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Vívó flashmob a tónál
BEMUTATÓ   Népszerűsítették a sportágat és a tapolcai klubot
Meglepő látványt nyújtott 
a Tapolca Vívóklub 
sportolóinak flashmob ak-
ciója szombaton délelőtt a 
Malom-tó partján.

A Vívás Világnapja alkal-
mából meghirdetett kezde-
ményezéshez, Boczkó Gá-
bor megbízott főtitkár felhí-
vására csatlakozott a helyi 
vívóklub. Szalay Gyöngyi, a 
klub alapítója és vezetője el-
mondta, hogy harmadik al-
kalommal rendezték meg a 
programot, Tapolca pedig 
most először csatlakozott a 
felhíváshoz. - Már évek óta 
élt bennem a gondolat, hogy 
mindenképpen egyszer itt a 
Malom- tó partján, egy ilyen 
csodálatos környezetben 
népszerűsítsük a vívást, és 
most valóra vált. - említette 
meg a szakedző.
Nem mindennapi látványt 
nyújtottak fehér sportruhá-
zatukkal és felszerelésükkel 
a vívó gyerekek. Az Alsó-tó 
két partján indultak párhu-
zamosan a sportolók, a hí-
don átvonultak, majd két ol-
dalról közelítették meg a 

Felső-tavat, ahol a Batsányi 
János téren rövid bemutató-
val örvendeztették meg az 
összegyűlt érdeklődőket.
A nyár elején megalakult Ta-
polca Vívóklub eseménydús 
hónapokat tudhat maga mö-
gött. Júliusban harminckettő 
leigazolt versenyzővel hiva-
talossá vált a klub. A nyarat - 
a sok munkával és edzéssel - 

augusztus végégén az OSC 
vívóegyesülettel közösen 
szervezett párbajtőrvívó ed-
zőtábor zárta, ahol többek 
között a helyi gyermekek a 
hazai veterán nagyoktól, vi-
lág – és Európa bajnokoktól 
leshettek el praktikákat.
Szalay Gyöngyi elmondta, 
hogy a jövő héten már egy 
kadet junior válogatóra 

mennek Budapestre, most 
már be is indul a szezon. Fo-
lyamatosak az edzések. Szé-
les a korosztályi paletta a 
klubban, nyolctól húsz éves 
korig vannak versenyzőik, 
illetve veterán vívókkal is 
büszkélkedhetnek.
(Írásunk a 7. oldalon foly-
tatódik „Fókuszba kerül az 
utánpótlás” címmel)      (me)

Jó lenne már hasznosítani!

Budai néni 90 éves lett

Egy tréfás mondást idézve, 
„egy biztos dolog van az 
életben, az pedig a változás 
maga”. Hogy a változás jó, 
vagy inkább rossz irányba 
vezet, vezetett, az gyakran 
politikai, közéleti viták alap-
ja. Ki gondolta volna, mond-
juk tíz évvel korábban, hogy 
a város egyes középületei-
nek milyen sorsot szán az 

élet, pontosabban a helyi 
döntések és a mögöttük lévő 
gazdasági, közéleti, politikai 
történések. Elbontották a Dr. 
Deák Jenő Kórház hosszú 
évtizedekig működő portá-
ját. Vajon mi lesz a helyén? 
(Írásunk további részét a 2. 
oldalon „Ajándékbolt, 
gyorsbüfé?” címmel olvas-
hatják).                               (tl)

Ez év szeptember elsején 
betöltötte  90. életévét Bu-
dai Józsefné, született 
Buzás Irén. Az ünnepeltet 
fiai, menyei körében kö-
szöntötte a napokban Do-
bó Zoltán polgármester és 
Marton József önkor-
mányzati képviselő. 

