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Belvárosi épületek
HOMLOKZAT Két ingatlan is megszépülhet idén Tapolca Fő terén
A belvárosi épülethomlok-
zatok felújításának folyta-
tásáról is beszélt a város 
polgármestere újévi kö-
szöntőjében. Lapunk a 
konkrétumokról érdeklő-
dött.

Dobó Zoltán polgármester 
elmondta, hogy az idei év-
ben a régi Keravill épületét 
szeretnék megújítani, termé-
szetesen most is külső for-
rásból.  
- Számos engedély kell majd 
a felújításhoz, és ezek be-
szerzése sem egyszerű fela-
dat, mint ahogy a szükséges 
pénzeszközök előteremtése 
sem. A szóban forgó Fő téri 
ingatlan ráadásul több tu-
lajdonos kezében van, ami 
még bonyolítja a helyzetet. 
Részben az önkormányzat a 
tulajdonos, de van magán-
személy, és gazdasági társa-
ság is ebben a körben. Ami 
engem illet, nagyon bízom 
abban, hogy a jelenlegi 
csúnya külső még az idén 
megszépülhet - tette hozzá a 
polgármester. Fazekas Ró-
bert közös képviselőtől 

megtudtuk, hogy az eredeti 
állapot visszaállítására nagy 
hangsúlyt helyeznek. Igye-
keznek minden régi, ren-
delkezésre álló képi forrást 
felkutatni ennek érdekében. 
Nem árt tudni, hogy a külső 
homlokzat megújítása azon-
ban nem csak a vakolat hely-
reállítását jelenti, hanem te-

tőfelőjítást, cserepezést is. A 
beruházás várhatóan mint-
egy 18,5 milliós forintba ke-
rül. 
Régóta problémát jelentett 
Tapolcán a Fő tér épületei-
nek állapota. Az omladozó 
homlokzatokra keresett 
megoldást az önkormány-
zat, és már több esetben si-

kerrel is zárult a kezdemé-
nyezés. Megújult a volt óra-
ékszer és a Fő tér 12. alatti 
épület homlokzata is, külső 
forrásból. Idén a régi Kera-
vill következhet, s talán a 
Kossuth utca 1. is megszé-
pülhet végre.                   (szj)

Cséri Soma bronzérme

Jóban, rosszban együtt

Az Sz-L Bau Balaton Ví-
vóklub ifjú tehetsége nagyot 
hajrázott Pozsonyban. Múlt 
hétvégén a tizenhat éves 
Cséri Soma (edző Szalay 
Gyöngyi, válogatott edző 
Andrásfi Tibor) a Kadet férfi 
párbajtőr egyéni európai 
körversenyről dobogósként 

tért haza. A csoportmérkő-
zéseken hat győzelmet és 
nulla vereséget produkált. A 
kétszázhuszonhárom indu-
lóból ez alkalommal két 
amerikai vetélytársa előzte 
meg, a bronzérmet kiérdem-
lő, méltán büszke párbajtő-
rözőt.                                (me)

A Juhász Gyula utca 47-
es számú háztömb egyik 
kis lakásában él férjével 
Takács Lajosné, aki a na-
pokban betöltötte 90. 
életévét.   

Ebből az alkalomból kö-
szöntötte őt a város pol-
gármestere Dobó Zoltán és 
dr. Décsey Sándor önkor-
mányzati képviselő is. Az 
idős hölgy egyúttal ünnepé-
lyesen átvehette a kormány 
köszöntő díszoklevelét és a 
vele járó juttatásokat.
Takács Lajosné  93 éves fér-
jével él otthonukban, gyer-
mekei, unokái gyakran láto-
gatják, odafigyelnek rá, él-
vezi gondoskodásukat, sze-
retetüket. Ízületi, reumás be-
tegségek miatt sajnos ma 
már leginkább csak a lakás 

falai között mozog, de ahogy 
azt egész életében tette, nagy 
szorgalommal elvégzi ma is 
háztartási teendőit. Szelle-
me ép, kedvvel beszélt a 
vendégek kérésének eleget 
téve, a család küzdelmekkel 
teli életéről.  Fiatal korából 
legszívesebben az ötvenes 
évekre emlékezett vissza, 
amikor ifjú házasként saját 
kétkezi munkájukkal építet-

ték családi házukat bányász 
férjével Nyirádon. Lajos bá-
csival 1950 májusában kö-
tött házasságot, azóta, jóban, 
rosszban, de feltétlenül 
szeretetben együtt vannak. 
Tapolcára a 70-es években 
költöztek. Két gyermek, 
négy unoka, hat dédunoka 
szeretete bizonyítja, hogy 
nem telt el hiába az elmúlt 90 
esztendő.                            (tl)

Virtuális
valóság
Digitális társadalom 
ide, informatikai rob-
banás oda, még min-
dig a papír alapú 
(csekkes) befizetés 
híve vagyok. Nem 
maradiságból, csak a 
saját érdekemben, 
megspórolva ezzel 
sok idegeskedést, 
energiát vagy bosz-
szantó veszteséget, 
anyagi kárt. Ugyanis 
amint egy szolgáltató 
számára engedélye-
zek bármely levonást 
a számlámról, a bank-
nak pedig megbízást 
adok ennek teljesíté-
sére, abban a pilla-
natban elveszítettem 
a kontroll lehetősé-
gét. Csak saját ta-
pasztalatom alapján 
mondom, előfordul-
hat a téves, többszöri 
levonás, vagy éppen 
az ellenkezője, hogy 
semmit nem vonnak 
le. Mindegyik esetben 
mi járunk rosszul. Ér-
demes tüzetesen át-
nézni a számlánkat. 
Vagy inkább kötelező.

          Szijártó János

Az ifjú tehetség és edzője Szalay Gyöngyi    Fotó: MVSZ

A régi Keravill épületére valóban ráfér a felújítás. Idén megszépülhet         Fotó: szj.

Takács Lajosné férjével és a polgármesterrel     Fotó: tl.
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Gimnazisták versenye 
a helyi gazdaságért

Balról a Levendula Portát üzemeltető Keszthelyi há-
zaspár, Keszthelyi Tibor és Keszthelyi Eníd,  Lévai Jó-
zsef alpolgármester és Varga Tiborné a Batsányi Já-
nos Gimnázium és Kollégium igazgatója             Fotó: tl.

