meg, ha mindenhol így
alakul? Vonzó, hiszen a pénz
beszél... de ennyi pénz nincs
is. Persze a kérdés költői
volt, de lássuk be, jogos. Például Tapolcán mekkora
„lobbi ereje” van annak a
képviselőnek, akit a pártja
2018-ban a 136. helyre tett
az országos listán? Aki tanár, iskolaigazgató révén
nem került be az oktatási bizottságba? Akinek még egy
oktatással kapcsolatos felszólalás sem jutott a frakció
asztalról? Ellenben beszélhetett a macedón kapcsolatokról… Netán súlytalan a
pártján belül (is)?

Köztudott, hogy a következő EU-s ciklusban előreláthatólag kevesebb forrás jut
hazánknak, illetve a sok
pénzlenyúlás miatt EU-s átlagon belül nekünk kell a
legtöbbet visszafizetni. Folyamatosan vizsgálódik az
OLAF (Európai Unió Csalás
Elleni Hivatala) is. Illetve
nem hiába nem akar a Fidesz
csatlakozni az Európai
Ügyészséghez sem…
Köztudott az is, hogy a kormánypárti jelöltek nagyon
szeretnek az EU által finanszírozott projekteknél szalagot átvágni, valamint azzal
megfélemlíteni a polgármestereket, hogy „nem lesz
pénz, ha nem álltok be a sorba”. Így retteg mindenki és
várják, hogy a lojalitásért
(szerintem inkább eladják a
lelküket) cserébe csurrancseppen valami. Persze ennek súlyos ára van! „Hozni
kell a számokat” és szaporí-

tani a Kubatov listát. (Ez azt
jelenti, ha bármikor, bármilyen ügyben aláírtál nekik,
felkerülsz egy adatbázisra,
amely alapján választások
előtt felhívnak, hogy menj
gyorsan szavazni, különben
a tapolcai laktanyába migránsok költöznek. Vicces,
ugye? Sajnos nem az. Megtörtént! Aljas hazugság.
Üres fenyegetés, valóságalap nélkül.)
A bácsi másik aggálya a
gyengülő forint (jelenleg
336 Ft/Euró) és a Fidesz által
egyre gyakrabban hangoztatott „válság közeleg”. Gyengül a forint, miközben egyre
drágább az élelmiszer és az
üzemanyag. A válság jelei
valóban érződnek, például
az autóiparban. Ha jön a válság, akkor bizony jönnek a
megszorítások is. A választások miatt még lesz utalvány, de ki tudja, mi lesz utána? Egyet viszont tudhatunk. Teljesen irreális „rükvercből hatodikba kapcsolni”, főleg egy olyan csapatnak, akinek erre rendelkezésre állt 16 év. Azt is tudjuk,
hogy a jelenlegi kormánynak sokkal fontosabbak a
stadionok, látszatberuházások, a saját és a haverok zsebei, mint például az egészségügy állapota. Vagy legyen stadion Tapolcán is
kórház helyett?
Újabb megdöbbentő tény,
hogy az Eurostat jelentése
szerint Magyarországon a
megelőzhető vagy gyógyítható betegségekben elhunytak közül tízből nyolc embert meg lehetett volna menteni megfelelő egészségügyi
ellátással! Az Unió statisztikai hivatala szerint ez csak
2016-ban mintegy ötvenezer
magyar ember idő előtti halálát jelentette! Eljutottunk
odáig, hogy már Romániában is többet keresnek az
egészségügyben dolgozók,
mint nálunk! Az egészségügyre fordított kiadás a GDP
7%-a alá esett, ami rendkívül aggasztó.
Szóval mielőtt bedőlünk a
narancsba mártott mézesmadzagnak,
gondolkozzunk. Mi a valóság? Mit tapasztalunk a saját bőrünkön? Melyek a szép szavak,
hangzatos ígéretek? Milyen
várost szeretnénk? Gyűlölködésre, megosztottságra,
fenyegetésre épülőt, vagy
nyugalmat, békét, közösen
elért célokat továbbra is?
Rig Lajos

Fenyvesi
Zoltán országgyűlési
képviselő Tapolcán tartott sajtótájékoztatót a
helyi képviselő-jelöltek
és Bognár
Róbert polgármesterjelölt társaságában
Fotó: szj.

Fenyvesi Zoltán vagyok,
Tapolca és környéke FideszKDNP-s országgyűlési képviselője. Köszönöm, hogy
eljöttek, hogy hírét vigyék
beszámolómnak, amelyben
képviselői munkám eredményeit és tanulságait foglalom
össze „Tapolca, de hogyan?"
címmel - mondta a politikus
a hétfői sajtótájékoztatón.
- Elöljáróban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy országgyűlési képviselőként a
törvény és a személyes hitem is arra kötelez, hogy a
választókerületben élő öszszes ember érdekét képviseljem a parlamentben, függetlenül a párthovatartozástól.
Ezt most, az önkormányzati
kampány hajrájában, egy
szükségszerűen átpolitizált
és érdekvezérelt légkörben
talán érdemes leszögezni.
Azt is vallom, hogy ebben a
munkában szövetségesekre,
együttműködő partnerekre
van szükségem elsősorban a
kormányban, a törvényhozásban és a települések vezetésében. Az első kettővel
nincs probléma: a kormány
és az országgyűlés kétharmados többsége teljes mellszélességgel az itt élők mellett áll. A települések vezetésében sajnos nem mindenhol
ennyire egyszerű a helyzet,
mert van olyan város - Tapolca például ilyen -, ahol az
ellenzék által delegált polgármester és csapata nem
szolgálat, hanem hadállásnak tekinti az önkormányzatot, ahonnan a helyiek érdekét semmiébe véve újabb
és újabb politikai támadásokat intézhet a törvényesen és
nagy arányban felhatalmazott országvezetés ellen,
csak hogy a saját fennmaradását biztosítsa. Ez egy
olyan helyzet, amin október
13-án változtatnunk kell!
- Megválsztásom óta a szövetségkeresés, vagyis Ta-

polca érdekében is 82 alkalommal tárgyaltam településeink fejlesztéséről a kormány valamelyik miniszterével, államtitkárával. Elkeserítő, hogy ez Rig Lajos
képviselőtársamnak egyszer
sem sikerült, mert meg sem
próbálta, de erről neki kell
majd elszámolnia a választóival. A szövetségkeresés
eredményes volt. Az elmúlt
időszakban különböző intézményfelújításokra összesen 2100 millió forintot szereztem a választókerületem
településeinek, köztük Tapolcának. Útjaink rendbetételére 2500 milliót, más fejlesztésekre 9000 milliót sikerült kiharcolnom. Mellékesen jegyzem meg, Rig Lajos neve mögött ezúttal is 0
forint teljesítmény áll. A
megszerzett támogatásokat
mindenhol hatékonyan tudtuk felhasználni, ahol az önkormányzat választott vezetője félretette az esetleges
politikai nézeteltéréseket, és
kizárólag azt a szempontot
vette figyelembe, amiért annak idején a polgárok a hivatalba emelték őt: a település
szempontját. Ahol viszont
nem normálisan mennek a
dolgok, ott az történik, ami
például Tapolcán: az elmúlt
öt évben nem voltak képesek
gondoskodni a gyermekorvosi rendelő rendbe tételéről, holott még pénzt is gyűjtöttek rá az emberektől, a
buszpályaudvar felújítására
a kormány által biztosított
280 millió forintot pedig
szintén elrakták valamilyen
fiókba. Persze, ha nem lennének szűk látókörűek a tapolcai városvezetésben, akkor tudnák, hogy a kormány
az emberek - köztük a tapolcai adófizetők! - pénzét adta
oda nekik, ami nem az ő tulajdonuk, ahogyan a város
sem. De ők inkább félrerakták - ki tudja, hová -, csak

