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Elkészült a város költségvetése
A szigorú büdzsé ellenére két nagyobb fejlesztés biztosan elkészülhet idén

Az Ady Endre utcában dolgoznak a szakemberek, kialakítják az ideiglenes távolsági autóbusz fel- és leszálló helyeket. Erre azért van szükség, mert az építkezés miatt egy ideig nem lesz megközelíthető a buszpályaudvar Fotó: mt
Tapolca polgármestere
a járványidőszak legfrissebb várospolitikai,
önkormányzati, gazdasági történéseiről beszélt
a napokban a Tapolcai
Média facebook oldalán
közvetített lakossági tájékoztatójában. Dobó Zoltán beszámolt Tapolca új,
2021-es költségvetéséről,
illetve számos aktuális
pályázat, beruházás állását ismertette. Elhangzott, idén – ha az országos
járványügyi intézkedések
megengedika városi

strand kinyithat, továbbá
kisebb fejlesztések mellett, jelentős beruházások
is megvalósulhatnak a városban.
– Az országos tendenciának megfelelően, Tapolcán továbbra is jelen van
a koronavírus, magas az
új fertőzések száma, ezért
a korábban hozott intézkedéseket, a védekezést
fenntartjuk az elkövetkező időszakban is- hangsúlyozta a polgármester.
Az idei évi költségvetésről

szólva azt mondta, hogy
azt alaposan átgondolták.
– A képviselőkkel, szakemberekkel történt több
hetes egyeztetés eredménye a tervezet, amelyhez
korábban szóban kértük
az önkormányzati képviselők véleményét, majd pedig írásban vártuk tőlük a
költségvetés megerősítését,
illetve észrevételeiket, kritikáikat- fogalmazott Dobó
Zoltán. Az új városi büdzsé
érzékenyen érinti a város
cégeit is, amelyek a helyi
közétkeztetést, városkar-

bantartást és többek között
a kulturális és sportéletélet
szervezését végzik a városban. – Az összes cégünknél a vezérlő elv az életben
maradás, hiszen hatalmas
költséggel jár a vírus elleni
védekezés. Ugyanakkor azt
a feladatot tűztük ki számukra, hogy a szolgáltatásaikat érintően a lakosság a
lehető legkevesebbet vegye
észre a szigorúbb költségvetés következményeibőlfogalmazott... Folytatás a
2. oldalon Nyithat a városi
strand címmel...

4. SZÁM

6. oldal

Jegyzet
Mindig szerettem és mindig sajnáltam a kutyákat.
Elsősorban az embernek
kitettségük, gyakori félrenevelésük,
kiszolgáltatottságuk, az emberrel
folytatott kommunikációs
nehézségeik azok, amelyek miatt helyzetük nem
tűnik éppen irigylésre
méltónak. Megérteni egy
kutya elemi szükségleteit, könyörgését, jókedvét,
vagy szomorúságát, tehát
testi és érzelmi igényeit
csak azok az állattartók
képesek (néha még azok
sem), akik szeretik őt. Úgy
gondoljuk sokan, hogy
amíg egy róka, vagy a farkas inkább a természet
fia, a kutya részben már a
Homo Sapiens teremtménye, egy kicsit olyan, mint
mi magunk. Vannak, akik
szinte gyermekként, családtagként, mások jópofa
hobbiállatként tartják az
ebet a lakásban, udvarban.
Megint mások komoly
munkára fogják őket, hasonlóan ahhoz, ahogy
tették ezt több ezer évvel
ezelőtt őseink is. Az évszázadok folyamán különböző alkatú, szőrzetű és méretű juhászok, vadászok,
hajtók, területőrzők, testőrök, mentők, vakvezetők,
nyomozók, társasági-vagy
harcikutyák... lettek belőlük. Létüket ma - sajnálatos módon- a jövő-menő
divatnak köszönhetik, pedig tenyésztésükkel kialakított hajlamaik a legjobb
baráttá, munkatárssá, és
sajnos gyilkos fegyverré
is tehetik őket, miközben
szerencsétlen megkínzott
ebként is végezhetik gondatlan, lelketlen vagy hozzá nem értő gazdáik kezében...Nincsenek kevesen:
Magyarországon nagyjából 2.5 millió kutya él.
/Töreky László/
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Nyithat a városi strand
...Folytatás a címoldalról... Az idei évben megvalósítandó és részben
már elindult beruházások
közül a diszeli Csobánc
Művelődési Ház felújítását, a belvárosi fenntartható közlekedésfejlesztési
projektet és a következő
évekre is áthúzódó humán
fejlesztési célokat szolgáló 500 milliós pályázatot
emelte ki a polgármester.
Elhangzott, a megújult
diszeli művelődési ház új
házasságkötő teremnek is
helyet ad majd, így a városi mozi mellett választási
lehetőséget kapnak a házasulandó párok. Diszelben
már hónapok óta zajlanak,
a jövő héten viszont elindulhatnak a munkálatok
a belvárosban is- tájékoztatott Dobó Zoltán. – A
körforgalom kialakításával
biztonságosabbá, áttekinthetőbbé tesszük a város
közlekedését, s vele kényelmesebbé tesszük az autósok, a gyalogosok és az itt
élők életét. A polgármester elmondta, mindaddig,
amíg a kormány nem oldja

fel a jelenlegi egészségügyi
veszélyhelyzetet, ingyenes
marad a parkolás Tapolcán és az 5-7 százalékos
kihasználtsággal működő
helyi járatok járatritkítását
sem tervezik az egészségügyi veszélyhelyzet fennmaradásig, utána viszont
megvizsgálják annak lehetőségeit. Az ingyenes parkolással kapcsolatban arra
kérte az autósokat Dobó