Fogadóórák a városházán

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Január 23. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Január 30. 14.00-16.00

Piac: A megkezdett beruházás költségvetésen belüli, határidő-
ben történő befejezése. A piac környéki útfelületek, járdák felújí-
tása.
Felhagyott mentőállomás: A volt mentőállomás hasznosítása, 
ezzel párhuzamosan az itt található közterületek rendbetétele is 
szükségessé vált. (Keszthelyi u. 43.-45.)
Kis focipálya, kosárlabda pálya: A volt varroda mellett találha-
tó két kis pálya felújítása minimális anyagi ráfordítással elvé-
gezhető. A kis focipálya területét csak el kell egyengetni, mert 
elég sok a gödör, meg vakondtúrás. A két kaput ki kell cserélni, 
vagy a meglévőket felújítani és megerősíteni és mögéjük dróthá-
lóból labdafogót felállítani. A kosárlabda pálya felületére is ráfér 
egy felújítás, ha csak a felfestések erejéig is. A palánkok fa ré-
szeit ki kell cserélni, a fémtartókat pedig lecsiszolni és újra fes-
teni.A felújítás során szükség lenne egy kültéri ping-pong asz-
taltra, illetve célszerű lenne a pályák köré új padokat kihelyezni. 
A lakótelepen a kicsi gyermekek számára sok játszótér és játék 
áll már rendelkezésre, azonban a nagyobb és tinédzser korú gye-
rekeknek nem sok szórakozási, és sportolási lehetőséget nyújt la-
kóhelyük. A felújított pályák és környékük egyfajta játszótér sze-
repét tölthetnék be a nagyobb gyerekek számára, hogy haszno-
san tölthessék szabadidejüket. A lakótelep lélekszáma, összeté-
tele indokolttá tenné ebben a városrészben is egy műfüves kispá-
lya megépítését. Pályázati lehetőség esetén feltétlen foglalkozni 
kell vele.
Lesence utca lezárt része: A Coop ABC előtti díszburkolatot ki 
kellene bővíteni, hogy a lezárt útszakasz egységes képet mutas-
son ezzel is kihangsúlyozva „sétáló utcai’’ jellegét. Több padra 
és szemétgyűjtőre lenne szükség. A Dobó szobor mellett jól mu-
tatnának, és emelnék egy-egy koszorúzás ünnepélyességét, ha  2 
zászlórúd fel lenne állítva. A szobron szükség lenne egy vagy két 
kampóra, amire a koszorúkat el lehet helyezni.
A volt üzemanyagtöltő kút területe: Tovább kell folytatni a 
helyszín rendezését. A kialakult aránylag nagy szabad helyszín-
nek további újragondolása szükséges.
Köztéri világítás: A Lesence utca páros oldalán, a strand utcá-
jában, a Viszló utcai garázsoknál szükségessé vált kiépíteni a 
közvilágítást.
Utak állapota: A lakótelep csatorna és úthálózatának teljes fel-
újítása elkerülhetetlen. A DRV Zrt által elkészített hosszú távú 
gördülő tervekben a csatorna felújítás és a hozzá kapcsolódó út-
felújítás évenkénti bontásban történő megvalósítása szerepel. 
Ezeket a terveket újra kell tárgyalni, és a csatorna cseréjét, vala-
mint a hozzá kapcsolódó útfelújítást 2017-ben el kell kezdeni. 
Ettől függetlenül a lakótelepi óvoda nagy parkoló felújítása nem 
várhat tovább.
Fémhíd: Szükségessé vált a Batsányi János Tagintézményi Is-
kola mellett a patakmeder felett átívelő híd felújítása.
Kerékpárút: A kerékpárút nyomvonala mentén szükség lenne 
pár padra, mivel sok idősebb lakótelepi sétál szívesen a város felé 
és menet közbeni megpihenésre is gondolni kell (lásd az új 
köztemetői kerékpár út). Ezáltal részükre, de a kerékpáros turis-
táknak is, komfortosabbá válna az út használata.
A fentieken kívül, kiemelten kell foglalkozni a volt laktanyák 
fejlesztési lehetőségeivel, a Hadi kulturális központ megvalósít-
hatóságának a terveivel (ennek keretében a nőtlen szálló, a mű-
velődési ház és a spotpálya hasznosítása), illetve a volt varroda új 
funkcióval történő ellátása. Mindezeken túl, a 2016-os évben 
nem megfelelően ellátott közterületi feladatok színvonalas 
ellátása szükséges.
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2017-es felújítási, fejlesztési elképzeléseim

A napokban elindult egy 
verseny, amelyben a Bat-
sányi gimnázium tanulói a 
gyakorlatban mutathatják 
meg, hogy képesek minő-
ségi, értékes, eladható 
élelmiszer jellegű termé-
keket fejleszteni, ugyan-
akkor a piacot, azaz a ve-
vőket is megtalálni hozzá.

Nagy kérdés, hogy a helyi 
termékeket miként lehetne 
intenzívebben bevonni a lo-
kális gazdasági körforgásba, 
ösztönözni azok termelését, 
kereskedelmét és fogyasz-
tását.  A fiatalok választott 
mentorok segítségével száll-
nak versenybe, megismer-
kednek az elkövetkező he-
tekben a lokális gazdaság-, a 

ban iskolájukban ismerked-
hettek meg az említett pro-
jekthez szorosan kötődő 
megmérettetés feltételeivel. 
A tanulókat, a vendégeket 
Varga Tiborné a gimnázium 
igazgatója, majd Lévai Jó-
zsef  köszöntötte. Az alpol-
gármester jó versenyzést kí-
vánt a fiataloknak, a város és 
Dobó Zoltán polgármester 
részéről pedig százezer fo-
rint jutalmat és egyéb díjakat 
ajánlott fel a három leendő 
győztes csapat tagjainak.  A 
versenyről, annak feltételei-
ről Konok Edit, a pályázat 
koordinálását végző szerve-
zet, a Grants Europe Consul-
ting Ltd. munkatársa beszélt 
a gimnazistáknak. Projekto-
ros vetítéssel is hangsúlyo-

helyi termelés-, a piaci kis-
kereskedelem világával. Az 
ígért elismerés mellé, érté-
kes díjak is járnak majd a 
„Vállalkozói tréning prog-
ram” résztvevőinek, a há-
rom legsikeresebb csapat-
nak. 
Az „Egészséges Tapolca, 
egészséges gazdaság” nor-
vég forrásokból megvalósu-
ló projekt egyik fontos vál-
lalása, hogy oktatási prog-
ramokkal is hozzájáruljon a 
helyi gazdasági értékek ki-
domborításához, illetve a je-
len és jövő piaci árusai, lel-
kes vállalkozói, kistermelői, 
őstermelői számára hasznos 
ismereteket nyújtson, erő-
sítse a lokális gazdaságot, te-
hát a helyi termelők és vá-
sárlók egymásra találását 
elősegítse. A Batsányi János 
Gimnázium diákjai a napok-

zott előadásában igyekezett 
minden részletében megér-
tetni a programot. Az előa-
dást, a verseny lényegét  a 
“Levendula porta” közeli 
kisgazdaságot üzemeltető, 
agráregyetemi végzettség-
gel rendelkező, őstermelő 
Keszthelyi házaspár gyakor-
lati tanácsai,  tapasztalatai és 
bemutatott minőségi termé-
kei tették kézzelfoghatóvá a 
fiatalok számára.  Így a ta-
nulók megérthették, hogy  a 
siker kulcsa saját kezükben 
van, élni kell, érdemes és le-
het is vele. Amit másoknak 
sikerült szaktudással, példa-
értékű lelkesedéssel és ren-
geteg munkával, kísérlete-
zéssel, tanulással elérni, az a 
jövő helyi kistermelőinek is 
sikerülhet - sugallta a Keszt-
helyi házaspár érdekfeszítő 
előadása.                             (tl)