hogy ne fejlődhessen a város. Nekik annál jobb, minél
rosszabb Tapolcának. Nálunk ez fordítva működik:
nekünk Tapolca az első, és
csak a város számít.
- Így dolgoznak tehát ők,
akiket a politikai gyűlölet
vezet, és nem a város érdeke.
Én azt hiszem, hogy ebből
minden tapolcainak elege
lett. Tapolca nem lehet tovább a saját ellenzéke. Az
önkormányzat nem pártközpont, hanem egy szolgáltató
iroda, ahol a politikának
nem lenne szabad számítania. Egy polgármester vagy
egy országgyűlési képviselő
ne lövészárkokat ásson, hanem építkezések dombjait
emelje. A településért éljen,
ne a településből. Én elsősorban azért támogatom
Bognár Róbert polgármester-jelöltségét, mert ő olyan
ember, aki betemeti a lövészárkokat és az építkezések dombjait húzza fel rájuk,
és nem azért, mert a mi pártcsaládunk favoritja. Bankszakemberként ért a gazdasághoz és a pénzügyekhez. A
turisztikai és városfejlesztési bizottság külső tagjaként,
illetve a Szeretem a Városom Egyesület elnökeként
közigazgatási, szervezési és
politikai tapasztalatokat is
szerzett. Békét és fejlődést
fog hozni Tapolcának.
- Én országgyűlési képviselőként természetesen a választás eredményétől függetlenül kötelességemnek
megfelelően továbbra is ott
segítem majd Tapolcát, illetve a többi települést, ahol
csak tudom. De ehhez olyan
városvezetés kell, amely elfogadja és nem elüti a kormány, illetve az országgyűlés segítő kezét. Október 13án bölcs döntést kell hozni,
és én tudom, hogy bízhatok a
tapolcaiak bölcsességében mondta a képviselő.
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Immár Tapolcán is hódít a Nordic Walking
Egy Tapolcán viszonylag
új mozgásformát, a Nordic
Walkingot próbálhatták ki
ingyenesen az érdeklődők az Európai Mobilitási
Hét keretében, két hete.

A minden év szeptember 16.
és 22. között megrendezett
Európai Mobilitási Hét idei
mottója: „Sétálj velünk!”.
Témája a gyaloglás, nem
motorizált közlekedés. Ennek jegyében vették bele a
kampány helyi szervezői, a
Tapolca Kft - Csermák József
Rendezvénycsarnok
munkatársai ezt a mozgásformát a programba.
A Nordic Walking eredete az
50-es évekre tehető, amikor
profi sífutók úgynevezett
„síjárást" iktattak be nyári
edzésükbe. A speciális botokra alapozott sportág mai
elnevezését 1997-ben vezették be, ami akkor már tö-

Az Európai Mobilitási Hét keretében meghirdetett
Nordic Walking óra résztvevői
Fotó: Májer Edit
megsportként terjedt el. Sí- teket. Ez a technika sokkal
futó és fitness edzők, gyógy- hatékonyabb, mint a sima
tornászok és orvosok együtt- gyaloglás. Itt a testünk kiműködése révén vált a profi lencven százalékát átmozsportolók edzése egy köz- gatjuk. Nemcsak a lábak, hakedvelt és teljesen önálló nem a felsőtest, a kar, a váll,
sporttá. Magyarul talán az a lapockák is dolgoznak. Kiészaki séta, vagy járás a leg- fejezetten jót tesz azoknak,
találóbb fordítás. - Ennek a akik ülőmunkát végeznek,
mozgásformának számos de gyakorlatilag bárkinek
előnye, pozitív hatása van, ajánlott, hacsak nincs orvode talán érdemes kiemelni, si, vagy gyógytornászi elhogy javítja az állóképessé- lenjavallat - tudtuk meg
get, tehermentesíti az ízüle- Gerencsér Barbara oktató-

Ezüstérmes lett a testépítő
Nyolcadik alkalommal rendezték meg augusztusban az
izmok és az erősportok első
és legnagyobb magyarországi szabadtéri fesztiválját, a
Scitec Muscle Beach rendezvényt a Plázs Siófokon.
Ez volt Zámbó Gergő első
versenye is, ahol a szabadidős testépítő verseny physique kategóriában sikerült
egyből az ezüstérmet hazahoznia

Zámbó Gergő Siófokon
Fotó: Scitec Nutrition

- Nagyon elégedett voltam a
dobogós helyemmel, a teljesítményemmel, hiszen ez
volt életem első versenye kezdte Gergő az élménybeszámolót. Kérdeztük az odáig vezető útról. - A felkészülés jóval a verseny előtt már
megkezdődött. Ennek egy
alapot kellett kiépíteni. Több
év edzés után jutottam el
oda, hogy egyáltalán versenyzésen gondolkodjak,
hogy egy ilyen szintre felhozzam a testem, elsősorban
a saját magam megméretése
miatt. Konkrétan a versenyre történő felkészülési időszak több mint fél év volt,
ekkor úgynevezett irányított
tömegnövelés volt, amikor

egy szakember, edző segítségét kértem. Ekkor már nagyon oda kellett figyelni az
étrendemre is, ez nagyjából
a verseny előtti tizenhat hetet ölelte fel – árulta el a felkészülésről Gergő. – A diéta
nem volt túl változatos. A
négy hónap alatt egyre csak
csökkentettük a szénhidrát
és a zsír mennyiségét, a végére pedig szinte már csak a
rizs és a csirke maradt az étrendemben. A verseny előtti
héten is szerencsére tudtam
tartani egy jó formát, kedvező szénhidrátbevitel mellett.
Az utolsó napokban viszont
elkezdtem tölteni. Ha egy
külső szemlélő látta volna,
nem értette volna, mit csinálok. Tudatos és irányított
volt, de mégis csak „csaló
ételeket”, pizzát, hamburgert ettem, így a verseny
napjára szépen kikerekedtem. Az erek jobban kijöttek,
az izmok kigömbölyödtek,
betöltődtek a gyors szénhidrát segítségével - tette hozzá.
Gergő Lesenceistvándon él,
de szoros kapcsolat fűzi Tapolcához. Évekig vívott a
város színeiben. Általános
iskolai tanulmányait a Batsányi tagintézményben végezte, jelenleg a budapesti
Testnevelési Egyetem végzős diákja. Céljai közt szerepel ebben a sportágban fejlődni, képesítéseket szerezni
és kipróbálni magát komolyabb versenyeken is. (me)

Politikai hirdetés

tól. - A Nordic Walking alapja a speciális bot, ami nem
azonos a túrabottal. Legfontosabb eleme talán a félkesztyűs megoldás. Különféle
anyagban, minőségben, árban kaphatóak. Oda kell figyelnünk, hogy jó méretű
botot válasszunk. Én javasolni szoktam, hogy, mielőtt
valaki botot vásárolna, kérje
ki egy hozzáértő véleményét, hogy aztán megtalálja
a számára legmegfelelőbb
méretűt és típusút- árulta el
nekünk az oktató.
Az Európai Mobilitási Hét
harmadik napján, Tapolcán,
Gerencsér Barbara fogadta
az érdeklődőket. Rövid bemelegítést és bot választást
követően, a napnyugta előtti
időszakban, kora őszi, hűs
időben, az Új temető parkolójából indult el a tizenöt érdeklődő, részben a Barackos
Futókör útvonalán Tapolca –