A hamarosan
megújuló diszeli
közösségi
házban
házasságkötő
termet is
kialakítanak,
amely a jelenlegi
mozi épülete
mellé kínál
alternatívát
Zoltán, hogy ne éljen vis�sza senki azzal, segítsék elő
a parkolóhelyek rotációját,

Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, idén megnyitja kapuit a városi strand
Fotó: me, archív
ne használják garázsnak a
belvárost, hiszen jelenleg
is sok esetben idős, beteg
emberek elől veszik el a
parkolási lehetőséget. A
korábbi évekhez hasonlóan idén újabb belvárosi
épülethomlokzat újulhat
meg- számolt be a jó hírről a tapolcai polgármester. Elsőként a Fő tér 12 –
Arany János utca 1-es szám
alatti sarokház homlokzata
nyerheti vissza régi fényéttájékoztatott. Elkészült és
már használható a Bartók
Béla utcai új közösségi
tér. Márciusban kegyeleti
emlékezés lehetőségének
megteremtése érdekében

emlékhelyet kapnak az
újtemetőben a meg nem
születhetett babák, a korán elhunyt csecsemők.
Idén – ha a járványhelyzet
megengedi- kinyit a strand
is- árulta el a polgármester.
Dobó Zoltán beszámolt az
új, ingyenesen használható városi WIFI rendszer
kiépítéséről és a diák- és
sportszálló esztétikai, minőségi megújulásáról is.
Ez utóbbi olcsón tud majd
minőségi
szolgáltatást
nyújtani baráti társaságoknak, sportolóknak, illetve a
városba látogató turistáknak a járvány elmúltávalemelte ki. /tl/

A város új költségvetéséről tanácskoztak
Figyelembe vették a képviselők költégvetést érintő észrevételeit, kikérték véleményüket
Nagyjából másfél hónapig tartó munka eredményeként megszülettek a
város 2021-es költségvetésének számai. Az erről
szóló
dokumentumot
az elmúlt hét pénteken
vehették kézbe Tapolca
önkormányzatának
képviselői, akik hétfőn
kérdéseket tehettek fel a
költségvetéssel kapcsolatban, illetve módosító
indítványokkal élhettektudtuk meg Dobó Zoltán
polgármestertől.
– Stabil és biztonsággal végigvihető a város idei költségvetése, ám az a járványidőszak teljes gazdasági és
társadalmi következményeit magán viseli. A képviselők módosító indítványokat nem terjesztettek
elő, vita nem volt, rövid,
konstruktív megbeszélést
folytattunk- foglalta rövi-

den össze a megbeszélést
követően Dobó Zoltán a
nem sajtónyilvános eseményen elhangzottakat. A
költségvetést érintő méltányolható
észrevételek
figyelembevételét ígérte
a különleges jogrend szerint eljáró polgármester.
– Bizottsági elnökök és
tanácsnokok már több alkalommal kértek és kaptak
időpontot, hogy végigbeszéljük a költségvetési terv
menetét, részleteit. A körzetet nem nyert képviselők
is tehettek fel kérdéseket,
akár szóban, akár írásban,
de csak érdeklődő kérdéseik voltak, a költségvetési számokat nem vitatták.
Az idei költségvetésről
elmondható, hogy nem
a nagy beruházásokról, a
bővülésről szól, hanem a
legfontosabb feladatok ellátását, a működést teszi lehetővé úgy, hogy közben a

Nem vitatta senki az új, 2021-es városi büdzsé számait
város intézményrendszere,
a város cégei válságköltségvetéssel dolgoznak majd.
Ennek ellenére 2021-ben
olyan komolyabb nagyságrendű beruházásokat tudunk megvalósítani, mint
a diszeli kultúrház-felújítás, a 300 millió forintot is
meghaladó belvárosi fenntartható közlekedésfejlesz-

tési projektünk, illetve a
szintén folyamatban lévő
500 milliós EFOP pályázatunk idei évre előirányzott
része. Ez utóbbi különböző humán szolgáltatások
fejlesztését célozza Tapolcán és környékén, idén és
az elkövetkező években
– mondta el lapunknak
Dobó Zoltán. /tl/
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„Propaganda helyett a D-vitamint
kellene propagálni” EGÉSZSÉGÜGY

Rig Lajos országgyűlési képviselő lapunknak
elmondta, korábban az
influenza elleni és egyéb
védőoltásokat házi és
gyermekorvosok adták
be a pácienseknek. Szerinte nagy kérdés, hogy
miért nem bízták egyszerűen most is ezekre a
szakemberekre a feladatot, ahelyett, hogy propagandát
csinálnának
belőle.