A Nő klub foglalkozása

A Tapolcai Városszépítő Egye-
sület Nő klubja 2017 január 24-
én 16 órakor tarja következő 
foglalkozását - tájékoztatta la-
punkat Varga Károlyné klubve-
zető. Erdélyi vetítettképes úti 
beszámolót tart Braunné  Árko-
vics Ica és férje. Utána az éves 
munkaterv megbeszélése kö-
vetkezik. Helyszín:  Wass Al-
bert Könyvtár és Múzeum.

http://www.tapolca.hu


Sportgála tizedszer
DÍJAK Elismerik a legjobbak munkáját február tizedikén Tapolcán
Az idei évben is elismerik 
Tapolca legjobb sporto-
lóit, testnevelőit, edzőit a 
hagyományos, ünnepé-
lyes külsőségek között 
megrendezett sportgálán. 
Amely jelen formájában 
immár a tizedik.

- Sportdíjakat már régóta ad-
nak át a városban, de a ren-
dezvénycsarnokban, gála-
műsorral, bállal egybekötve 
a mostani lesz a jubileumi ti-
zedik, amelyet február tize-
dikén tartunk. Nagy öröm, 
hogy elfogadta meghívásun-
kat a riói olimpia bronzér-
mes párbajtőrcsapata - tud-
tuk meg Kajtárné Illés Zsófi-
ától. A rendezvény főszerve-
zője lapunknak azt is el-
mondta, hogy készülnek a 
szokásos ünnepi külsősé-
gekkel, erre az estére bálte-
remmé alakul a csarnok küz-
dőtere. 
- Az est fényét emeli a ven-
dégeket fogadó pezsgős szö-
kőkút, és az "abból fakadó" 
welcome drink, amellyel ki-
fejezetten a jubileumi év al-
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A Rióban olimpiai bronzérmet szerezett férfi párbajtőr csapat: Boczkó Gábor, 
Rédli András, Imre Géza és Somfai Péter. Részt vesznek a tapolcai sportgálán

Kétségtelen, hogy beköszön-
tött az influenza! Ez az első-
sorban magas lázzal, hideg-
rázással, végtag- és izomfáj-
dalommal, száraz köhögés-
sel jelentkező betegség az el-
múlt héten országosan mint-
egy 16 ezer honfitársunkat 
kényszerített háziorvosához. 
A megbetegedés átlépte a 
kritikus határt, - 150 százez-
relékes járványküszöb ha-
tárt-, ezért az Országos Epi-
demiológiai Központ  influ-
enzajárványt hirdetett.
Kezelésében elsősorban a láz 
csillapítása (38 fok felett), 
ágynyugalom, bő folyadék-
fogyasztás a lényeges, tova-
terjedésének meggátlására 
pedig a lehetőség szerinti el-
különítés. Antibiotikumok 
adása, szedése teljességgel 
felesleges, mert az antibioti-
kum nem hat a vírusra. Erre 
csak akkor van szükség, ha 
bakteriális szövődmények 
lépnek fel, (melléküreg gyul-
ladás, középfül gyulladás, és 
tüdőgyulladás leggyakrab-

ban) ennek megállapításához 
azonban a háziorvosra, adott 
esetben röntgenre, laborató-
riumra és szakorvosra van 
szükség! Kérem senki ne 
kezdje el az otthon talált, elő-
ző megbetegedésből meg-
maradt  antibiotikumát fo-
gyasztani, mert biztosan nem 
lesz jó hatású!
C-vitamin szedése, nem anti-
biotikumos gyulladás gátlók 
(pl. Aspirin) jó hatásúak tud-
nak lenni, de praktikus meg-
emelt dózisú D-vitamin fo-
gyasztása is. A betegség je-
lentkezésekor csak abban az 
esetben kell azonnal orvos-
hoz fordulni ha munkánkat 
nem tudjuk ellátni (táppénzre 
van szükség), szövődményre 
van gyanúnk, a láz nem akar 
múlni. Lázcsillapítóból jó 
pár recept nélkül kapható, de 
jó tudni, hogy a Paracetamol, 
a Rubophen, Panadol Mexa-
len, Doloramol, Talvoslien 
mind azonos hatóanyagot 
tartalmaz! Kérdésünkkel for-
duljunk szakemberhez!

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDr. Hubert János 

         háziorvos

Alternatívát kínálnak a szocialisták
Kemény és felelős fellé-
pést, biztos megélhetést 
nyújtó pártprogramot ígér 
2017-ben az MSZP par-
lamenti frakcióvezetője 
dr. Tóth Bertalan, aki a he-
lyi szocialisták meghívá-
sára érkezett Tapolcára 
pénteken.

Árvai Gábor az MSZP helyi 
vezetője beszélt a jelenlegi 
politikai helyzetről. Véle-
ménye szerint, 2016-ban 
folytatódott az országban az 

intézményesült korrupció, 
amely azóta „rendszerszin-
tűvé vált, nyíltan az emberek 
szeme előtt zajlik, a demok-
ráciát  a „kleptokrácia” vál-
totta fel Magyarországon”.  
Árvai Gábor a sajtószabad-
ság elleni támadásokról is 
szót ejtett.
Tóth Bertalan a parlamenti 
munkáról tájékoztatta a sajtó 
munkatársait.  - Kemény és 
felelős ellenzéki munkára 
készülünk. Kemény lesz, 
mert folyamatosan szembe-

Jobbról dr. Tóth Bertalan és Árvai Gábor         Fotó: tl.