Diszel felé. A bemutató óra
alatt többször megállt a csoport és meghallgatta az oktató tanácsait a bothasználatra
és a helyes technikára vonatkozóan. A huszonöt fogás –
és mozgástechnikából a három alap technikát sajátíthatták el a résztvevők. A
programot a helyi Egészségfejlesztési Iroda támogatta.
Barbara elmondta, nagyjából három - szakképzett
felügyelet mellett zajló - alkalom szükséges ahhoz,
hogy helyesen rögzüljön az
alaptechnika. A hétköznapokban is lehet csatlakozni a
Nordic Walking órákhoz,
szerdánként 17.30-tól (az
őszi óraátállításig), az Új
temető parkolójában, télen
pedig majd a Városi Sport –
és Szabadidő Centrumban.
Igény esetén kipróbálásra
bot is kérhető.
(me)
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Bognár Róbert
Fidesz-KDNP
- Szeretem a Városom Egyesület
Tapolcának sebességet kell váltania!
Tapolcai vagyok. Itt születtem
1977-ben, itt jártam iskolába, a Juhász Gyula utcában voltam „kulcsos gyerek”, ennek a városnak a
színpadán szavaltam először, ide
köt az első szerelem emléke, itt
nevelem a gyermekem, és bárhová
vitt az élet, mindig ide tértem haza.
Nekem ez az otthonom. Azért szeretnék a polgármestere lenni, hogy
másoknak is az otthona legyen.
Meggyőződésem ugyanis, hogy
Tapolca sokkal jobb hely lehet,
mint most. Az eddigi vezetés bezárta ezt a várost. Elszigetelődtünk. Az ország fejlődik, mindenhol egymásba érnek az építkezések
toronydarui. Nálunk nincs fejlődés. Ennek nem a kormány az oka!
A kormány egyebek mellett 280
millió forintot adott a buszpályaudvar felújítására, de még egy kapavágás sem történt. És hogyan
néz ki a gyermekorvosi rendelő a
Batsányi utcában?! Szégyen.
Egy szó mint száz: ki kell nyitnunk
a várost, és ehhez igazi tapolcaiakra van szükség. Akik szeretik ezt
a várost, és nemcsak a tehetségük,
illetve a szorgalmuk van meg a fejlesztéséhez, hanem a kormányzati
kapcsolataik is. Olyan polgármester kell, aki nem hadállásnak tekinti a városvezetést, hanem szövetségeseket keres. Én nem falakat építenék a város köré, hanem hidakat
az ország és a világ felé.
Alkalmas vagyok erre a feladatra.
Értek a gazdasághoz és a pénzügyekhez. A turisztikai és városfejlesztési bizottság külső tagjaként,
illetve a Szeretem a Városom
Egyesület elnökeként közigazgatási, szervezési és politikai tapasztalatokat is szereztem. Minden
szükséges tudás és kapcsolat a birtokomban van ahhoz, hogy közösen ismét felvirágoztassuk városunkat. Felsorakozott mellettem
egy kiváló csapat, és mögöttem áll
Európa egyik legerősebb és legeredményesebb kormánya. Legfőképpen pedig itt vannak önök, Tapolca polgárai, akik október 13-án
nem pártok, hanem jövők közül választanak. Lemaradás vagy gyarapodás - ez a tét. Én azt mondom:
ideje váltani. Kapcsoljunk magasabb sebességre! Tapolcáért megéri! Mert igenis van jövőnk, és vannak terveink egyebek mellett az
utak és a közintézmények felújításáról, a Y-házak parkolóinak leaszfaltozásáról, az iskolakezdési
támogatásról bevezetéséről, az
idősek megajándékozásáról, a babakelengye-csomagok kiegészítéséről, egy házasságkötő úszósziget
létesítéséről, ezer fa elültetéséről
és az e-rollerek forgalomba helyezéséről. Ezek mind a jövőről szólnak, egy járható, családbarát, gondoskodó és népszerű városról, a mi
otthonunkról. Ezért választottam
polgármester-jelölti mottómul egy
tapolcai születésű költő, Batsányi
János sorait:
„Emlékezzél a mult időre /
Ismérjed a jelenvalót;/ S értvén az
újat és az ót,/ Vigyázz, figyelmezz
a jövőre!”
Október 13-án váltsunk sebességet!
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Dobó Zoltán
Egységben
Tapolczáért
Egyesület

2014. októberében, izgalmakkal és
nagy várakozással tekintettem a feladat elé, amit az önkormányzati
választási győzelem hozott. Sok
minden kavargott a fejemben, de
egyet tudtam biztosan: másként
akartam csinálni, mint az elődöm.
Ott akartam lenni a tapolcaiak között, tudni akartam a véleményüket, méghozzá első kézből. Ehhez
igyekeztem tartani magam az elmúlt öt évben, minden intézkedésünket ez indította el.
Szerettük volna, ha olyan döntések
születnek, amelyek az itt élők érdekeit szolgálják, és nem egy felsőbb utasításnak felelnek meg. Továbbra sem kívánunk drága, semmitmondó, az itt élőknek haszontalan beruházásokat létrehozni.
Éppen ezért az előttünk álló öt évben, folytatva a megkezdett munkát, csapatunkkal a következő nagyobb célokat tűztük ki magunk
elé, meghallgatva a lakosság igényeit:
- „Nagymedence” a Tapolcai Termálstrandra - Szeretnénk növelni
strandunk látogatottságát, és azoknak a számát, akik elmondhatják
magukról, hogy Tapolcán tanultak
meg úszni.
- Régi szülészet hasznosítása Tudjuk, hogy itt Tapolcán is
mennyit kell várni egy-egy vizsgálatra. És nem lepődünk meg,
amikor a szomszéd városok magánklinikáin, magánrendelésein
futunk össze egymással. Feltett
szándékunk, hogy egy olyan vállalkozást keresünk, aki hasznosítani tudja az egykori szülészet
épületét. Bízunk benne, hogy egy
igen széles kínálatú, magas műszerezettségű, városunkban nem,
vagy csak nehezen elérhető
egészségügyi szolgáltatást nyújtó
centrum nyitja meg majd kapuit.
- Volt nőtlen szálló hasznosítása Hetente több levél is érkezik az önkormányzathoz és a fogadóórák
nagy részében is a fő téma a lakáshelyzet. Tapolcán sajnos alacsony az üzleti alapon bérelhető lakások száma és véges a bérlakás
állományunk is. Úgy gondoltuk,
hogy saját erőből igyekszünk segíteni, és egyfajta helyi bérlakásprogramot indítunk a volt nőtlen
szálló épületében, amelyet hasznosításra kérünk az Állami Vagyonkezelőtől. Nem hagyhatunk a
szemünk előtt tönkremenni egy
olyan épületet, amelyet a közösség
érdekében hasznosíthatnánk is.
Természetesen mindezek mellett
folytatjuk a megkezdett munkát: A
belvárosi homlokzatok felújítását,
a biztonsági kamerarendszer fejlesztését, az utak és járdák megújítását-aszfaltozását, intézményeink felújítását, környezetbarát közvilágítás telepítését, a fásítást és
zöldfelületek gazdaságos karbantartását és fejlesztését.
Mindezekhez kérem én, és az
Egységben Tapolczáért Egyesület
képviselőjelöltjei az Önök támogatását! Csakis egységben, csakis a
város érdekeit szem előtt tartva
léphetünk előre! Csak a város!
Csak Tapolca!