- A véleményem az, hogy
az oltás beadását rá kellene bízni azokra, akik
talán a legjobban tudják,
hogy kiket, hogyan, mivel és milyen sorrendben érdemes oltani. Az
orvosok számára csupán
az elegendő mennyiségű
és minőségű oltóanyagot
kell biztosítani, a többit
érdemes rájuk bízni, hisz
náluk nincs szakavatottabb. Ahogy eddig tudták
a munkájukat, ezután is
tudni fogják! Ma ott tart a
kormányzati kommunikáció, hogy a hírekben azzal
kell szembesülnünk, hogy
egyes országgyűlési képviselők maguk szállítják le
a vakcinákat egy-egy rendelőbe- hangsúlyozta Rig
Lajos, aki szerint az sem
teljesen állja meg a helyét,
hogy minden zökkenőmentesen zajlik a vakcinák
beadása körül, ezekre a
hírekre leginkább a helyi
háziorvosokkal történő
beszélgetései cáfolnak rá.
Ugyanakkor kormányzati
propaganda helyett, sokkal inkább a D-vitamin

„Azt képviselem,
hogy minden
állampolgár
számára, aki azt
igényli, biztosítsuk
a D vitamint,
amelynek hatásai
bizonyítottan
enyhítik a vírusos
megbetegedések
tüneteit”
szedésének propagálását
tartaná indokoltnak a Jobbik országgyűlési képviselője, a párt egészségügyi
szakpolitikusa. - A prevenció fontosságát nem
lehet eléggé hangsúlyozni.
Az immunerősítés megakadályozhatja azt, hogy
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a koronavírusos betegnél is célba érhet. Azt hiszem,
komolyabb szövődmények mindannyiunk közös érléphessenek fel. Koráb- deke, hogy ebben a vírusban azt gondoltam, hogy sal fertőzött időszakban a
a napfényből
szervezetünket
elég D vitamin
olyan állapotjut a szerve- -A háziorvosok ban tartsuk,
zetbe, de ez számára csupán hogy
minél
nem minden
kisebb legyen
esetben van elegendő
a vírusfertőzés
így. Nemrégi- mennyiségű és
kockázata és
ben elvégzett,
a szövődmétu d om ányo s minőségű
nyek elkerüklinikai kísér- oltóanyagot kell lése- nyomaletek igazolták, biztosítani,
tékosította a
hogy a D vitaparlamenti
min alacsony a többit érdemes képviselő.
s z i n t j é n e k rájuk bízni,
A
második
korrigálása a
hullám végén,
betegek álla- hiszen nincs
2020 őszén a
potának roha- náluk
kormány
új
mos javulását
egészségüg yi
idézte elő, il- szakavatottabb... salátatörvényt
letve
azokfogadott
el,
nál a betegeknél, ahol a amelynek a kommunikáD vitamin szint rendben ciója az orvosi béremelés,
volt, a tünetek sem voltak illetve a hálapénz kiűzése
olyan súlyosak. Ebben a volt. Ezek támogatandó
kérdésben tudok csatla- célok, de ahogy azt a kor-

Rig Lajos: nincs még egy ország, amely a járvány kellős
közepén átalakítja egészségügyi struktúráját Fotó: rl
kozni Kásler miniszter úr
véleményéhez, miszerint
a prevenció, a betegség
megelőzése a legfontosabb. Ha valamiről, akkor
erről érdemes kampányt
indítani! Azt képviselem,
hogy minden állampolgár
számára, aki ezt igényli,
biztosítsuk a D vitamint.
A napokban örömmel értesültem róla, hogy a kormányzat méltányolta korábbi javaslatomat, hogy
az SMA betegek spinraza
kezelését megkaphassák
azok a 18 éven felüli betegek is, akik nem szorulnak
tartósan
lélegeztetésre.
Két éve adtam be javaslatot ennek a kezelésnek a
központi költségvetésből
történő támogatására. Ha
ezt a javaslatot be tudták
fogadni és kormányzati
részről jogosnak ítélték
meg, akkor a D-vitaminnal kapcsolatos javaslatunk