sítjük az urizáló fideszes eli-
tet az általuk megalkotott ál-
lamilag szervezett korrupci-
ós rendszerrel. Tudatosítjuk, 
hogy nem jó az a politika, 
amely azokat támogatja, 
akiknek jól megy és a nehe-
zebb körülmények között 
élőktől az esélyt is elveszi. 
De nem csak kritizálunk, ha-
nem olyan alternatívát is 
nyújtunk mellé, mint a „Biz-
tos megélhetés programja-
vaslat” amely négy pilléren 
nyugszik.  Legyen nettó 100 
ezer forint a minimálbér, 
több mint három százalékkal 
növekedjenek a nyugdíjak, 
csökkenjenek az energiaá-
rak, miközben minden alap-
vető élelmiszer ÁFÁ-ját is 
csökkenteni kell. Az antikor-
rupciós javaslati csoma-
gunkban pedig egy olyan el-
képzelést vázolunk fel, 
amely a teljes átláthatóságot 
biztosítja majd a közéletben, 
a politika területén. - Legyen 
következménye, szankciója 
a visszaéléseknek- hangsú-
lyozta a politikus.              (tl)

kalmából kedveskedünk az 
érkezőknek. Természetesen 
ezúttal is lesznek kisfilmek, 
zenei betétek, a díjátadó után 
pedig svédasztalos vacsorá-
val, majd bállal folytatódik a 
program. Utóbbihoz a Co-
lorBand zenekar biztosítja a 
jó muzsikát - tette hozzá.
A sportgála február tizedi-
kén, pénteken 19 órakor kez-

dődik. A díjátadó ünnepsé-
get Dobó Zoltán polgármes-
ter nyitja meg. A köszöntő 
után Tapolca legjobb sporto-
lói, versenyzői, testnevelői, 
edzői vehetik át díjaikat 
2016-os teljesítményük, 
eredményeik alapján. 
A vacsorát 20.45-re tervez-
ték a házigazdák, majd a 
sportbál következhet, ame-

lyet Rig Lajos országgyűlési 
képviselő nyit meg. Éjfélkor 
tombolasorsolás indul, a fő-
díj egy wellnesshétvége a si-
ófoki CE Plaza Hotelben.
Jegyeket január 20-tól lehet 
vásárolni három helyszínen, 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, a Városi 
Moziban és a Tourinform 
irodában.                          (szj)

 MEGRENDELHETŐ 
DVD-n

a Kokárdák és Koszorúk
zenés színmű! 

Rendező: N. Horváth Erzsébet  
Zene: Szijártó János

Érdeklődni: a 
06/87/412-289

telefonszámon, vagy 
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21. sz. 
alatti ügyfélszolgálati 

irodánkban!

A Kokárdák és koszorúk
darab zenéje 

továbbra is
megvásárolható CD-n
Tapolcán a Tourinform
irodában! (Fő tér 17.)

Tel: 87/510-777,
Mobil: 30/222-1392

mail:tapolca@tourinform.hu
A CD a Tourinform 

irodától postai
úton is megrendelhető!
(1990 ft + postaköltség)

AKTUÁLIS!

www.tapolcaiujsag.hu 



Korcsolyával a tavon
PROGRAM A Balaton jege kifejezetten népszerű volt a hétvégén
A fagyra, a jégre, a szél-
mentes, de napos időre 
sokan tekintettek jó lehe-
tőségként a hétvégén. 
Különösen a korcsolyá-
zók örülhettek a helyen-
ként sportolásra is alkal-
mas balatoni jégpáncél-
nak vasárnap.

Tapolcaiakkal is lehetett ta-
lálkozni a hétvégén Keszt-
helyen, ahol a strand terüle-
tén belül jelölt ki az önkor-
mányzat biztonságos, csúsz-
kálásra, korcsolyázásra, fa-
kutyázásra alkalmas terüle-
tet. Aki megtehette élt is az 
ingyenes lehetőséggel. A fa-
kutyák használatát egyéb-
ként szintén térítésmentesen 
biztosította a város a láto-
gatóknak, így azok kézről-
kézre jártak, segítve a kor-
csolyázni tanulókat, illetve 
kiszolgálva a kisgyerekes 
családok igényeit.
Helyi vállalkozók forralt 
bort, teát, forró csokit árusí-
tottak, de korcsolyát is bérel-
hetett bárki óránként négy-
száz forintért egy élelmes 

vállalkozónak köszönhető-
en. Igény pedig volt rá.
A hideg, de mégis kellemes, 
szélcsendes napos idő sok 
száz embert csalt ki a Ba-
laton partra Keszthelyen, ám 
aligha volt olyan környékbe-

li strand, amelyiken nem le-
hetett csúszkáló, fényképez-
gető, vagy csak sétáló embe-
reket, családokat látni.
Azonban a jég nem min-
denhol volt alkalmas a spor-
tolásra, sőt egyes helyeken 

kifejezetten veszélyesnek 
tűnően reccsent.  Érdemes 
odafigyelni, tapasztalatok 
nélkül elsősorban a kijelölt, 
sekélyebb helyeket előny-
ben részesíteni a balesetek 
elkerülése érdekében.       (tl)

Sokan örültek annak, hogy befagyott a Balaton, s közülük szép számmal ki is 
használták a több helyen sportolásra is alkalmas jégtakarót a hétvégén         Fotó: tl.

www.tapolcaiujsag.hu 

A függetlenként induló 
Horváth Zoltán nyerte a va-
sárnapi időközi polgármes-
ter-választást Badacsony-
tördemicen - derült ki a  
szigligeti közös önkor-
mányzati hivatal jegyzője 
közleményéből.
Az időközi választáson 
Horváth Zoltán 180 szava-
zatot szerzett. A három to-
vábbi független jelöltre, Joó 
Ferencre 138-an, Csonka 
Gergőre 108-an, Galambos 
Eszterre 80-an voksoltak. A 
Magyar Munkáspárt színei-
ben induló Fehérvári Zsolt 
István nem kapott szavaza-
tot. A névjegyzékben sze-
replő 818 helyi lakos közül 
508-an jelentek meg a tele-
pülés egyetlen szavazókö-
rében, közülük 506-an vok-
soltak érvényesen.
Badacsonytördemicen azért 
kellett időközi polgármes-
ter-választást kiírni, mert a 
települést korábban vezető 
Vollmuth Péter (független) 
a tavalyi élv októberében el-
hunyt.

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

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

06/87/412-289

 Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaimedia.hu ...  

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére az is megoldható! 
(500 Ft +Áfa/lemez)

Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS szalagról, 
mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!

Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD lemezen 
megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi Televízióban sugárzott 
magazimnűsorainkat 1900 Ft (+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 
900 Ft (+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!

PR interjúk,  referenciafilmek készítése, rendezvények, konferenciák 
programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne őrizze VHS 
kazettákon, hiszen lassan már nem lesz eszköz, 
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a 
régi filmek, hangfelvételek!