Lévai József
Független jelölt

Tisztelt Választópolgár!
Látásból talán már ismerjük egymást, sokuk számára nem vagyok
ismeretlen. Találkozhattunk rendezvényeken, az utcán, az élet különböző helyszínein. Mégis engedje meg, hogy röviden bemutatkozzam. Lévai József vagyok, 58 éves,
nős, két gyermek édesapja. A középiskola után a Kazanyi Katonai
Főiskolán folytattam tanulmányaimat, ahol 1985-ben kitüntetéssel
végeztem. A főiskola után kerültem Tapolcára az MN 1480 alakulathoz. Városunkban ismertem
meg feleségem, itt születtek gyermekeim, itt dolgozom. Minden,
ami fontos az életemben Tapolcához köt. 2002 óta vagyok tagja az
önkormányzatnak képviselőként.
Az elmúlt négy évben a város alpolgármestereként dolgoztam. Ebben az időszakban különböző pályázatok és fejlesztési dokumentumok összeállítása mellet aktív részese voltam számos beruházásnak, fejlesztésnek. Ezek közé tartozik a strandberuházás, a piaccsarnok felújítása, a repülőtér újraindítása vagy a gimnáziumi beruházás. Mindig érdekelt az önkormányzatiság, a hozzá kapcsolódó
feladat. Annak érdekében, hogy a
rám bízott feladatot minél magasabb szinten, szakértő szemmel láthassam el a Közszolgálati Egyetemen képeztem tovább magamat,
melynek eredményeként az idei
évben fejlesztéspolitikai tanácsadói képesítést szereztem.
Az elmúlt négy év tapasztalatai
alapján úgy vélem, hogy szakértő,
vállalkozásbarát városvezetéssel
sokkal hatékonyabb, eredményesebb önkormányzati munkát lehetne folytatni a mostaninál. Ezek a
megtapasztalások segítettek döntésemben, hogy független polgármesterjelöltként, valamint az 1.
számú választókerületben önkormányzati képviselőjelöltként induljak a választáson.
A város fejlődése érdekében nagyon fontosnak tartom a kölcsönös
előnyöket jelentő, együttműködő
partnerséget a környező településekkel, kormányzati szervekkel,
intézményekkel, vállalkozásokkal.
Az önkormányzati munka középpontjába az embert kívánom helyezni. A lakosságot, a már itt működő, vagy itt megtelepülni akaró
vállalkozásokat segítő, támogató
várospolitikát és ügyintézést kívánok megvalósítani, egy jól vezetett, elhivatott, szakmailag felkészült, ügyfélbarát, gyors és gördülékeny ügyintézést biztosító hivatallal. Szükségesnek tartom a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút
megvalósítását együttműködésben
a környező településekkel, kormányzati szervekkel. Fontos a házi- és gyermekorvosi rendelők felújítása, az alapellátás kibővítése. A
falugondnoki szolgálat mintájára
város-gondnoki szolgálatot hoznánk létre. Lényeges a bérlakás állomány bővítése, s az is, hogy a
tanuszoda a városi strand területén
kerüljön megépítésre. Továbbá a
Barackos lakópark utcáinak aszfaltozása, közvilágítás teljessé tétele,
fásítás, parkosítás, közúti csatlakozás kiépítése a veszprémi útra.
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Választás - Tapolcai
polgármesterjelöltek
Dr. Áder János köztársasági elnök a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13.
napjára tűzte ki.
Tapolcán 13024 választópolgárt tartanak nyilván, ennyien
jogosultak arra, hogy döntsenek arról, kik irányítsák, képviseljék a várost az elkövetkező öt évben. Nyolc körzetből
nyolc jelölt szerezhet egyéni képviselői mandátumot,
továbbá hárman kerülhetnek be kompenzációs listáról a
testületbe, amely kiegészül még a polgármesterrel.
Tapolcán három polgármesterjelölt száll versenybe. Dobó
Zoltán (korábban jobbikos, most független) jelenlegi polgármester újra indul, Bognár Róbert (Fidesz-KDNP) és
Lévai József (korábban MSZP-s, most független) alpolgármester a két kihívó. Mostani lapszámunkban mindhárman bemutatkozhatnak, ahogy a képviselő-jelöltek is
lehetőséget kaptak erre.
Három települési kompenzációs listát állítottak fel a jelölő
szervezetek Tapolcán. Bognár Róbert (FIDESZ-KDNPSzeretem a Városom Egyesület) és Dobó Zoltán (Egységben Tapolczáért Egyesület) is első helyen áll saját jelölő
szervezetében, míg a harmadikként nyilvántartásba vett Mi
Hazánk listáján hat képviselő-jelölt (Bágya Szilárd György,
Székely Imre, Izsó Krisztián, Nobik Balázs, Csik Mária,
Minda Éva) szerepel, ám polgármesterjelöltjük nincs.
Lévai József mögött viszont nem áll szervezet, ő egyedül
méreti meg magát.
Az Egységben Tapolczáért Egyesület képviselőjelöltjei:
Horváth Gábor, Tölgyes Zsolt, Pass Sándor, Takács Gábor,
Dr. Décsey Sándor, Buzás Gyula, Puskás Ákos, Tóth Bálint.
A Fidesz-KDNP tapolcai jelöltjei: Sárközi Szaniszló,
Horváthné Somogyi Ildikó, Mezőssy Zoltán, Molnár Attila,
Máté Sándorné, Császár László, Kuni Sándorné,
Knolmajer Ferenc.
Egyéni képviselőjelöltként, szervezettől függetlenül indul
még Kozma Henrik, a tapolcai képviselő-testület másik alpolgármestere, illetve a polgármesterjelöltként induló Lévai József saját körzetében egyéni (független) képviselőjelöltként is megméreti magát.
A szabályozás szerint a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán a Nemzeti Választási Bizottság
mellett, területi választási bizottság, helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottság működik. A törvény előírja, hogy a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból kell, hogy
álljon. Az augusztus végi testületi ülésen a helyi választási
bizottság három tagjáról és a két póttagról szavaztak a
képviselők. Név szerint dr. Gelencsér Mihály László, dr.
Kocsis József és Magvas Zoltán, illetve a két póttag, Rédli
Károly és Pilter Balázs kapta meg a testület felhatalmazását.
A jelöltek nevei és a listák is elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján, minden más idetartozó közérdekű
adattal, információval együtt.
Hirdetés

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu
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SZOLGÁLTATÁS

2019. október 13. - Képviselő-jelöltek
Egységben Tapolczáért
Egyesület
Horváth
Gábor
1. vk.
Jelenleg az önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Városüzemeltetési Csoportjánál
dolgozom. A Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület elnöke vagyok, 37 éve lakom a Dobó István
lakótelepen. Céljaim a Dobó városrészben: közvilágítás kiépítése,
csapadékvíz elvezetése, járdafelújítás. Játszótér fejlesztés, fitnesz és
pihenő résszel. A Viszló és Stadion
utcák aszfaltozása. A volt nőtlenszálló városi vagyonkezelésbe vétele. Sebron: járható utak, közvilágítás, csapadékvíz elvezetése. Kertváros: rendezett utcák (kátyúmentesítés, járdaépítés, gépjárművek
áthaladási sebességének felülvizsgálata). Rendezett piac.

Mi Hazánk Mozgalom

Takács
Gábor

Puskás
Ákos

4. vk.

7. vk.

Több évtizede középvezetőként
dolgozom. A sport adja meg a munka mellett a teljessé válást számomra. Játékvezetőként 25 évet
tevékenykedtem, a járási bajnokságtól az első osztályig. A tapolcai
labdarúgó csapat elnökeként 2 éve
tevékenykedem. Terveim között
szerepel: a közlekedéstechnikai
szempontból nehezen belátható útkereszteződések panoráma tükörrel való felszerelése, a választókörzetemben játszótér kialakítása, útburkolatok javítása, térfigyelő kamerák felszerelése. A tavasbarlang
melletti parkolót komfortosabbá
tenném, Tapolca talán leghosszabb,
és legforgalmasabb gyalogátkelő
helyét okoszebrává átalakítanám.

1979-ben születtem Tapolcán. A
főiskolai oklevél megszerzése után
visszatértem szülővárosomba és
azóta is itt élek és dolgozom a
közösségért. Céljaim: megvalósítjuk az Egry József utca újraaszfaltozását, folytatjuk a Barackosban a
martaszfaltos útépítést. Korszerűsítjük, fejlesztjük az Egry utcai játszóteret, fejlesztjük a kamerarendszert, elvégezzük az Y-házak körül
a parkolók burkolását. Fásítunk az
Egry utcában és a Barackosban.
Korszerűsítjük a világítást a kőparkban. Megvalósítjuk a Barackosba bevezető utakon a világítást.
Okoszebrát telepítünk a Veszprémi
útra, a bevásárlóközpontokhoz.
Továbbra is támogatjuk a sportot.

Tölgyes
Zsolt

Dr. Décsey
Sándor

Tóth
Bálint

2. vk.

5. vk.

8. vk.

Tölgyes Zsolt vagyok, 48 éves, Tapolcán születtem, jelenleg is itt
élek a családommal. Céljaim közt
szerepel: szennyvíz hálózat (keresztmetszet) bővítése, útjavítások
a kritikus szakaszokon, különösen
Martinovics u., Dózsa Gy. u.,
áruház mögötti parkoló. A lomis
piac környezetének rendbetétele az
illetékes hatóságok bevonásával,
akár intézkedések kikényszerítésével is.
Határozott fellépés és szankcionálás a demonstratív kutyasétáltatókkal, zaklató és kolduló személyekkel szemben, kiemelten a tóparton.
A közbiztonság fenntartásának, javításának érdekében kamerarendszer telepítése, fejlesztése.