mány akarja megvalósítani, rendkívül aggályos.
Azt is látni kell, hogy nincs
még egy ország, amely egy
járvány kellős közepén átalakítja a teljes egészségügyi struktúráját, miközben egy fegyveres testület,
a belügyminisztérium irányítása alá helyezi a fekvőbeteg ellátást. Ezek az
intézkedések ugyanis bizonytalanságban tartják a
dolgozókat, veszélyeztetik
a munkavégzésüket. A mai
napig csak biankó csekkeket, biankó munkaszerződéseket és hozzá egy 8 oldalas jogi tervezetet kaptak
az egészségügyi dolgozók.
Ma azt várják el tőlük, hogy
írjanak alá egy szerződést,
ezt követően nyolc nap
múlva tájékoztatják őket a
járandóságaik mértékéről bírálta az abszurdnak ható
magyarországi helyzetet
Rig Lajos./tl/
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Emlékét kegyelettel megőrzi a város
Őszinte megrendüléssel értesültünk a
szomorú hírről, hogy
városunk kitüntetettje, Tapolca egykori
vezetője, Baski Sándor elhunyt.
Baski Sándor 1931.
szeptember
20-án
született Budapesten.
Gimnáziumi tanulmányait Pesterzsébeten végezte, majd az
Apáczai Csere János
Pedagógiai Főiskolán
diplomázott, és munka mellett Szombathelyen elvégezte a Tanácsakadémiát. 1960 -1970 közötti időszakban a Veszprém
Megyei Tanács kulturális elnökhelyettese volt. Ezt
követően 1970 -ben került Tapolcára a Városi Tanács elnökének, és 19 évig töltötte be ezt a posztot.
Tapolca mai városias jellegének kialakításában 1970
és 1990 között nagy szerepe volt. A mintegy 2500
lakás építése mellet „Bővíteni kellett a korábban is
jó színvonalú kereskedelmi ellátást, bölcsődéket,
óvodákat, iskolákat kellett építeni, középfokú intézményekre, zeneiskolára, megfelelő könyvtárra,
múzeumra volt szükség, be kellett vezetni a gázt,
csatornát, utakat kellett építeni, javítani kellett az
egészségügyi ellátást. Abban bíztunk, hogy ezzel
együtt a városban élők gondolkodása is változik. Én
ma úgy látom, hogy az idő igazolt bennünket. Tapolca mostanra valódi várossá vált” - összegezte 1996ban. Nagy szerepe volt a Tapolcai Városgazdálkodási
Alapítvány kuratóriumának elnökeként, a Tapolcai
Termálstrand újranyitásában. Közéleti munkásságát
egészen a közelmúltig folytatta, hiszen aktív tagja
volt az önkormányzat munkáját segítő Idősek Tanácsának. Nevéhez azonban nemcsak tapolcai kezdeményezések és fejlesztések fűződnek: nagy szerepe volt a Veszprémi Petőfi Színház létrehozásában,
Badacsonyban az Egry Emlékmúzeum bővítésében,
állandó képtár megnyitásában, Veszprém megyei
művészeti díjak (Egry, Kisfaludy, Batsányi díj) alapításában is. Tapolca Város Önkormányzata 2020-ban,
Baski Sándor részére, Tapolca fejlődéséért, a mai városias jellegének kialakításáért végzett több évtizedes fáradhatatlan munkája elismeréséül TAPOLCA
VÁROSÉRT kitüntetést adományozott.
Baski Sándort Tapolca Város Önkormányzata saját
halottjának nyilvánítja. Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük.
Önkormányzatunk nevében őszinte együttérzésemet fejezem ki a családnak, fájdalmukban osztozunk.
Dobó Zoltán
polgármester
(Baski Sándor 2021. február 19-én, a tapolcai Új
temető díszparcellájában tért végső nyugovóra.)
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RENDVÉDELEM

Életet mentettek a tapolcai zsaruk

2021. február 26.

Polgárőrként is jól hasznosította
rendőrként megszerzett tudását
67 éves korában elhunyt Dézsi János, az Országos
Polgárőr Szövetség Elnökségének Tagja, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének Elnöke
és a Gyulakeszi Polgárőrség Elnöke.

Balról Szőke Gábor, mellette Varga Ferenc. Csak a mentésre koncentráltak Fotó:tl
Életmentésért járó emléklapot vehetett át
Szőke Gábor rendőr
törzsőrmester és Varga
Ferenc rendőr törzszászlós a napokban a
város polgármesterétől.
A két tapolcai egyenruhás
még
decemberben vonult ki egy
b a d a c s ony törd em i c i
háztűzhöz, ahol intézkedésüknek köszönhetően
megmenekült a házban
rekedt, idős férfi.
A Szigligeten járőröző
rendőrök amint megkapták a riasztást, azonnal a

helyszínre siettek, ahol
egy rémült, az égő házból
korábban kimenekült nőt
találtak. Az idős asszony
csak azt tudta, hogy férje
a házban van, de azt nem,
hogy a férfit az épület melyik részében kell keresni.
Szőke Gábor és Varga
Ferenc ekkor behatoltak
a házba, de a sűrű, fojtó
füstben akkor csak azt
tudták megítélni, hogy
túl sok helyiség jöhet számításba, ahol a keresett
személy lehet. Az elviselhetetlen füst miatt kijöttek az épületből és újból
megpróbáltak informá-

Dobó Zoltán polgármester gratulál a hősiesen helytálló rendőröknek Lóránd György tapolcai rendőrkapitány és Tölgyes Zsolt közbiztonsági tanácsnok jelenlétében
Fotó:tl

ciókat megtudni a nőtől,
aki annyit elárult, hogy
akár a ház hátsó részében,
egy külön épületrészben
is lehet a férje. A rendőrök azonnal cselekedtek, feltörték, kifeszítették
a szóban forgó helyiség
lezárt spalettáját, majd
berúgták a kulcsrazárt
ajtót. Bent, a szinte teljesen átláthatatlan füstben
állva már meghallották a
keresett személy hörgését.
Ezekben a pillanatokban
érkeztek a helyszínre badacsonytomaji és keszthelyi a tűzoltók, akik közül egy légzőmaszkban
és védőfelszerelésben így
már tudta hova kell bemennie. Ő megtalálta és a
rendőrök segítségével kivonszolta a magatehetetlen, korábban agyvérzést
szenvedett, beteg férfit az
égő házból. Varga Ferenc
és Szőke Gábor lapunk
kérdésére
elmondták,
hogy ma sem cselekednének másként, nem mérlegelték, hogy mekkora
veszélynek vannak kitéve,
csak az lebegett a szemük
előtt, hogy mindenképpen és minél gyorsabban
ki kell hozni a házból a
férfit. /tl/

Drogos sofőrt ítélt el a bíróság
Kábítószer hatása alatt
vezetett az a helyi vádlott, akit a bíróság – nem
jogerősen – letöltendő
szabadságvesztésre ítélt
a közelmúltban.