Budai Józsefné ma már gon-
doskodásra, odafigyelésre 
szorul, ám korához képest jó 
egészségnek örvend. Fiai, 
menyei és unokái szeretettel 
veszik körül a mindenna-
pokban, de Irén néni kedveli 
a Szent István utcai öregek 
napközi otthona klubtagja-
inak társaságát, az ottani 
ápolók szakszerű gondosko-
dását is. Meg is érdemli, hi-
szen ő is mindig szeretettel 
gondoskodott családjáról, 

gyermekeiről, miközben 
dolgos évtizedeket tudhat 
maga mögött. Buzás Irént 
Nyirádon anyakönyvezték 
1927- ben.  Gyermekéveit öt 
leánytestvérével együtt,  
Deáki községben élte meg. A 
háborút követően nehéz, 
dolgos élet várt rá, az erdő-
gazdaságnál, majd egy var-
rodában dolgozott, később 

háztartásbeliként végezte el 
a kerti, konyhai, családi te-
endőket. 1951-ben házaso-
dott meg, első fia 1953-ban, 
a második 1957-ben szüle-
tett. Vasutas férjével Tapol-
cán építkeztek, élték a min-
dennapok küzdelmes életét.  
Fiai és menyei öt unokával, 
az unokák két dédunokával 
ajándékozták meg .            (tl)

Pillanat, ami
romba dönt

Az érzés, amikor az 
ember tehetetlen. 
Amikor egy másod-
percnyi villanás alatt 
felméri, hogy ott, ab-
ban a helyzetben már 
nem tudja megakadá-
lyozni azt, amitől min-
dig is félt. Vagy rette-
gett. Ez az érzés sza-
vakkal nem írható le. 
Át kell élni, legyen szó 
súlyos veszteségről, 
vagy mások szemé-
ben ugyan kisebb, de 
az egyénnek, adott 
pillanatban különö-
sen fontos dologról, 
anyagi kárról, bosz-
szúságról, sok befek-
tetett energia pillana-
tok alatti elveszítésé-
ről. Adott esetben a 
gyors cselekvés eny-
híthet valamit, de 
nincs visszaút. Főleg 
ha mindez vasárnap 
történik, amikor senkit 
nem lehet elérni, s ez-
redszer is kiderül, 
hogy az ember csak 
addig fontos, amíg 
hasznot, pénzt remél-
nek tőle.

          Szijártó János

Már egy ideje a lebontott portaépület lehangoló látvá-
nya fogadja az arra járókat. Az önkormányzat szeret-
né már megszüntetni ezt az állapotot                    Fotó: tl.

Különleges látványt nyújtott a helyi vívók szombati bemutatója        Fotó: Májer Edit

Dobó Zoltán polgármester átadja Budai Józsefnének a 
miniszterelnök üdvözlő oklevelét      Fotó: Töreky László
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Bányásznap tárlattal

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Ta-
polcai Szervezete, a Tapolca és Környéke Bányászati Ha-
gyományápoló Egyesület és a Bányász Szakszervezet Tapol-
cai Szervezete idén is megrendezte a Bányásznapi ünnepsé-
get. Ennek részeként a Tamási Áron Művelődési Központ-
ban Zentai Gábor fotókiállításának megnyitójával emlékez-
tek meg a 60 éves Bakonyi Bauxitbányáról. Itt Orbán Tibor, 
a hagyományápoló egyesület elnöke mondott beszédet, 
majd koszorúzással folytatódott a program Kép, szöveg: szj.

LMP: „Tisztességes béreket!”
Az emberek számára tisz-
tességes bért, kiszámít-
ható életet szeretne az 
LMP. Programjuk széle-
sebb körben való meg-
ismertetése érdekében 
országjáró kampányt indí-
tott a párt.

Ehhez kapcsolódva "A 
Veszprém megyei emberek-
nek biztosítsunk tisztessé-
ges béreket!" címmel tartott 
sajtótájékoztatót kedden 
Schmuck Erzsébet az LMP 
frakcióvezető-helyettese és 
Takács Lajos, a párt Veszp-
rém megyei tagja (03. vá-
lasztókerület) Tapolca a 
nagyposta.
- Jelentős mértékű béreme-
lés segítene a lakosságon, s 
ez állíthatná meg az elván-
dorlást, és ez emelhetné a 
születések számát. A mini-
málbéreket legalább 20 ezer, 
az átlagbéreket legalább 40 
ezer forinttal kellene meg-
emelni. A kormány nem iga-
zán törődik a hazai kis- és 
középvállalkozásokkal sem, 
ezért itt is változtatni szük-
séges. Nagyarányú adócsök-
kentésre lenne szükség, hi-

Ajándékbolt, gyorsbüfé?