Tapolcán születtem, nőttem fel, itt
élek feleségemmel és három gyermekemmel. Négy éve vagyok a
képviselő-testület tagja. Céljaim:
kamerarendszer bővítése a Bem
apó és Csobánc utcákban, valamint
a társasházaknál. Járdaépítések
folytatása a kertvárosi utcákban.
Csapadékvíz elvezetésének megoldása a déli városrészben, különös tekintettel a Kinizsi, Királykúti
és Toldi utcákra. Juhász Gyula utcai „nagyparkoló” teljes újraaszfaltozása és a parkolóhelyek felfestése. Kertvárosi utcák forgalmának csillapítása. Egry utcai játszótér fejlesztése, komfortosabbá
tétele. Gyalogátkelő kialakítása a
Juhász Gyula utcában a SPAR-nál.

Pass
Sándor

Buzás
Gyula

3. vk.

6. vk.

Tősgyökeres diszeliként fontosnak
tartom meglévő értékeink megőrzését és a minden generáció számára hosszútávon is élhető városrész fejlesztését! Diszelben a
következőket szeretném megvalósítani: a Mező utca szilárd útburkolattal való ellátása, a Csobánc
Művelődési Ház felújítása, játszótérfelújítás. Kamerarendszer kiépítése, teljes mobil hálózati lefedettség Diszelben és környékén! Új
szórakozási és közösségi lehetőségek létrehozása a meglévő kulturális programok fenntartása és hagyományok ápolása mellett.
A sportpálya fejlesztése, a közösség számára új funkciókkal való bővítése.

Független jelölt

Csik
Mária

Izsó
Krisztián

1. vk.

6. vk.

Csik Mária vagyok, az 1.sz. választókerületben méretettem meg magam, ahol jelenleg is lakom élettársammal. Vendéglátói végzettséggel rendelkezek. Számomra legfontosabb a család, ezért javaslataimmal a hátrányos helyzetű családokon szeretnék segíteni, illetve,
hogy a Dobó lakótelep is a város
szerves része legyen.

Izsó Krisztián vagyok és a 6.sz.
választókerületben indulok. Tapolcán születtem bányászcsalád gyermekekeként,és itt is élek élettársammal. Jelenleg Balatonfüreden a
TLC-nél dolgozok fémipari adminisztratív munkakörben. A bizonyítani és tenni szándékozó emberek kollektíváját szeretném kialakítani a közösség és a választókerület lakóinak hozzájárulásával.

Tisztelt Lakosság, Kedves Tapolcaiak!
Mi a városban polgármesterjelöltet nem indítunk,mert úgy gondoljuk,
hogy egy ilyen komoly szerepre nem állunk készen. De a testület munkájába és döntéseibe igenis szeretnénk beleszólni önkormányzati képviselőként. Hat jelöltünket Önök is ismerhetik, ha esetleg mégsem, akkor
kérjük olvassák el rövid bemutatkozásaikat.

Bágya
Szilárd
György
2. vk.

Bágya Szilárd György vagyok és a
2.sz. választókerületben indulok,
ahol már 21 éve lakom, jelenleg
élettársammal és 10 éves fiúnkkal
együtt. Több végzettségem (szakmunkás, katonai, vasúti), érettségim, illetve logisztikai képesítésem van. Tapolcán a Magyar Honvédség kötelékében szolgáltam a
hazámat 1 évtizedig. Jelenleg a
MÁV alkalmazottja vagyok, mint
vasúti járművezető. Ötéves tervem
és ígéreteim nincsenek. Azt viszont tudom, hogy olyan ötleteket
fogok támogatni és olyan javaslatokat nyújtok be,amely a város, és
lakókörnyezetem élhetőbbé tételét
szolgálja.

Nobik
Balázs
7. vk.

Nobik Balázs vagyok,és a 7.sz. választókerületben mérettetem meg
magamat.Itt is élek élettársammal
és 3 hónapos kisfiúnnkal. Jelenleg
a Cellcomp Kft-nél dolgozom csoportvezetőként. Hiszem,hogy javaslataimmal tudnám támogatni a
város lakóit,és az igényeiknek
megfelelően eljárni. Szeretném, ha
a hozzám hasonló, családban gondolkodó, vagy már családos emberek megtalálnák a számításaikat
városunkban.

Minda
Éva

Székely
Imre

5. vk.

8. vk.

Kozma
Henrik
2015 óta vagyok Tapolca 3. számú
választókerület képviselője. A városrészben a kollégium épületében
sportszállót alakítottunk ki. A
csarnok, és az Alkotmány utcai ovi
tetejét lecseréltük. A gimnázium
felújítása zajlik. A városháza és
több belvárosi homlokzat új külsőt
kapott, újra nyitottuk a nyilvános
WC-t. Célom: metamorfózis szobor környékének térburkolattal
való ellátása, Május 1., Alkotmány,
Ady utcában járda javítása, bankautomata elhelyezése a csarnoknál, homlokzatok felújítása, napelemes világítás, kamerák telepítése, parkosítás, virágosítás, csapadékvíz elvezetés, mozi klimatizálása, nagyposta akadálymentesítése.

1984-óta élünk Tapolcán, a keleti
városrészben feleségemmel és fiammal. Az 5 éve megkezdett munkát szeretném folytatni a városunkért, Tapolcáért, önökkel együtt.
Céljaim: Radnóti Miklós utca, Bányász utca, Csokonai Vitéz Mihály
utca újra aszfaltozása, Kazinczy tér
3-5-7-9. parkolóinak mart aszfaltozása, kamerarendszer kialakítása
a keleti városrészben, parkosítás.
Kazinczy tér 3-5. mögötti focipálya újraaszfaltozása, bekerítése,
Kazinczy tér 3-5-7-9. park - világítás kiépítése. Kazinczy tér és Berzsenyi utca részen csatornarendszer felújítása. Y-házak műszaki
állapotának felülvizsgálata, panelprogram újra gondolása.

2. vk.

Aki ismer tudja, nálam a tettek beszélnek. Számomra Tapolcán a 2.
számú választókörzet az első. A
mostani önkormányzati ciklusban
alpolgármesterként dolgoztam az
önök érdekében. Számos olyan
fejlesztés valósult meg, amely az
itt élők mindennapjait könnyíti
meg. Utak aszfaltozása, járdák,
csatornák építése, a Tapolca-patak
mederkotrása. Részem volt a parkfenntartáshoz szükséges csapat létrehozásában és az első Ikarusz találkozó megszervezésében. Ha
önök úgy döntenek, képviselőként
folytatom a megkezdett munkát,
Az Egységben Tapolczáért Egyesület kompenzációs listája (sorrend- szem előtt tartva a parkolási leheben): Dobó Zoltán, Árvai Gábor, Pass Sándor, Puskás Ákos, Buzás tőségek bővítését és a fásítási progGyula, Tölgyes Zsolt, Takács Gábor, Horváth Gábor, Tóth Bálint
ram kiterjesztését.

Szociális gondozó- ápoló szakmával rendelkezem. Tapolcán, az 5.
számú körzetben, a Mi Hazánk
Mozgalom színeiben vagyok regisztrálva
képviselőjelöltként.
Szakirányú tapasztalataim segítségével szeretnék támaszt nyújtani
a rászoruló emberek számára. Motivációim: a család, és gyermekvédelem, a szociális igények felmérése, és azok teljesítése, az
egészségügyi jobblét elősegítése, a
mélyszegénységben élők felzárkóztatása.

Székely Imre vagyok és a 8.sz.
választókerületben indulok. Nős, 2
felnőtt gyermek édesapja vagyok.
Jelenleg az ÉNYKK-nál dolgozok
mint autóbuszvezető. Azért vállaltam el az indulási felkérést, mert
szeretném, ha Diszel a város szerves része legyen, érezhetőbben
mint eddig. Megválasztásom esetén mindig ki fogom kérni a lakosság észrevételeit,javaslatait.