A tapolcai O. László már
többször állt bíróság előtt:
garázdaság bűntette és
vétsége miatt ítélték el, s
180 ezer forint pénzbün-

tetést kellett fizetnie zaklatás vétsége miatt. A 42
éves férfi tavaly előtt júniusban, az esti órákban
Tapolcáról Keszthelyre
akart eljutni, amikor a
járőrök megállították a
BMW-jét a Keszthelyi
úton. Az egyenruhások
átvizsgálták a kocsiját és
a ruháját, ekkor előkerült az övtáskájából egy

simítózáras tasak, amelyben 0,08 gramm kokain
volt. Az alkoholszonda
negatív értéket mutatott.
A vezetői engedélyét a
helyszínen elvették. Ezt
követően a férfit elvitték
az orvosi ügyeletre, ahol
vér- és vizeletmintát vettek tőle. Ekkor kiderült,
hogy nem csak kokaint, hanem amfetamint

Dézsi János 1954. április
2-án született Keszthelyen.
Iskolái elvégzése után
1978-ban a rendőrség állományába került, ahol
kezdeti időszakban körzeti megbízottként tevékenykedett, majd elvégezte a Rendőrtiszti Főiskola
Közrendvédelmi Szakát és
több szakmai tanfolyamot.
Számos nagy felelősséggel
járó rendőri beosztást töltött be. A Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályvezetőjeként vonult nyugállományba
2005-ben rendőr alezredesként. Rendőri vezetői múltja során politikai, önkormányzati, vállalati és rendőri
vezetéssel jó kapcsolati rendszert tudott kialakítani.
Rendőr vezetőként különböző szakmai képzésen vett
részt, többek között mestervezető képzés - konfliktus
megoldás és kezelés témájában. A polgárőri munkája során jól hasznosította a megszerzett ismereteket.
Tenni akarása, pozitív gondolkodása, korrekt vezetési
stílusa miatt, munkatársai, kollégái, és az együttműködő partnerei szerették. Nyugdíjasként a Pannon
Egyetem áldozattá válás, áldozat védelem című felnőtt
képzési kurzusát is elvégezte. Oktatott az ORFK Csopaki Rendészeti Továbbképző Központjában. 2009-től
polgárőr és a Gyulakeszi Polgárőrség elnöke, 2012-től
Tapolcai régiófelelős, majd járási koordinátor. 20132014 között a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottságban tevékenykedett. A megyei szövetség
oktatási bizottságában vezető szerepet játszott az intézkedéstaktikai témák valamint a különböző megyei
szabályzatok kidolgozásában. 2014-ben lett a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének elnökhelyettese, majd 2016. május 28-án megválasztották
megyei elnöknek. Elnökként munkájával hozzájárult
az OPSZ és a megyei szövetség eredményes tevékenységéhez. Polgárőri tevékenységének elismeréséül számos dicséretben-jutalomban kitüntetésben részesült:
2020 - Elnöki dicséret és jutalom, 2019 - Magyar Posta Zrt. biztonsági főigazgatói elismerés, 2019 - Elnöki
dicséret és jutalom, 2018 - Kopácsi Sándor Polgárőr
Érdemrend, 2016 - Országos Rendőrfőkapitányi elismerés, 2015 - Év Polgárőre kitüntetés (Gyulakeszi
Polgárőrség elnökeként), 2015 - Elnöki dicséret és jutalom, 2011 - Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozata.
Személyében nagy veszteség érte az Országos Polgárőr
Szövetséget, megyei szövetséget és az egyesületét. Dézsi Jánost az Országos Polgárőr Szövetség saját halottjának tekinti- áll az OPSZ közleményében.
is fogyasztott a nőtlen
vádlott vezetés előtt. A
rendőrök házkutatást is
tartottak nála. A lakáshoz tartozó műhelyben
két műanyag tasakra
bukkantak a nyomozók,
amelyekben nettó 1,13
gramm növényi anyag
volt, ami kannabiszra
jellemző
kannabionid
vegyületet tartalmazott.
A férfi vezetői engedélyét a helyszínen elvették.
A Tapolcai Járásbíróság

kábítószer birtoklásának
vétsége és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt O.
Lászlót – halmazati büntetésül – egy év fogházra
ítélte és másfél évre eltiltották a járművezetéstől.
Kötelezték a közel 600
ezer forintos bűnügyi
költségből fizessen meg
390 ezer forintot. A döntés nem jogerős, mivel
a vádlott fellebbezett az
ítélet ellen. (n. g.)
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Kamionnyi érték Svájcból
tapolcai intézményeknek
Tucatnyi elektromosan
állítható kórházi ágy,
műtőasztal, sterilizáló készülék, használt,
de jó állapotú bútorzat
érkezett Svájcból Tapolcára a minap. Azok
jelentős része egy tapolcai szociális intézményhez és egy sportlétesítményhez kerül
majd, a legspeciálisabb
eszközök közül több
pedig a hazai egészségügyet szolgálhatja a jövőben.
– A bútorzat egy részét
a tapolcai Megbecsülés
Idősek Otthona kapja,
náluk nagyon jó szolgálatot tehetnek az újkori
értékükön többszázezer
forintba kerülő elektromos kórházi ágyak-