Országjáró körútjuk alkalmából Tapolcán tartott 
sajtótájékoztatót az LMP. Középen Schmuck Erzsé-
bet, mellette jobbraTakács Lajos   Fotó: Szijártó János

(Folytatás az 1. oldalról)
A bontás indokolt volt, hi-
szen az épület állapota erő-
sen leromlott az évtizedek 
alatt, ráadásul a kórház mű-
ködését érintő változások 
sem erősítették a porta meg-
tartása mellett szóló érveket. 
Az ilyen módon funkcióját 
vesztett épületmaradvány és 
területrész jelenleg is a város 
tulajdonában van, tehát a ta-
polcai önkormányzat lehe-
tőségeitől, döntésétől függ, 
hogy a jövőben mi lesz a 
sorsa.  Dobó Zoltán polgár-
mester lapunk ez irányú ér-
deklődésére válaszolva el-
mondta, még nyitott a kér-
dés, hogy milyen módon és 
milyen célra hasznosítsák a 

szóban forgó városi tulaj-
dont, de az elmúlt időszak-
ban felmerült a lehetősége 
egy esetleges kereskedelmi 
célú hasznosításnak. Meg-
tudtuk, már elkezdődtek a 
tárgyalások egy érdeklődő-
vel, aki egy ajándékboltot, 
illetve mellé egy vendéglá-
tóhelyet létesítene ott. Ha a 
tárgyalások sikerre vezetnek 
és megegyezés történik, ha-
marosan a képviselőtestület 
elé kerülhetnek az üzleti 
hasznosítás konkrétumai.  
Mindenesetre ebben a kér-
désben nagy valószínűség-
gel egységes lesz a véle-
mény, hiszen a jelenlegi ál-
lapotnál szinte minden csak 
jobb lehet.                        (tl)

Lehangoló látvány az egykori portaépület            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
Szeptember 18. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Szeptember 25. 14.00-16.00
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szen ma már ennél a szeg-
mensnél nem az a kérdés, 
hogy mennyi nyereséget 
tudnak termelni, hanem az, 
hogy milyen módon tudják a 
veszteséget minimalizálni, s 
meddig bírják ezt az álla-
potot fenntartani tartalék-

aikból. Éppen ezért az LMP 
a Megújuló Magyarország 
programjában radikális tár-
sadalmi és gazdaságpoliti-
kai változást sürget - fogal-
mazott Schmuck Erzsébet.
Mint megtudtuk, az ország-
járás kapcsán nem csak az 

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

említett kérdésekről esik 
szó. Sok elkeseredett nyug-
díjas osztja meg véleményét 
velük, és ebben nem csak az 
alacsony (többségében 120 
ezer Ft alatti) nyugdíj játszik 
szerepet, hanem az a szo-
morú tény is, hogy a kül-
földön dolgozó, s ott beren-
dezkedő gyerekek, hozzá-
tartozók már nem igazán 
akarnak visszajönni. - S ez 
nem csak a pénzről szól, ha-
nem a más környezetről is, 
ahol nincs ez a gyűlölködő 
légkör, amit a kormány itt 
megvalósított - tette hozzá.
A politikus kifejtette, or-
szágjárásuk kapcsán érzé-
kelhető, hogy a kormánynak 
csökken a támogatottsága, 
azonban ez a médiában nem 
köszön vissza, hiszen a hoz-
zájuk közel álló oligarchák 
felvásároltak szinte a teljes 
hazai sajtót. Legutóbb pél-
dául a Dél-Magyarországot 
és a Kisalföldet kebelezték 
be Andy Vajna  közreműkö-
désével. - Ezért nekünk más 
lehetőség nem maradt prog-
ramunk ismertetésére, csak 
az országjárás - hangsúlyoz-
ta.                                      (szj)

http://www.tapolca.hu


Most itt találkoztak
IPA Idén már huszonöt éves a német és magyar rendőrbarátság
Három német IPA szerve-
zettől, összesen 25 ven-
dég érkezett Tapolcára a 
hét közepén.