Mi a Nemzet és Tapolca „gyermekei” vagyunk,a dolgozó réteg tagjai,a
bérből, fizetésből élő embereket képviseljük. Kérjük Önöket,hogy a
választás napján a szavazólapon adják meg a bizalmat a Mi Hazánk
Mozgalomnak! Tisztelettel és köszönettel: Bágya Szilárd György a
tapolcai Mi Hazánk Mozgalom listavezetője
A Mi Hazánk kompenzációs listája (sorrendben): Bágya Szilárd György,
Székely Imre, Izsó Krisztián, Nobik Balázs, Csik Mária, Minda Éva

Szolgáltatás

2019. OKTÓBER 4.

Képviselő-jelöltek
Fidesz-KDNP - Szeretem
a Városom Egyesület
Sárközi
Szaniszló
1. vk.

Sárközi Szaniszló vagyok, a Dobó
Lakótelep és a Kertváros északnyugati részének képviselőjelöltje.
A körzetben több éve aktívan tevékenykedem, mint a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület alapítója. A turizmusban és a vendéglátásban szerzett tapasztalataimra támaszkodom, amikor a településrész és a város fejlődését kívánom
szem előtt tartani. Terveim között
szerepel a lakótelepen a HEMO és
a Nőtlenszálló épületeinek hasznosítása, az óvoda homlokzatának
felújítása, mindkét városrészben a
meglévő parkolóhelyek rendbetétele és újak kialakítása, valamint
a Kertvárosba rendezvények szervezése.
Horváthné
Somogyi
Ildikó

Molnár
Attila
Ádám
4. vk.

Molnár Attila Ádám, a Balatontourist cégcsoport üzemeltetési és ellenőrzési vezetője vagyok, a Kertváros észak-keleti részének képviselőjelöltje. Bízom benne, hogy az
üzemeltetés területén és a turizmusban szerzett tapasztalataimmal
városunk fejlődését és épülését
szolgálhatom.
Terveim között szerepel a Pacsirta
és József Attila utcák járdák járófelületeinek burkolása, a kertvárosi közúti kereszteződések beláthatóságának javítása domború közlekedési tükrök felszerelésével, a kamerarendszer bővítése a városrészben és egy városi tömegközlekedési megállópont létesítése a Pacsirta utcában.

Kuni
Sándorné
7. vk.

Kuni Sándorné vagyok, a tapolcai
7. választókerület képviselő-jelöltje. Férjemmel négy gyermeket neveltünk fel és tíz unokánk van. A
tapolcai önkormányzatnál végzett
munkám során elsajátított tudásomat szeretném kamatoztatni. Terveim közt szerepel a Barackos lakópark útjainak szilárd burkolattal
való ellátása, és a hiányzó közvilágítás kiépítése.
A játszótér bővítése, megközelítésének biztonságosabbá tétele, a
parkban asztalok és padok elhelyezése az idősebb korosztály részére, valamint tanuszoda építése
átgondolt és megfelelő helyválasztással.

Máté
Sándorné

Knolmajer
Ferenc

5. vk.

8. vk.

2. vk.

Horváthné Somogyi Ildikó vagyok, tősgyökeres tapolcai, a város
dél-nyugati részének képviselőjelöltje. Az elmúlt évtizedekben
városunk fejlődését és az emberek
életminőségének javítását tartottam szem előtt. Továbbra is ezen az
úton szeretnék továbbhaladni. Elképzeléseim között a következő
célok szerepelnek: megfelelő munkahelyek teremtése, a fiatal felnőttek helyben tartása, az idősebb,
nyugdíjas korosztály bekapcsolása
a város életébe, a természetes és az
épített környezet fejlesztése és bővítése, a városrészben lévő utak
rendbetétele, valamint színvonalas
szabadidős és kulturális programok életre hívása.

Máté Sándorné vagyok, a Kossuth
utca és a dél-keleti városrész képviselőjelöltje. 1964. március 6-án
születtem Tapolcán, azóta is itt
élek családommal. Két felnőtt korú
gyermekem és egy unokám van.
Jelenleg is az egészségügyben dolgozom, a tapolcai Deák Jenő
Kórház Tüdőgyógyászati Rehabilitációs Osztályán.
Terveim között szerepel a város
közbiztonságának fokozása több
térfigyelő kamera telepítésével, illetve fekvő rendőrök elhelyezésével. Továbbá parkosítás, virágosítás, pihenő padok kihelyezése,
valamint szórakoztató centrum, illetve bevásárlóközpont létrehozása.

Mezőssy
Zoltán

Császár
László

3. vk.

6. vk.

Knolmajer Ferenc vagyok, Diszel
városrész képviselőjelöltje. Diszelben élek kutatómérnök feleségemmel és három gyermekünkkel. Életem folyamán mindig
aktív résztvevője voltam a közéletnek. 2013-ban a Szent Györgyhegy Hegyközség elnökévé, majd
2015-ben a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend elnök
nagymesterévé választottak. Terveim között szerepel a helyben
működő egyesületek munkájának
segítése, támogatása, a Csobánc
Művelődési Ház felújítása, Tapolca - Diszel településrész közötti
kerékpárút megvilágításának megvalósítása és a Diszel - Káptalantóti összekötő út megépítése.

Független jelölt
Lévai
József

Mezőssy Zoltán vállalkozó vagyok, a belváros képviselőjelöltje.
19 esztendővel ezelőtt a Malomtónál lévő családi cégünkben
kezdtem el dolgozni. Ez az időszak
megtanított arra, amit ma is vallok:
alázat, kitartás és szorgalom nélkül
nincs eredmény. Munkám során
megtapasztaltam, hogy szükség
van önállóan gondolkodó és a városért közösen tenni akaró képviselőkre. Terveim között szerepelnek: új turisztikai attrakciók
létrehozása, az úthálózat-, a járdák- és a parkolóhelyek rendbetétele, kialakítása, a várost a Balatonnal összekötő kerékpárút
megvalósítása és a város megjelenésének javítása.

Császár László vagyok, a tapolcai
6. választókerület képviselő-jelöltje. 2009. március 29-től 2014.
októberéig a város polgármestereként dolgoztam, jelenleg is tagja
vagyok a képviselőtestületnek.
2015. július 1-től a tapolcai Deák
Jenő Kórház gazdasági igazgatójaként tevékenykedem. Terveim között szerepel az alsó öt Y-ház
(1,3,5,7,9) ház korszerűsítése energetikai és statikai szempontból, az
Y-házak körüli parkolók portalanítása, csapadékvíz elvezetése, a
Radnóti Miklós utca tehermentesítése a Barackos lakópark más
irányú megközelítésének lehetőségével, a körzet zöldterületeinek
gondozása.

1. vk.