Fotóinkon a Cselleház Kft. munkatársai és az Egységben Tapolczáért Egyesület tagjai ideiglenesen egy laktanyai épület arra alkalmas helyiségébe pakolják át a
kamionnyi bútorzatot, eszközöket
Fotók:tl
árulta el lapunknak az
adomány koordinálásában, célbajuttatásában
szerepet vállaló Rig
Lajos. Az országgyűlési képviselő szerint, az
egészségügyi és szociális
intézményekben nagy
szükség van az idősek,
a betegek mozgatására
alkalmas ágyakra, ezt
több intézmény is je-

lezte. Megtudtuk, ezúttal az adományozó egy
svájci orvosprofesszor
volt, a speciális bútorok
egy ottani kórházból
és egy idősek otthonából érkeztek Földesi
József kapcsolatai, szervező munkája eredményeként, a Jobbik
pártlapítványának
támogatásával. /tl/

Ismét harcikutya ölt Tapolcán, ezúttal az Egry utcában
Egy otthonából elszökött
stafford keverék az elmúlt
héten olyan súlyosan sebesített meg egy kerítés
mögött védekező pulit az
Egry utcában, hogy azt az
állatorvos már nem tudta
megmenteni. A sérült állkapcsú és átharapott torkú derék házőrzőt, gazdái
nagy bánatára, el kellett
altatni. Az eset nem az
első volt a városban, néhány hónapja a Batsányi
utcai állatorvosi rendelő előtt gyilkolt meg egy
kisebb testű ebet egy közelben lakó, póráz nélkül
kóborló harcikutya.
Az eset bekövetkeztekor a
Bátor névre hallgató, alig
egy éve befogadott puli
gazdái nem voltak otthon,
a kerítésrésen keresztül hadakozó, hörgő, vinnyogó,
vérző kutyákat a szomszéd
választotta szét.
Az esetről lapunkat Ullrike
Vollner a tapolcai állatmenhely vezetője értesítette. Elmondta, a kedvtelésből tartott harcikutyák
túlnyomó
többségére
jellemző az a viselkedés-

forma, hogy tartóikkal,
illetve általában az emberekkel szemben lojálisak,
sokszor barátságosak, ám
fajtársaikkal szemben vérengző fenevadakká válnak. Szerinte nagy téve-

A véres harc színhelye.
A gazdák állatorvoshoz
vitték kedvencüket, de
a kutya sérülései olyan
mértékűek voltak, hogy
indokolt volt az eutanázia. Két szép pulijuk közül ő volt a fiatalabb
dés az elképzelés, hogy a
harcikutyáknál kizárólag
jó vagy rossz nevelés kérdése a viselkedés.– Ezek a
kutyák kifejezetten gyil-

kolni akarnak és még csak
nem is pusztán vadászösztöneiket elégítik ki, mint
más fajták. Nem véletlen,
hogy Németországban külön jogosítványhoz kötik
és magas adóval is terhelik a harcikutyák tartását.
Magyarországon is hasonló szigorításra lenne szükség, meg kellene határozni,
hogy milyen kutyák számítanak harcikutyának és
valamilyen módon szankcionálni kellene a tartásukat. A stafford típusú
ebeket ma sokan divatból
tartják, nem ivartalanítják, keverék szaporulataik
az állatmenhelyen, illetve
gondatlan, gyakran felelőtlen kutyatartóknál kötnek
ki. Sajnos a hozzánk bekerülteket jó szívvel nem
tudjuk ajánlani egyetlen
befogadónak sem- árulta
el az Assisi Szent Ferenc
Állatmenhely vezetője, aki
azt szeretné, ha jövőbeni
törvények, szabályozások
által a harcikutyák tartása
jelentős mértékben visszaszorulna Magyarországon,
s egyben Tapolca térségében is. /Töreky László/

Ullrike Vollner az életben maradt idősebb kutyával. Többek között a jámborabb kutyák érdekében is szigorúbban kéne szabályozni a harcikutyafélék tartását Fotó: tl
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Győzelem a mumus Pápa csapatával szemben Feljebb léptek a Gepárdok
Február 16-án mérkőztek
meg a megyei bajnokságban játszó tapolcai lányok
a mumus Pápa csapatával
a Csermák József Rendezvénycsarnokban.

A riválissal vívott mec�csek eredménye nem jó
emlékként maradt meg
emlékezetünkben,
mert
akár Tapolcán játszottak
a lányok, akár Pápán, vereség lett a vége. Ezt Antal
Edit, a TVSE női, megyei
osztályban szereplő csapat
edzője sem látja másként:
-A nehéz mérkőzések kategóriájába sorolom, mert
nemcsak az ellenféllel kellett megküzdenünk, hanem
önmagunkkal is.
Hiába van meg a tudás a
játékhoz ezen a szinten, hiába a lelkesedés, ha a fejek
nem teljesen tiszták, majré
van, félelem a rontás miatt. Ezeket csak úgy lehet
megtisztítani, ha a rossz
gondolatokat kisöpörjük,
és önbizalomtól duzzadóan
játszunk, és abba belefér a

A Nagykanizsán rendezett tornán szépen szerepeltek a tapolcai kosarasok a közelmúltban.