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com



Hirdetés

Hirdetés

n Vállalkozói Tanácsadó 
Központot alakítanak ki a 
városban
Hazai és norvég partnerek be-
vonásával a HU11-0012-A1-
2013 azonosítószámú „Egész-
séges Tapolca, Egészséges 
Gazdaság" című projekt kere-
tében, Tapolca  lehetőséget ka-
pott egy újszerű Vállalkozói 
Tanácsadó Központ létrehozá-
sára és működtetésére, a jelen-
legi Veszprém Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány 
vállalkozói mikrohiteleket köz-
vetítő iroda tevékenységének 
kibővítésére. A Kossuth Lajos 
utca 3. szám alatt létrejövő iro-
da célja, hogy a városban és 
környékén segítse az induló és 
már működő vállalkozásokat, 
vállalkozókat.
A központban elérhető támoga-
tás a tervek szerint többrétű 
lesz, egyfelől az adminisztratív 
és hivatali ügyintézés meg-
könnyítését célozza meg, más-
részt az induló és működő vál-
lalkozásoknak kívánnak majd 
szakmai segítséget nyújtani. 
Ezen túl, olyan vállalkozói fó-
rumokat szeretnének működ-
tetni, ahol a résztvevők bő-
víthetik szakmai kapcsolatai-
kat, valamint növelhetik üzleti 
partnereik számát. 
A központ szolgáltatási palettá-
jának kialakítása volt a fő témá-
ja annak a megbeszélésnek, 
ami múlt hét szerda délután 
zajlott a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal tanácsko-
zó termében. A projektben 
résztvevő partnerszervezetek 
képviselőit, a meghívott helyi 
vállalkozókat és résztvevőket 
Dobó Zoltán polgármester kö-
szöntötte, majd Lévai József al-
polgármester és Parapatics Ta-
más projektmenedzser tartott 
rövid tájékoztatót. A közös öt-
letelés során kikérték a részt-
vevők véleményét, és szemé-
lyes tapasztalataikat a témában.
                            Májer Edit

Pályázat
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Hirdetés

A világűr megismeréséért
Komoly érdeklődés övez-
te az Úrkúti Csillagászati 
Klub Interaktív csillagá-
szati tapolcai bemutatóját 
szombaton. 

A mintegy hatvan főnyi 
közönség alig fért el a Dobó 
lakótelepi közösségi ház-
ban, voltak néhányan, akik 
látva a teltházat, már meg 
sem próbálták a bejutást.
Mindez természetesen sem-
mit sem von le a rendezvény 
értékéből, sőt annak folyta-
tását is előre vetítheti, egy 
nagyobb befogadóképessé-
gű helyen. 
A Séta a Naprendszerben cí-
mű előadás meteorit bemu-
tatóval, napfogyatkozás-szi-
mulátorral várta a vendége-
ket, akiket Ivanics Ferenc, a 
klub elnöke köszöntött. A 
szimulátornál Veisz András 
és Csánitz László elégítette 
ki a látogatók kíváncsiságát, 
Ivanics-Rieger Klaudia a 
tektitek és impaktitok szek-
ciójánál, míg Ivanics Ferenc 
a meteoritoknál avatta be az 
érdeklődőket a fantasztikus 

kövek világába. A klub két 
nagyteljesítményű Dobson 
távcsövét Békési Zoltán és 
Surányi Zoltán mutatta be. A 
klub szemléltetőeszköz-
parkja nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a világűr megis-
merésének élménye ne ma-
radjon el, és a vendégek elé-
gedetten távozhattak annak 
ellenére is, hogy a program 
távcsöves bemutatója a bo-
rús égbolt miatt elmaradt. Az 
Úrkúti Csillagászati Klub 

tagjai zárásként néhány me-
teorit darabkát is kisorsoltak 
a résztvevők között. Muszáj 
megjegyezni azonban, hogy 
a nagy érdeklődést kiváltó 
program látogatói egy jéggel 
borított, csúszós lépcsőn, 
bejáraton voltak kénytele-
nek megközelíteni a hely-
színt. Szerencse, hogy nem 
történt baleset, és végül min-
denki elégedetten, épség-
ben távozott a Dobó lakóte-
lepi közösségi házból.    (szj)

¨ OLVASÓNKTÓL
Gyermekkorom szájtáttató 
élményei voltak, amikor ek-
vilibristák, magyarul kötél-
táncosok, két tapolcai tor-
nyos ház közt, a Günsz-ház 
és a Harangozó-ház között 
kifeszített kötélen nyaktörő 
mutatványaikat bemutatták. 
A Harangozó-ház közben el-
tűnt, helyére az egész Tapol-
ca városképét megváltoztató 
Bauxitbányák irodaháza 
épült. Ez a modern épület 
kapott közvetítésemmel egy 
művészi rácskompozíciót, 
mely hivatott lett volna áb-
rázolni a bányász élet sú-
lyos, veszélyekkel terhes 
hétköznapjait. Marton Lász-
lóval több kompozíciót be-
széltünk meg, amiket el kel-
lett utasítani, míg végül a 
földszinti homlokzat elé ké-
szült a vitatott szobormű. 
Az, amely most megmoz-
gatta  a városukat szerető la-
kók fantáziáját. Az a téma, 
amivel jár minden bánya-
munka, így a bauxit vagyon 
kitermelése is. Mekkora ter-
het viselnek a bányászok? 

Ivanics Ferenc: Sikerrel zárult az első Tapolcán meg-
rendezett programunk                                           Fotó: szj.

Reflexió

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Január 19 - 25. 

csütörtök – szerda

19 - 25. csütörtök - szerda 
16:00 1000,-Ft 

Vigyázz, kész, szörf 2.   
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
...

19 – 25. csütörtök - szerda  
18:00 1000,-Ft    

Assassin’s Creed 2D                                                             
Színes, szinkronizált 

amerikai akció fantasy
Hossz: 115 perc 

...
19 – 25. csütörtök - szerda 

20:00 1200,-Ft 
Utazók 3D                                                                       

Színes, szinkronizált 
amerikai kalandfilm

Hossz: 116 perc 
...

Január 21-22. 14:00
Kincs, ami nincs (1981)                                                         

Színes, szinkronizált olasz-
amerikai  akció vígjáték

Hossz: 102 perc.   

Magam is láttam bányamen-
tőkkel leszállva a mélybe a 
közvetlen életveszélyt, hogy 
kihozzunk egy omlás által 
fogvatartott bányászt. Ez a 
szobrászi alkotás nem a „vi-
lág proletárjai egyesüljetek” 
kommunista lózungot ábrá-
zolja, hanem a világ összes 
bányászainak veszélyes éle-
tét. Amikor fejünkre hullott 
a főte, és recsegett az ácso-
lat, és igyekeztünk élve ki-
szabadítani a sérültet. És si-
került!
Örültem, amikor egy tapol-
cai hozzászólást találtam az 
újságunkban és elszomorod-
tam, amikor végigolvastam. 
Örültem, mert biztosan a 
városunk szeretete diktálta.  
De szövegének közönséges 
politikai felhangjait, és bán-
tóan kulturálatlan, rossz  
megfogalmazását el kell uta-
sítanom, mert nem arról szól 
az alkotás! Oka? Si tacuis-
ses, philosophus mansisses.
                                                                 