Főbb céljaim: zöldterületek és a
közvilágítás megújítása, parkolási
gondok orvoslása a Dobó ltp-n.
Játszótér korszerűsítés, biztonságossá tétele. Viszló utca szélesítése, Stadion utca aszfaltozása és
gyalogos-átkelőhely kialakítása a
Keszthelyi úton. Megvilágított
gyalogos járda építése a Rockwool
személyi bejárójáig a Strand úton.
„Mereszjev” sportpálya megújítása, bekapcsolása a város sportéletébe, hogy szolgálja a szabadidősportot. Sebron bekötő út, vasúti átjáró aszfaltozása. Gyalogos járdák építése. A József A. és a PacsirA Fidesz-KDNP helyi listája: Bognár Róbert, Mezőssy Zoltán, Máté ta utcák forgalomcsillapítása, a
Sándorné, Császár László, Horváthné Somogyi Ildikó, Sárközi Bajcsy-Zsilinszky utca csapadékSzaniszló, Molnár Attila Ádám, Kuni Sándorné, Knolmajer Ferenc
víz gondjainak megoldása.
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Ötven éves a Batsányi Kórus (7)
Eddig nem beszéltem valamiről, ami a leglényegesebb volt
az ötven év során. Arról, hogy
mit jelentett a kórusmunka,
amit végeztünk.
Amikor bekerültem a kórusba,
az még a fiatalkorát élte. Borsányi Gábor 8-9 évvel korábban
hozta létre a csoportot. A tagság
Tapolca népességének minden
részéből tevődött össze. Voltak
köztünk vasutasok, katonák,
pedagógusok,
kereskedők,
még kirakatrendező és ügyvéd
is. Később bányász tagunk is
lett.
Alig néhány 40 évnél idősebb „öreg” - volt a társaságban. A
kórus hangzása ennek megfelelően gyönyörű, fiatal volt. A nemek szerinti megoszlás is kiegyensúlyozott. 25-30 hölgy
mellett 16-20 férfiből állt az
együttes. Általában négyszólamú műveket énekeltünk, de
volt olyan dal is, amely egyes
helyeken öt, sőt hat szólamra
bomlott.
Évente általában 12-15 fellépésünk volt. A szerepléseink közül 2-3 a környező települések
különböző ünnepein, a többi
Tapolca községi, majd később
városi ünnepei alkalmával történt. A megyei szakszervezeti
bemutatóra minden évben elmentünk. Emellett általában
volt 1-2 olyan fellépésünk is,
amely valamilyen belföldi
vagy külföldi kóruskapcsolatot
jelentett. Ezekre nagyon komolyan készültünk mindig.
Hamar felmerült, hogy a kórushoz-tartozást valahogyan ki
kellene fejeznünk. Már Lux
Kálmán elnöksége alatt lett a
kórusnak egyenruhája. A férfiak akkor fekete szmokingot, a
hölgyek a fekete aljhoz piros
blúzt kaptak. Majd jó 20 évvel
később a férfiak egy padlizsán
színű öltönnyel és hozzá illő
nyakkendővel, a hölgyek a férfiakéval azonos anyagból készült mellénnyel és fehér blúzzal gazdagodtak. Mind a két öltözékben nagyon jól mutatott a
kórus. Most az összetartozást a
férfiak egy nyakkendővel fejezik ki, a hölgyek pedig rózsaszínű blúzt varrattak maguknak. A kórus az első időkben
hetente kétszer próbált. Már
nem emlékszem pontosan arra,
hogy mikor tértünk át a heti egy
próbára. Ahhoz, hogy rendesen megtanuljunk egy művet
sok próba kellett, mert a kórus
nagy része a fülével tanult és tanul most is. A kotta csak azért
van, hogy emlékeztessen arra,
amit a fülünkkel megtanultunk,
és emellett segít a szövegmondásban.
Borsányi Gáborral már az első
időkben is a kórusirodalom nagyon szép műveit énekeltük, a
korábbi századok koráljaitól a
romantikus szerzőktől származó énekeken át a klasszikusokig és a 20. századi kortárs művekig. A repertoár egyre

bővült. A hatvanas évek végére
már mintegy harmincöt művet
énekeltünk.
Nagyon komoly felkészülést
igényeltek – a korábban már
említett – rádiófelvételek, külföldi fellépések, a minősítési
alkalmak és a belföldi vendégszereplések is. Néhányszor előfordult olyan időszakunk is,
amikor még további próbákat
kellett beiktatni a jó minőség
érdekében.
A Borsányi Gábor után következő karnagyok, akik hosszabban foglalkoztak a kórussal,
mindnyájan velünk kezdték a
többszólamú felnőtt amatőr
kórus irányítását. Németh Judit
és Bazsó Gabriella közvetlenül
az iskola befejezése után lett a
karnagyunk,
Dr.
Kovács
László a templomi kórusban
nem ilyen műveket tanított,
Dér Krisztina pedig előttünk
gyermekekkel foglalkozott. A
kórusnak mégis szép sikerei
voltak egészen a legutolsó
fellépésével bezárólag. A
karnagyunk miden lehetséges
eszközzel azon van, hogy az
egyre öregedő és egyre kisebb
létszámú – már csak mintegy
24 főből álló - kórusból kihozza
az elérhető legjobbat. Sikerrel
végzi a dolgát, hiszen az utolsó
fellépésünk alkalmával is
arany minősítést értünk el.
A repertoárunk tovább bővült.
A megismert művek száma mára már 100 fölé nőtt. Ezeket néhány próbával - el tudnánk
énekelni.
Ezzel befejezem az emlékezést. Az utolsó évek történéseit nem tudnám jól leírni,
mert azt most éljük, és ahhoz,
hogy leírhassam el kell telnie
egy kis időnek. Távolabbról
kell látnom az eseményeket. A
kórus ma már egy kis baráti
társaság, amelynek minden
tagja fontos tevékenységnek,
kulturális missziónak tartja,
amit csinálunk.
Hosszan mesélhetnék még, de
röviden ennyi volt számomra
az ötven év. Nagyon szép volt!
Nem tudom, sikerült-e éreztetnem, hogy ez az életem nagyon
fontos része, és hála Istennek,
még tart.
Csaba Dezső
Felhívás
Az 50 éves Batsányi Kórus vezetősége keresi azokat, akik valamikor énekeltek közöttünk,
de valamilyen ok miatt már
nem tagok. Szeretnénk, ha egy
összejövetelen beszélgethetnénk egymással! Annak is örülnénk, ha jeleznétek, hogy tudtok volt kórustagokról és megadnátok az elérhetőségüket.
Jelentkezni a következő módokon lehet okt. 15-ig:
Takács Gyula elnöknél:
Tel: 20/967 11 59
email: molszel@t-online.hu.
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„2 hónapja tájékoztattuk a lakókat!”
A polgármester a Batsányi
utcai módosítással kapcsolatban elmondta, hogy
két hónapja egyeztették le az
ott élőkkel a módosítást, éppen azért, hogy nekik segítsenek. Szerinte pont az az
egy ember nem tudott erről,
aki értesítette Lévai Józsefet. - A gyakran ott parkoló
járművek miatt sokszor azok
nem tudtak megállni autóval
a házuk előtt, akik ott élnek.
Nekik akartunk ezzel kedvezni. Rövidesen minden ottani lakos kap tőlünk egy levelet, amelyben arról tájé-

koztatjuk, hogy a lakcímkártya és az autó forgalmi
engedélyének bemutatása
után kapnak az önkormányzatól parkolási engedélyt,
amit ki tudnak tenni a szélvédő mögé. Azaz, a rendőr
nem bünteti meg őket a tilosban parkolásért. Most
még van egy kis türelmi idő
a lebonyolítására. Mindezt
természetesen Lévai úrnak
is elmondtam volna, ha megkérdez, ahelyett hogy butaságokról tart sajtótájékoztatót - hangsúlyozta Dobó Zoltán.
(szj)

Lévai József továbbra is kitart amellett, hogy jelen esetben a helyben lakók nem
kaphatnak kivételt a tiltás
alól, a KRESZ ilyet nem
ismer. - Erről közlekedési
szakértőt is kérdeztem, aki
megerősített ebben. A szabályok alól pedig még a polgármester sem adhat felmentést.
Másrészt több lakóval is beszéltem, aki nem tudott a változásról, szóval azért a tájé-

koztatás nem igazán sikerült.
Hozzáteszem, az pedig számomra logikailag sem áll
össze, hogy ha segíteni akarjuk az ott élők parkolását, akkor azt a tiltás mindkét oldalra való kiterjesztésével,
mégis hogyan gondoljuk?
Tiltom a megállást, hogy
parkolhassanak? Ezt megosztottam volna a polgármester úrral, ha esetleg megkérdez - fűzte hozzá.
(szj)