Sikerült felülkerekedni Pápa csapatán
a meccs két nagyon fontos
időszakát oldották meg a
lányok kiválóan. Először
azt az időszakot említem,
amikor 24:19-es tapolcai
vezetést követően feljött a
Pápa egy gólra (27:26).
Ez a 47. percben történt.
Nem roppantak össze a lányok, nem kezdtek el kapkodni, okosan folytatták a
játékot, és összeszedett védekezésüknek köszönhetően az 55. percben 32:28-as
hazai vezetést mutatott az

Akarat, elszántság, jó csapatszellem is kell a sikerhez
hiba is, amit utána ki lehet
javítani egy másik akcióban. Csapatunk túl tudott
lépni, akarattal, elszántsággal, egymásért küzdéssel.
Nem jöttek a megszokott jó
egyéni teljesítmények, sőt,
sok egyéni hiba jellemezte a
mérkőzést. Ennek ellenére,
az alázatnak köszönhetően,

eredményjelző. A második
elismerés, a végjátékban
történt 4 perces kiállítás
alatt történtek miatt jár. Az
óra 55:45 percet mutatott,
amikor a csapat elveszítette irányító-átlövőjét, és
emberhátrányban kellett a
feszült meccset lehozni. Ez
sem törte össze a lányokat,

Fotók: hg

ebből is sikeresen jött ki a
csapat. Bizonyítva a nagy
alázatot, a koncentrációkészséget, a fegyelmezettséget, az „egymásért is tudunk küzdeni” érzést.”
Tapolca VSE – Kilián DSE
Pápa 35:30 (20:15)
A megyei férfi bajnokságban is folytatódtak a küzdelmek, azonban sajnos
most sem sikerült győzni.
Tölli Tamás, edző értékelte
a mérkőzést: - Az első félidőben jól játszott, küzdött
a csapat. Fej- fej mellett
haladtunk. Egyszer mi vezettünk, egyszer a Pápa. A
nagy küzdelemben félidőre 15-16 pápai vezetéssel
fordultunk. A második félidőben ugyanúgy küzdöttünk, a játékosok biztatták
egymást, folytattuk a jó
játékot. A második félidő
felénél volt egy kis hullámvölgy, kihagytunk kettő hetest, eladtuk a labdákat. A
Pápa elment 4-5 góllal, és a
meccs végéig tudták tartani
előnyüket. Így kialakult a
29-33-as végeredmény. A
vereség ellenére gratulálok
a fiúknak, ahogy küzdöttek, hajtottak, nem adták
fel 60 percig. Ez igazi csapatmunka volt. Szeretném
megköszönni Antalné Renner Irénnek, hogy segített a
felkészülésben a csapatnak
és biztatta a fiatalokat. Tapolca – Bakonyerdő Pápa
29:33 (15:16)

Pár játékosát (betegség, karantén miatt) nélkülözve 9
fővel utazott február 21- én
Nagykanizsára U11-es kosárlabda csapatunk. Molnár Lajos, a fiatalok edzője
értékelte a megmérettetést:
– Az első mérkőzésen jól
kezdett a Zalaegerszeg ellenünk és már 12 ponttal
is vezettek a félidőben a
büntető párbaj után, de ez
követően, egy szinte hihetetlen második félidőt produkált kis csapatunk.
A fiúk, Román Richárd
vezetésével a harmadik

zelmet szerzett csapatunk.
Zalakerámia ZTE KK/A –
Tapolcai Gepárdok
47:48 (11-10,22-12,6-12,814)
A döntőben a hazai csapat
ellen játszottunk. A Kanizsa magasságbéli fölényével nem foglalkozva a fiúk
villámrajttal indítottak és
24-14-re nyerték az első
negyedet. Ugyan a második negyedben a Mókusok csökkenteni tudták a
különbséget, de a félidei
büntetőkkel és a harmadik
játékrészben Román Richárd és Gelencsér Ábel kiemelkedő játékával sikerült
újra 9 ponttal vezetnünk. A
záró játékrészben már taktikusan a játék lassítására

Az “A” csoportban versenyeznek tovább Fotó: Facebook
negyedben felhozták öt
pontra a meccset, azonban
a zalaiak megint magukra találtak és a negyedik
negyed 5. percében újra 9
ponttal, 45:36-ra vezettek.
Ami ezután következett
arra méltán lehetünk büszkék, 2 perc 40 másodperccel a vége előtt Gelencsér
Bianka és Mészáros Blanka több labdaszerzésének,
kosarainak és büntetőinek
köszönhetően 7 pont hátrányból végül 1 pontos
fantasztikus, 47:48-as győ-

és a hosszabb támadások
eredményes
kosarakkal
való befejezésére törekedtünk. Így a lányok hősiesen, egált játszva, szépen
megtartották az előnyünket (65:56).
Tapolcai Gepárdok – Kanizsai Mókusok/A
65:56
(24-14,11-19,2013,10-10)
A „B” csoport megnyerésével csapatunk bejutott
a Vas-Zala-megyei régió
legerősebb 3 csapata közé.
/hg/