                    Dr. Sáry Gyula

www.tapolcaiujsag.hu 06/87/412-289

KÖZLEMÉNY
„Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 
szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. 
(XII. 02.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés szerinti 
működési támogatásról”
Jelen pályázattal a gazdasági-műszaki terület technikai fel-
tételeinek javítását céloztuk meg, amellyel az egészségügyi 
kiszolgálást biztosító géppark jóval hatékonyabb költ-
séggel üzemeltethető.
A 15 milliárdos keretösszegből kórházunk 5 db eszköz be-
szerzésére összesen 24.020.700,- Ft-ot nyert el, az alábbiak 
szerint: 

- Skoda Yeti Ambiente kishaszon gépjármű (6.075.000,- Ft)
- AGT 830 derékban csuklós kistraktor (5.883.000,-Ft)
- Fiat Ducato kisteherautó (7.068.900,- Ft)
- ORWAK 4110 hulladék tömörítő présgép (2.430.800,- Ft)
- Nilfisk SC 2000 53B önjáró takarítógép. (2.563.000,- Ft)

A fejlesztésekkel a 10-20 éves elavult gépparkunk 
korszerűsítését céloztuk meg, illetve néhány új gép be-
állításával a hatékonyságunkat és szolgáltatásaink szín-
vonalát tudjuk növelni jelentős költségmegtakarítások mel-
lett. A régi járműveink cseréje, ill. az új eszközök üzembe 
állítása éves szinten 4.960.000,- Ft-os költség megta-
karítást tesz lehetővé intézményünkben.
Ezekkel a fejlesztésekkel elérhetők a megfogalmazott cél-
jaink, hogy szakmailag színvonalasabb ellátást bizto-
sítsunk a város és a kistérség lakosainak részére, hogy a kór-
ház szakmai színvonala minden szakterületen emelkedjen, 
hogy a munkatársak, humánerőforrás részére hosszú távon 
stabil munkahelyet és megélhetést biztosítson, hogy meg-
feleljünk a tulajdonos-fenntartó és társadalmi elvárá-
soknak.  
                                         Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató

A Tapolca Városi Sporte-
gyesület Természetjáró 
Szakosztályának szervezé-
sében, Illés Imréné vezeté-
sével szombaton a nagyjából 
14 km távú Tapolca- Vén-
dek-hegy- Zalahaláp, Koló-
nia, Haláp-hegy- Zalahaláp 
útvonalat tehetik meg azok, 
akik csatlakoznak a túrázók-
hoz. Találkozó január 21-én 
reggel 8.30-kor Tapolcán, a 
Köztársaság téren. Az utazá-
si költség Zalahalápról Ta-
polcára teljes áron 250 Ft. 
Minden érdeklődőt várnak.

Január 26-án fogadóórát tart 
15.30 és 16.30 között Gőgös 
Zoltán országgyűlési képvi-
selő és Buzás Gyula önkor-
mányzat az MSZP tapolcai 
irodájában a Berzsenyi utca 
13-ban.  

 Fogadóóra       Túra

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Érmek, helyezések
DIÁKOLIMPIA   Tapolcán rendezték a megyei tollaslabda döntőt 
A sportág népszerűsíté-
se, a sportolási lehetősé-
gek biztosítása, és a „B" 
kategória Nyugat-Ma-
gyarországi Területi Dön-
tőbe jutás volt a célja a 
múlt hét szerdán megren-
dezett Megyei Tollaslabda 
Diákolimpia döntőjének.

Évtizedek óta Pápán szer-
vezik meg ezt az eseményt, 
idén viszont második alka-
lommal kapta meg a rende-
zői jogot a Tapolca Körzeti 
Diáksport Egyesület és a Ta-
polcai Tollaslabda és Fallab-
da Sportegyesület. A Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok küzdőterén, öt pá-
lyán mérte össze tudását I-
VI. korcsoportban, a megye 
tizenkét iskolájából, hatvan-
kilenc diák. „B" kategória 
versenyszámban indultak a 
fiatalok, azaz lány és fiú 
egyesben, minden korosz-
tályban, kikötés volt továb-
bá, hogy csak az indulhatott, 
aki az előre megjelölt tavalyi 
időpontig nem szerepelt a 
MTLSZ hivatalos ranglistá-
ján a saját korosztálya 1-6. 
helyezettjei között. A Tapol-

cai Bárdos Lajos Általános 
Iskola diákjai szép eredmé-
nyekkel zártak. Az I. korcso-
portos fiúk közül első helyen 
Süle Gergő, második helyen 
Pontyos Balázs, harmadikon 
Varga Gergő, negyediken 
Molnár Csaba végzett. Eb-
ben a korosztályban a lá-
nyoknál második Orbán 
Csenge, negyedik Kovács 
Vivien lett. Fiú II. korcso-

portban Balta Gergő ért el 
negyedik helyezést. Lány 
III. korcsoportban Drei 
Gabriella álhatott a dobogó 
harmadik fokára, őt követte 
Székely Kíra. IV. korcsoport 
fiú kategóriában negyedik 
lett Ménes Botond, a lányok-
nál az ezüstérem Pető Mó-
nika, míg a bronzérem Ta-
kács Rebeka nyakába került. 
Az V. korcsoportos fiúknál a 

negyedik helyen végzett 
Sarkadi László, míg a VI. 
korcsoportban szintén a ne-
gyedik helyet szerezte meg 
Vadas Balázs.
Akik itt az első négy helyen 
végeztek, azok játszhatnak 
februárban Pápán, a területi 
döntőn, ahol Veszprém, Vas, 
és Győr- Moson - Sopron 
megye továbbjutott diákjai 
versenyeznek.         (me)

Foci visszatekintő
Mozgással hangolódtak 
az ünnepekre az Arany-
kapu Kupa felnőtt terem-
labdarúgó torna résztve-
vői a tavalyi Advent ne-
gyedik szombatján. 

A hagyományos program 
minden évben nagy népsze-
rűségnek örvend, így ez al-
kalommal is tizenhat csapat 
mérte össze tudását a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban. Szoros 
küzdelemben sikerült a do-
bogó első fokára küzdenie 
magát a visszatérő Hango-
ver csapatának, akik a Co-
lonia FC-t szorították maguk 

mögé a dobogó második fo-
kára. Harmadik helyen vég-
zett a Lábatlan FC. A külön-
díjak is kiosztásra kerültek, 
melyből kettőt a Hangover 
csapatából érdemeltek ki, a 
legjobb kapus címet Kádár 
Balázs, míg a gólkirály 
címet Takács Attila vihette 
haza. A legjobb mezőnyjáté-
kosnak pedig a Lábatlan FC 
játékosát Nagy Bendegúzt 
választották. A résztvevők 
kellemes emlékekkel, a 
sportolás örömével, míg a 
dobogósok és különdíjasok 
mindemellett oklevéllel, ser-
leggel és ajándékcsomagok-
kal térhettek haza.           (me)

Gergő tartolt év végén is
Alighogy átvette a Magyar 
Vívószövetség Legered-
ményesebb junior ver-
senyző díját, Siklósi Ger-
gő a tavalyi évet megko-
ronázta még két érem-
mel.