Beindultak az EFI ingyenes programjai
Meghirdette ingyenesen igénybe
vehető mozgásprogramjait a helyi
Egészségfejlesztési Iroda.
A korábbi évek hagyományait követve a mozgásra, ezzel együtt pedig az egészségmegőrzés és az
egészséges életmód fontosságára
hívja fel a figyelmet a tapolcai
Egészségfejlesztési Iroda, díjmentesen látogatható mozgásprogramjaival. A városban és a járásban is
számos sportolási lehetőség közül
válogathatnak az érdeklődők. Az
ezeken való részvétel feltétele az
EFI kártya. A Városi Mozi (Tapolca, Fő tér 1.) bejáratával átellenben, az épület sarkán található EFI
irodában a személyes, kérdőíves
általános állapotfelmérés után kézhez kapott, hat alkalomra szóló
kártyával díjmentes a részvétel a
sportprogramokon. A kártyát a
programokon az oktatóval kell aláírattatni, amennyiben betelik, úgy
annak leadásával az irodában, ingyenesen új igényelhető, korlátlan
számban. Az iroda keddenként 817.00 –ig, szerdánként 8.00-16.00ig, csütörtökönként pedig 8.0017.00 óráig fogadja az érdeklődőket. Hétköznap több sportolási lehetőséget kínálnak a mozogni vágyóknak, melyek bármelyikét, bármely településen igénybe vehetik a
kártyatulajdonosok. A sportprogramokon való részvétel nincs korlátozva, kivéve a Tekerj az egészségedért! zenés szobakerékpár torna, mivel azt csak heti egyszer lehet látogatni.
Hétköznap több sportolási lehetőséget kínálnak a mozogni vágyóknak. Hétfőnként 18.00-19.00 óráig
Zenés kondicionáló torna Nagyné
Lombos Katalinnal a Csermák József Rendezvénycsarnokban, továbbá Senior jóga (60 év felett)
16.15-17.15-ig, Kezdő jóga 17.3018.30-ig, illetve Haladó jóga
18.45-19.45-ig Tóth Orsolyával a

Tamási Áron Művelődési Központban. Keddenként Dinamikus
jóga 17.30-18.30-ig Farkas - Serger Zsuzsannával (Tapolca, Hősök
tere 8. – volt halbolt épülete), valamint Full kondi 19.00-20.00 óráig
Szennyainé Kovács Veronikával a
Városi Sport – és Szabadidő Centrumban. Szerdánként Preventív
gerinctréning 18.00-19.00 óráig a
Gyulakeszi Művelődési Házban,
Szennyainé Kovács Veronikával.
Csütörtökönként
Gyógytorna
17.00-18.00, valamint 18.00-19.00
óráig a Széchenyi István Baptista
Középiskolában, Szi - Andor Judittal. Péntekenként Zumba17.3018.30-ig a Széchenyi István Baptista Középiskolában Baján Jánossal, valamint Tini jóga tíz éves kortól (október 11-től) 15.00-16.00
óráig Farkas – Zsuzsannával (Tapolca, Hősök tere 8. – volt halbolt
épülete). Tekerj az egészségedért
kezdő edzés hétfőnként Szita Gáborral, haladó edzés keddenként
Szűcs Zoltánnal, szerdánként Linter Violettával, péntekenként pedig
ismét Szita Gáborral, 18.00-19.00
óráig a Csermák József Rendezvénycsarnokban. Bejelentkezés
ehhez a programhoz szükséges, a
20/580-79-99-es telefonszámon. A
Preventív gerinctréning Szennyainé Kovács Veronikával a Badacsonytördemici Faluházban, valamint a Baba – mama jóga Farkas –
Serger Zsuzsannával (Tapolca,
Hősök tere 8. – volt halbolt épülete), továbbá a Kismama pilates
Fekete Eszterrel a Városi Sport – és
Szabadidő Centrumban hamarosan indul. Januártól Iregi Márta Senior táncra várja az érdeklődőket a
VOKE-ban. A heti mozgásórákon
kívül sok programmal, klubbal, tanácsadással várja az EFI az érdeklődőket, ezekről a helyi médiában,
az EFI Tapolca honlapon és Facebook oldalon tájékozódhat.
(x)
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Forgalmirend-változás, váratlanul
- Hétfőn délelőtt kaptam egy
telefonhívást a Batsányi utca
egyik lakójától, aki arról értesített, hogy a korábban
parkolásra igénybe vehető
oldalon is felfestették a sárga csíkot. Ez azt jelenti,
hogy az utca ezen szakaszán
(Petőfi utca és az Alsó-tó
hídja felé vezető kis utca közötti rész) immár mindkét
oldalon tilos megállni.
Ugyanis a másik oldalon
már régebb óta, táblával jelzetten tiltott volt a megállás.
Ez a mostani intézkedés nagyon hátrányosan érinti az
itt lakókat – mondta Lévai
József hétfőn, a helyszínen
tartott sajtótájékoztatóján.
Az alpolgármester elmondta, hogy a lakók itt helyben,
azonnal hangot adtak nemtetszésüknek, s ezt jelezték
is az időközben megjelenő
polgármesternek. - Hiányolták, hogy ők erről semmilyen előzetes tájékoztatást
nem kaptak, így még véleményt sem formálhattak, s

Lévai József alpolgármester a Batsányi utcában tájékoztatta lapunkat a sárga csík felfestése után Fotó: szj.
fel sem készülhettek erre a egy rendőri intézkedés során
változásra. Van olyan ingat- ugyanúgy megkapják a bünlan is, amelyikbe autóval be tetést, mint bárki, aki tilossem lehet járni. A lakóktól ban parkol. Gondolom a polmegtudtam, hogy a polgár- gármester úr ebben az esetmester reagálásában azt ben nem tesz fel magáról
mondta, kiegészítő táblát egy selfit, hogy „ezt is megfognak elhelyezni itt, misze- oldottuk”. Én arra kérem,
rint a lakókat a megállási ti- hogy vizsgálja felül ezt a
lalom nem érinti. A problé- döntését, hiszen a forgalmi
ma csak az, hogy a KRESZ rend változása az ott lakónem ismer ilyen jellegű kie- kon kívül minden arra közgészítő táblát. Ez félretájé- lekedőt is érint, és vélemékoztatás, amit azért is tartok nyem szerint éppen ezért
aggályosnak, mert a lakók sokkal nagyobb körültekinesetleg azt hihetik, hogy a tést kíván meg, mint amit tagond megoldódik, azonban pasztaltunk -fejtette ki. (szj)

A lelki egészség világnapja
Testi betegségeinkkel gyakran foglalkozunk, de fontos
tudni, hogy majdnem minden testi betegség mögött
lelki okok húzódnak.
A tapolcai Lelki Egészségfejlesztési Központ 2019.
október 10-re, a lelki egészség világnapja alkalmából
figyelemfelhívó megmozdulást szervez. Az akció elsődleges célja, hogy felhívjuk Tapolca lakosságának figyelmét a lelki egészség, a
mentálhigiéné fontosságára.
Ennek apropójából a LEK
munkatársai pozitív üzene-

teket helyeznek el Tapolca
város utcáin, fákra, oszlopokra kihelyezve. Ha valaki
az üzenetet magáénak érzi,
elviheti magával, kirakhatja
otthonában, hogy minden
nap szembesüljön „önmaga
értékességével”, a lelki
egészség fontosságával.
A program a „Lelki Egészségfejlesztési Központ létesítése a Tapolcai járásban”
című,
EFOP-1.8.20-172017-00016 azonosítószámú projekt támogatásából
valósul meg - írta Magvas
Zoltán szakmai vezető.

TÚRA
A Tapolca Városi Sportegyesület
Természetjáró
szakosztály októberben is
várja túráira az érdeklődőket. 9-én, szerdán sétatúra a
Keszthely-FenékpusztaKeszthely útvonalon, 12-én,
szombaton kerékpártúra Tapolcáról Révfülöpre, majd
vissza. 16-án, szerdán sétatúra a Somló-vásárhelySomló- Somló-vásárhely útvonalon,19-én túra az Alsónyirádi erdészlak- Deákihegy- Lefejtett bauxitlencse- Sümeg távon. 23-án,
szerdán sétatúra a Vállus Rezi útvonalon. 26-án,
szombaton kirándulás a Kis
- Balatonhoz. 30-án sétatúra
a Káptalantóti- Salföld-Ábrahámhegy útvonalon. (me)

Az üzenetek rövidesen kikerülnek az utcákra
Hirdetés

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