A nyugdíjas és aktív rend-
védelmi dolgozókat egya-
ránt sorai között tudó nem-
zetközi szervezet tagjai  
több német városból érkez-
tek,  nagyjából ezer kilomé-
ternyi utazás után, a Hotel 
Pelionban foglalták el szo-
báikat.
A külföldi kollégákat a szál-
loda földszinti különtermé-
ben fogadta és üdvözölte  
Sándor László az IPA ma-
gyarországi szekciója etikai 
bizottságának tagja. A tapol-
cai rendőrök és az Észak-
Rajna- Vesztfáliai Möchen-
gladbach városból érkezett 
kollégák kapcsolata, együtt-
működése nem éppen újke-
letű. Konkrétan 1992-ig da-
tálódik vissza, tehát éppen 
25 éve tart az ottani és a ta-
polcai IPA szervezetek kö-
zött akkoriban megkötött 
együttműködési szerződés 
eredményeként. –  Nemrégi-
ben felmerült, német baráta-

ink hosszú idő után ismét  el-
jönnének hozzánk, ezért 
megszerveztük számukra az 
itt tartózkodást – árulta el 
Sándor László, aki a tapolcai 
küldöttség vezetőjeként, 
még  tavaly járt Németor-
szágban, ahol  felvetődött a 
mostani látogatás ötlete.  A 

vendégeket a város polgár-
mestere, Dobó Zoltán ünne-
pélyesen fogadta pénteken a 
polgármesteri hivatalban.  
Természetesen Tapolca ne-
vezetességeinek szemléje, a 
tó és a csónakázó barlang 
sem maradhatott ki a prog-
ramból. Szombaton a cso-

port a hagyományos bada-
csonyi szüreti rendezvényt, 
a látványos felvonulást te-
kintette meg, de magyar-
országi tartózkodásuk alatt 
Budapestre is ellátogattak, 
ahol az egyik legfőbb él-
ményt a magyar parlament 
megtekintése jelentette.   (tl)

n SZÜRET - Szom-
baton tartják a hagyo-
mányos diszeli szüreti 
mulatságot. A felvonu-
lás 14.30-kor kezdődik, 
utána színes műsor szó-
rakoztatja a résztvevő-
ket. Bemutatkozik a Ci-
gányzenekar, a Cso-
bánc Népdalkör, a Bat-
sányi Táncegyüttes, a 
Tűzrózsák Táncegyüt-
tes, a Monostorapáti 
Vegyeskar és a Tapolcai 
Ifjúsági Fúvószenekar. 
A rendezvényen lesz 
biciklis felvonulás is az 
Európai Mobilitási Hét 
égisze alatt. A szüreti 
programon természe-
tesen találkozhatnak az 
érdeklődők huszárok-
kal, kisbíróval és 
"nagybíróval", meny-
asszonnyal, vőlegény-
nyel,iparosokkal, bor-
lovagokkal, motoro-
sokkal.                      (szj)

n  TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombaton 
a 20 kilométer távú 
Aszófő- Tihany- Aszó-
fő túraútvonalat teszi 
meg. Találkozó szep-
tember 16-án, a tapolcai 
vasútállomáson, reggel 
7.40-kor, a vonat 7.50-
kor indul. Az utazási 
költség teljesáron a ha-
zaúttal együtt 1860 Ft.
n SZIRÉNAPRÓBA 
- Szeptember 21-én 
csütörtökön 9 és 12 kö-
zött tartják a polgári vé-
delmi (katasztrófavé-
delmi) elektromos la-
kosságriasztó szirénák 
üzempróbás ellenőrzé-
sét Tapolcán.

Rövid hírek
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A külföldi kollégákat a hotel földszinti különtermében fogadta és üdvözölte  Sán-
dor László az IPA magyarországi szekciója etikai bizottságának tagja            Fotó: tl.