- Advent negyedik hétvégé-
jén mindkét napot sikeresen 
zárhatta. Szombaton, a báze-
li korosztályos férfi párbaj-
tőr Világkupán 189 induló 
között lépett pástra, ahol  
aranyérmet szerzett. Edzője 
Szalay Gyöngyi, válogatott 

edzője Borosné Eitner 
Kinga. Másnap csapatban is 
megmérettette magát, ahol a 
21 induló között az ezüstér-
met sikerült kiharcolniuk.
Az Utánpótlássport.hu ösz-
szeállított egy tízes listát az 
év legsikeresebb utánpótlás 
sportolóiból, amelyben a ta-
polcai tehetség is kiérdemelt 
egy helyet. 
Gergő, a tapolcai Sz-L Bau 
Balaton Vívóklubtól elbú-
csúzott, januártól a Buda-
pesti Honvéd színeiben foly-
tatja pályafutását.           (me)

Hetedik alkalommal ün-
nepeltek a Sakk Gálán, a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban az év 
végén a sportág iránt el-
kötelezettek. Az évzáró 
rendezvényen a Tapolca 
Városi Sportegyesületen 
kívül a szombathelyi Dési 
SI meghívott vendégei 
vettek részt. 

Elsőként Ács Lajos, a TVSE 
Sakk Szakosztályának elnö-
ke köszöntötte a megjelen-
teket, majd Dobó Zoltán pol-
gármesternek adta át a szót, 
akinek nyitó beszéde után 
kezdődtek a sakkjátszmák.
Az élősakk bemutatón, ahol 
a figurákat közreműködő 
gyerekek testesítették meg, 
szekundánsok segítségével 
mérte össze tudását Mádl Il-
dikó nagymester, kétszeres 
olimpiai bajnok és Dobó 
Zoltán polgármester. 
Látványos térsakk bemuta-
tót játszott Lakos Nikoletta 
nagymester és Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő szin-
tén helyi gyerekek közremű-
ködésével, habár utóbbi csa-
patát erősítette még dr. Márfi 
Gyula érsek atya is.
Több asztalnál villámsakk 
bemutatók következtek, me-
lyek során a korábban már 
szereplő hölgyeken kívül dr. 
Márfi Gyula, Juhász Judit 
világbajnoki bronzérmes és 
kétszeres korosztályos ma-
gyar bajnok sakkozó, Cson-
ka Attila nemzetközi mester, 
Domonkos Tamás a szakosz-
tály kiemelt támogatója, a 
Rockwool Kft. képviselője, 
valamint Bodó Boglárka és 
Tóth Barnabás a TVSE sakk 
szakosztály ifjú tehetségei 
vettek részt. A bemutatókat 
Paréj József a szakosztály 
vezetője közvetítette.
A sportprogramok lebonyo-
lításában közreműködött a 
Tapolcai Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Plé-
bániáról dr. Csernai Balázs 
és Szakács Péter atya. Az 
idei évben a két város közti 
barátságos versenyt végül a 
szombathelyi sakkozók 
nyerték, akiket serleggel ju-
talmaztak.
Zárásként hatkezes szimul-
tán kezdődött húsz táblán, 
illetve nyílt sakkverseny a 
szülők részére.                (me)

Évzáró
sakkgála
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Hat korcsoportban versengtek a diákok. A területi döntőbe jutás volt a cél Fotó: me 

Egész nap rúgták a bőrt a férfiak            Fotó: Májer Edit

Utoljára állt az Sz-L Bau Balaton Vívóklub tagjaként 
a dobogóra. Előtte Borosné Eitner Kinga     Fotó: MVSZ

www.tapolcaiujsag.hu 



Nyílt nap, toborzás
Megyén belüli képzést ígérnek a rendőrök a pályaválasztóknak
Toborzási nyílt napot tar-
tottak a Tapolcai Rendőr-
kapitányság épületében 
múlt pénteken.

A rendezvény legfontosabb 
célja a határvadász pálya és 
a rendőrségi szakgimnázi-
umok, szakközépiskolák 
népszerűsítése volt.
Aznap félszáz helyi diák is-
merkedhetett meg a rendőri 
hivatás sajátosságaival, az 
alkalmazott felszerelések-
kel, de rálátást nyerhettek a 
fiatalok a rendőrök minden-
napjaira, munkakörülmé-
nyeire, sőt a bűncselekmé-
nyek elkövetőit sújtó fogva 
tartás múltjára és jelenére is.  
Az élményszerű előadást és 
bemutatót is tartó Molnár 
András rendőr őrnagy  la-
punknak elmondta, fontos, 
hogy a fiatalok lássák, hogy 
milyen életvitele van ma egy 
rendőrnek, milyen körülmé-
nyekre, lehetőségekre szá-
míthat, ha belép valaki a kö-
telékbe. Megtudtuk, büntet-
len előélet, érettségi bizo-
nyítvány, magyarországi ál-

landó lakóhely, pszicholó-
giai- , fizikai alkalmassági 
vizsgálatok teljesítése szük-
séges ahhoz, hogy rendőri, 
illetve a hat hónapos modul-
ban működő határvadász 
képzésben részesülhessenek 
a pálya iránt érdeklődők. A 
rendőri szakgimnáziumok 

ugyanakkor a klasszikus 
nappali képzésnek megfele-
lően kettő évet ölelnek fel.  
Hamar jutnak megélhetést 
nyújtó keresethez a határva-
dász hivatás gyakorlói, hi-
szen már az első két hónap-
ban is munkabérért dolgoz-
hatnak. Fontos könnyítés a 

határvadász képzésnél, hogy 
aki adott megyén belül je-
lentkezik, annak ugyanab-
ban a megyében tudják lehe-
tővé tenni a felvételi eljá-
rásokat, ráadásul a képzési 
hely is szintén annak a me-
gyének a rendőrfőkapitány-
sága lesz.                          (tl) 