Szép eredményeket értek el vívóink
Kovács Balázs, a Tapolca
Vívóklub nemrégiben megválasztott elnöke, örömének adott hangot, mikor
elmondta, hogy a Csermák
József
Rendezvénycsarnokban első kérésre kaptak helyet és időt, mivel a
vírushelyzet okozta korlátozások miatt nem használhatják a Batsányi János
Gimnáziumban lévő edzőtermüket.
A több korcsoportot foglalkoztató sportág igényeit

a Tapolca Kft. dolgozói lehetőségeikhez mérten, azóta is kiszolgálják. A vívók
a lelátó folyosóján kaptak
helyet, amely bár nem a legmegfelelőbb helyszín, azonban ennek is örülnek, hiszen
tovább folytatódhat a munka. A vívóklub, a Magyarországon nyilvántartásban
szereplő, vívó szakágakkal
rendelkező sportegyesületek
közül az előkelő 26. helyen
végzett a tavalyi eredményeknek köszönhetően. Folyamatosan versenyeznek,

legutóbb Szolnokon, a 3.
Olimpici női, férfi párbajtőr versenyen mérették meg
magukat, mely három napon
keresztül zajlott. Gyermek
lány kategóriában Konczek
Lina Melodi a 3. helyen végzett. Újonc lányoknál Cserép
Dorina a dobogó legfelső
fokára állhatott. Újonc fiúknál Süketes Miklós Csaba
a 3. helyet szerezte meg. A
versenyen részt vett még:
Hegyi Dorka, Bolla Sára,
Cséri Sára, Konkoly Evelin és
Bicsérdi Csongor. /hg/

A körülményekhez alkalmazkodtak a sportolók Fotó: hg
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Csocsót kaptak a szurkolóktól,
hálásak érte a munkatársak
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Zsombor nívódíjat kapott gyönyörű
barokk furulyajátékára MUZSIKA
Joó Zsombor a Járdányi
Pál Zeneiskola tanulója 2021. február 11-én, a
XIX. Sistrum Zenei Furulya Verseny nívódíját
nyerte el.

Különleges ajándékkal lepték meg barátaikat F: h.felv.
Egy csocsóasztalt kaptak
ajándékba a Család- és
Gyermekjóléti Központ
munkatársai a Telekom
Veszprém kézilabda csapat szurkolói csoportjától nemrégiben.
– A karácsonyi adományozás záróakkordjaként
vehette át intézményünk
a szabadidő eltöltésére
alkalmas közösségi játékot- mondta el lapunknak Bögös Rita Zsuzsanna
intézményegység-vezető,

Tihany–TIAC
VSE 9-1 -Labdarúgóink visszatértek a futballpályára, azonban sajnos hatalmas vereséget
szenvedtek a bajnokesélyes Tihannyal szemben a
hétvégén.
Felnőtt csapatunk rendkívül rossz felfogásban, körülményesen, elképzelés
nélküli játékot mutatott
be a bajnokesélyes ottho-

aki azt is elárulta, hogy a
csocsóasztalt a Központ
„Közösségi Kuckójában”
helyezik el.
– Főként a kapcsolattartási
ügyelet ügyeletesei, a közösségi helyiségbe betérő
fiatalok, a későbbiekben
pedig a Központ közösségi
rendezvényein résztvevők
használhatják majd. Nagyon örülünk az ajándéknak, hálás köszönet érte a
szurkolói csoport minden
tagjának- fogalmazott a
központ vezetője. /tl/
nában. – mondta Dobján
Krisztián edző. Az első 30
percben osztálykülönbség
volt a két csapat között. A
szünet után rendeződni
látszott a játék, de sajnos
ez a nap nem rólunk szólt.
/hg/

Házasságkötés
2021. 02. 16.
Gál Eszter
Kovács Péter László

A nagy hagyományú
Sistrum Zenei Versenyeket
évről évre megrendezi a
szombathelyi Bartók Béla
Zeneiskola. Az idei hangszeres
megmérettetésre
egy USB adathordozón
beadott mp4 video fájllal
nevezhettek a zeneiskolák
növendékei. Ezúttal egy
kötelező és egy szabadon
választott művet, tételt
vagy tételpárt kellett eljátszaniuk barokk fogású furulyán, legalább az egyiket
kotta nélkül- tudtuk meg.
Zsombor a kötelezően
előadandó Wooddycock
darabot kotta nélkül, a sza-

Joó Zsombor Telemann művét játsza
badon választott Telemann
művet kottából játszva adta
elő. Előadását, az abban
megmutatkozó különösen
kimagasló teljesítményt
nívódíjjal jutalmazták a bírák. Sikerében felkészítői is
osztoznak, művész oktatóinak, Haga Kálmánnak és a

Fotó: facebook

zongorakísérőnek, Müller
Ilonának is jár az elismerés. Zsombor nem először
aratott országos sikert.
2019-ben a X. Országos
Czidra László Furulyaversenyen, a szóló kategória I.
korcsoportjában nyert első
díjat. /tl/

Hirdessen

nálunk!
Hirdető felületeink:
-Belvárosi digitális óra hirdető tábla
-Webes felület /facebook-honlap/
-TV/ Képújság
-Tapolcai újság
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e-mail:tapmedia.hirdetes@gmail.com