Müller Péter a nőkről
üller Péter József MAttila-díjas író, dra-

maturg előadására megtel-
tek a VOKE Batsányi János 
Művelődési Központ szék-
sorai. A „Féfiélet, női sors” 
című előadásra leginkább a 
nők voltak kíváncsiak pénte-
ken este.
Ahogy az elhangzott gon-
dolatok is róluk, a nőkről, a 
női nemmel kapcsolatos tár-
sadalmi és  világnézeti vál-
tozásokról szóltak elsősor-
ban. Müller Péter előadásá-

nak jelentős részében a nőt 
alárendelt szerepbe kény-
szerítő férfiközpontú világ 
anyagi, szellemi, társadalmi 
és vallástörténeti okait ele-
mezte, ezeknek egy részével 
szemben fogalmazta meg 
kritikáit. Rávilágított, a pat-
riarchális társadalom férfi-
uralma materialista szemlé-
letű világunkban sem szűnt 
meg, ugyanakkor ma már jól 
látszanak a változás jelei. - 
Jelenleg egy hatalmas for-
dulat kellős közepén va-

Müller Péter „Féfiélet, női sors” című előadásra fő-
ként a nők voltak kíváncsiak pénteken este         Fotó: tl.

gyunk. Ez a fordulat az élet 
minden színterén, az emberi 
kapcsolatokban, a társada-
lomban, a politikában, a gaz-
daságban, a tudomány terü-
letén is  megjelenik, de leg-
erősebben a párkapcsola-
tokban, a férfiak és a nők kö-
zötti változó viszonyban ér-
hető tetten - fogalmazta meg 
véleményét az előadó. Mül-
ler Péter szerint, ez a válto-
zás a párkapcsolati viták, 
összetűzések, drámák elsőd-
leges oka is egyben, hiszen a 
feleség az, aki tudja a férfi 
titkait, nem csak azt, amit a 
férfi elárult neki, hanem azt 
is, amit egy férfi nem akar 
észrevenni saját magán. 
- Ma már az egyetemeken 
több nő van mint férfi, több 
nő olvas rendszeresen nívós 
irodalmat, több nő foglalko-
zik lelki dolgokkal és  az élet 
nagy kérdéseivel. Ez a világ 
hatalmas nagy  “tektonikus 
mozgása”, a nők öntudatra 
ébredésének csalhatatlan 
jele - fogalmazott a neves 
író.                             (Töreky)

KULTÚRSAROK
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Keretes hirdetés, 
lakossági apróhirdetés, 
üzleti apró, Családi- és 

gyászhirdetések



Erősödik az online
INTERNET A kereskedelemben több a jó tapasztalat, mint a rossz
Az online kiskereskede-
lem népszerűsége évről 
évre növekszik, ma már 
biztonságosnak számít a 
Kínából történő rendelés 
is. Ugyanakkor a több 
ezer kilométerre fekvő 
webáruházakkal kapcso-
latban a hazai fogyasztók 
jelentős része még bizal-
matlan, különösen, hogy 
a megrendelő gyakran 
hosszú hetekig nem látja 
a kiszemelt terméket. 

A GKI jelentése szerint, a 
magyar online kiskereske-
delmi forgalom 2016-ban 
átlépte az egymilliárd eurót 
és további bővülése várható. 
A jelentésben az is szerepel, 
hogy az internet használók 
kilencven százaléka rendelt 
már a világhálóról valami-
lyen terméket, minden nyol-
cadik vásárló pedig külföldi 
oldalról is vásárolt már tar-
tós (sajnos néha csak tartós-
nak hitt) fogyasztási cikket. 
A külföldi rendelések közül 
kifejezetten csábító, olcsó 
vásárlási lehetőséget kínál-
nak a kínai oldalak. Haszná-
latukkal és természetesen 
bankkártya adataink mega-
dásával a legtöbb esetben tö-
redékáron és biztonságosan 
juthatunk jó, vagy kevésbé 
jó minőségű technikai, ruhá-
zati cikkekhez. A témában 
komoly jártasságra szert tett 

tapolcai olvasónk gyakran 
rendel külföldről vámmen-
tes kategóriába eső terméke-
ket. Az utóbbi időben kife-
jezetten jó tapasztalatai vol-
tak a kínaiakkal is. Azt 
mondja, érzékelhető, hogy a 
kínai eladók kifejezetten 
ügyelnek arra, hogy a meg-
rendelő elégedett legyen az 
online szolgáltatással és a 
termékeikkel. Például a kéz-
besítési költségek egy részé-
nek átvállalásával a kínai ál-
lam támogatja az online ke-
reskedelmet. (Ugyanakkor 
visszafelé ez nem működik, 
ezért költséges visszakül-
deni a terméket a feladónak)  
Olvasónk tapasztalatai sze-
rint, az aliexpress kifejezet-
ten jó fogyasztóvédelmi 