SZEM - PONT
Egy fontos szempont... Túl vagyunk a decemberi ünnepeken, 
adventen, Jézus születésén-karácsonyon, szilveszteren az év 
utolsó napján. Az év vége az év nagy számadásának, új re-
mények, várakozások fogadalmak, elhatározások ideje. Az óév 
utolsó napján gyakran fogadalmakat teszünk, például majd le-
szokunk a cigarettáról, majd sokkal több időt szánunk va-
lamire az új évben, vagy leadunk a súlyunkból vagy hétköz-
napjaink bizonyos mometumaira jobban oda fogunk figyelni.
Miután túl vagyunk az óév búcsúztatásán belekezdünk az új 
évbe, elérkezett az idő, hogy a szilveszteri fogadalmakkal, el-
határozásokkal kapcsolatban a tettek mezejére lépjünk! Cél-
jaink eléréséhez vértezzük fel magunkat akarattal, kitartással , 
szorgalommal és folyamatosan dolgozzunk ügyünkön! Még a 
valóságtól elrugaszkodott célkitűzéseink - nevezzük őket ál-
moknak - is megvalósulhatnak kellő eltökéltségünk és a külső 
körülmények kedvező összejátszása esetén.
Igaz, nagyon nehéz időszak van most Magyarországon sok te-
kintetben de Nyugat-Európában vagy akár a tengeren túl sem 
kolbászból van a kerítés. Odakinn is nehéz a megélhetés, de itt-
hon is lehet boldogulni (például egy bármilyen lakóingatlan 
árának összespórolásához nyugaton sokkal hosszabb idő kell 
mint nálunk) . Ha a munkaerő helyzetre gondolunk egyre több 
hiányszakma képződik itthon. A munkájára odafigyelő, dol-
gozni akaró és tudó emberekre mind nagyobb szükség van. En-
nek lassan a bérek emelkedésében is meg kell  mutatkozni. Te-
hát akár mivel is foglalkozunk, azt próbáljuk minél jobban 
csinálni az új évben is. Gondolkodjunk pozitivan, törekedjünk 
a jóra, a jobbra és boldoguljunk itthon, mert itt a hazánk!
Ne hagyjuk magunkat az árral sodródni! Mindig legyenek 
céljaink! Ha vannak célkitűzésein tudjunk értük dolgozni is! A 
célhoz vezető utat nekük kell kitaposni de az úti göröngyök, 
akadályok soha ne szegjék kedvünket, kitartásunkat!
E gondolatok jegyébe csapjunk bele a 2017-es évbe - BÚÉK! !             

                                                Dr. Tompos József üzemorvos

Múlt vasárnap asztalitenisz 
bajnokságot rendeztek a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, amelyen 
szép számmal képviseltette 
magát minden nem, és kor-
osztály, összesen 41 sporto-
ló részvételével. 
Kora estig folyt a játék a 
küzdőtéren hat asztalon, 
ahol végül öt korcsoportban 
indították el a játékot a csar-

n A TAPOLCAI Rendőr-
kapitányság Közlekedésren-
dészeti Osztálya vádemelési 
javaslattal fejezte be a se-
gítségnyújtás elmulasztás 
bűntett gyanúja miatt indí-
tott nyomozást. A nyomozás 
adatai szerint egy 58 éves 
ösküi férfi 2016. szeptember 
23-án 11 óra 55 perc körüli 
időben kerékpárjával hajtott 
le a Szent György-hegyről 
Raposka külterületén, majd 
kanyarodás közben nem 
adott elsőbbséget egy 61 
éves szigligeti férfi által 
vezetett személygépkocsi-
nak.  A sofőr azonnal féke-
zett, majd jobbra rántotta a 
kormányt, melynek követ-
keztében elvesztette uralmát 
járműve felett és a gépkocsi 
vízelvezető árokba borult. A 
61 éves szigligeti férfi köny-
nyű sérüléseket szenvedett, 
az 58 éves kerékpáros pedig 
megállás és segítségnyújtás 
nélkül Hegymagas irányába 
elhagyta a helyszínt. A ren-
dőrség a segítségnyújtás el-
mulasztás bűntett gyanúja 
miatt indított eljárást befe-
jezte. Az ügy iratait vádeme-
lési javaslattal küldték meg a 
Veszprémi Járási Ügyész-
ségnek - tájékoztatta lapun-
kat Nagy Judit a Tapolcai 
Rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója.
 

n BÍRÓSÁG elé állítási 
javaslattal zárult egy sümegi 
férfi ügye, aki ittasan oko-
zott balesetet a városban. A 
nyomozás adatai szerint a 
gyanúsított 2016. október 
28-án 8 óra 50 perc körüli 
időben Sümeg belterületén 
közlekedett személygépko-
csijával. A sofőr az egyik ke-
reszteződéshez érve balra 
kívánt kanyarodni, azonban 
a jármű jobb első kerekével 
felhajtott a járdára és kidön-
tött egy közúti jelzőtáblát. A 
baleset következtében a férfi 
könnyű sérüléseket szenve-
dett. A sümegi járőrök a 
helyszínelés során a jármű-
vezetőt alkoholszondás 
vizsgálatnak vetették alá, 
mely pozitív értéket muta-
tott. A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya az 54 éves so-
főrrel szemben az ittas jár-
művezetés vétség meglapo-
zott gyanúja miatt folytatott 
eljárást befejezte, és az ira-
tokat a napokban bíróság elé 
állítás kezdeményezésével 
küldték meg a Tapolcai Já-
rási Ügyészségnek.

nok dolgozói. Ismerős és új 
arcok is felbukkantak a 
sportolók között. A gyermek 
(14 év alatti) fiú kategóriá-
ból Farkas Adrián került ki 
győztesen, akit Hóti Péter 
követett. Harmadik helyen 
végzett Kolompár Balázs. A 
náluk idősebb korosztály-
ban, a 14-18 év közötti fiúk-
nál Farkas Gergő nyakába 
került az aranyérem, utána 
Sárközi Áron következett, a 
bronzérmet Krizsán Martin 
vihette haza. A női amatőr 
felnőtt versenyző kategóriá-
ban Nagy Emilné arany-, 
Gyarmati Zoltánné Gabriel-
la ezüst-, Tölgyes Réka 
bronzérmet szerzett. Férfi 
amatőr felnőtt versenyző ka-
tegóriában Kovács Károly a 
dobogó legfelső-, Baracsi 
János a második, míg Lakos 
Dezső a harmadik fokára áll-
hatott fel. A férfi igazolt fel-
nőtt versenyzők játékát 
Nagy Emil nyerte, Szollár 
Csaba második, Sümegi Já-
nos  harmadik lett.          (me) 
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Molnár András rendőr őrnagy irányításával a legfontosabb védőfelszerelések ki-
próbálására is lehetőség nyílt a toborzási napon                               Fotó: Töreky László

Jó hangulatban telt a dél-
után. 41 versenyző indult, 
a képen Tölgyes Réka     
                      Fotó: Májer Edit

Asztalitenisz bajnokság 
minden korosztálynak

Rendőrségi hírek


	Oldal 1
	tapolca2.pdf
	Oldal 1

	tapolca3.pdf
	Oldal 1

	tapolca4color.pdf
	Oldal 1

	tapolca5color.pdf
	Oldal 1

	tapolca6.pdf
	Oldal 1

	tapolca7.pdf
	Oldal 1

	tapolca8color.pdf
	Oldal 1