rendszerrel rendelkezik, ta-
lán még az e-bay-nél is ki-
sebb az esély arra, hogy 
nem, vagy nem azt kapjuk, 
amit szeretnénk. Elmondta, 
az általa megrendelt áruk át-
lagosan három hét alatt meg-
érkeztek az ázsiai országból, 
ugyanakkor néhány esetben 
arra is volt példa, hogy nem 
hozta a postás az áhított mű-
szaki cikket. Csak találgatni 
lehet, hogy hol és miért tűnt 
el a rendszerben a termék. 
Hibás áruba is belefutott már 
olvasónk, azonban az eladó-
nak küldött fotók és hibaleí-
rások alapján, minden eset-
ben kárpótolták, azaz el-
küldte az eladó számára a 
már hibátlan terméket. A 
több hetes időintervallum, 

ami a Kínából történő meg-
rendeléstől a kiszállításig el-
telik, nem éppen kevés, de 
tudni kell, hogy az a legtöbb 
esetben nem az eladón mú-
lik. Az ellenőrzések, konkré-
tan a vámvizsgálat miatt 
vesztegelnek heteket a ter-
mékek a hazai rendszerben, 
ahogy az eltűnt terméknek is 
sok esetben itthon veszett 
nyoma - állítja tapolcai ol-
vasónk. 
Azt sem szabad elfelejteni 
persze, hogy a Kínából szár-
mazó, gyakran szokatlanul 
olcsó áru esetében el kell fo-
gadnunk, hogy a hazai ke-
reskedelemben megszokott 
egy vagy többéves garancia-
vállalásra aligha számítha-
tunk.                             (tl)

Egyre népsze-
rűbb az online 
kereskedelem, 
sokan már 
Kínából is bát-
ran rendelnek 
árut, terméket. 
Vannak rossz 
tapasztalatok, 
de egyértelműen 
több jó

       Illusztráció: tl.

Tapolca Város Önkormányzata 
a korábbi évekhez hasonlóan 
támogatást nyújt a felsőoktatá-
si intézményben tanuló, jó ta-
nulmányi eredményt elérő, 
szociálisan hátrányos helyzetű, 
tapolcai állandó lakóhellyel 
rendelkező hallgatók számára, 
akik felsőfokú alapképzés 
vagy mesterképzés keretében 
első diplomájukat szerzik. A tá-
mogatás feltétele a magyar ál-
lampolgárság, a legalább 8 éve 
állandó lakóhely Tapolcán, az 
ország bármely, államilag elis-
mert felsőfokú oktatási intéz-
mény teljes idejű (nappali ta-
gozat), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, 
vagy egységes, osztatlan kép-
zésben  első diplomaszerzés, a 
2016/17. tanév II. félévében 
elért tanulmányi eredményé-
nek számtani átlaga eléri vagy 
meghaladja a 4,00-t, a család-
ban az egy főre jutó nettó havi 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 200 %-át (57.000 
Ft-ot), 25 évesnél fiatalabb 
életkor,  a pályázónak és a vele 
együtt élő tartásra köteles hoz-
zátartozóinak az önkormány-
zat felé adótartozása, valamint 
adók módjára behajtandó köz-
tartozása nincs. 
A támogatás igénylésével kap-
csolatos részletes tájékoztatást 
a Tapolcai Közös Önkormány-
zati Hivatal Önkormányzati és 
Igazgatási Iroda Általános 
Igazgatási Csoportja nyújt,. 
Az igény benyújtási határideje: 
2017. szeptember 30.

Nem árt tudni...
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Érkeznek az iskolákba 
az ingyenes tankönyvek
Több mint egymillió diák 
kapott ingyen tankönyvet 
augusztus végéig.

A kormány döntése alapján 
az új tanévtől már nemcsak 
az alsó tagozatos diákok, 
hanem az 5–9. osztályos ta-
nulók is ingyen jutnak a tan-
könyvekhez. Erre 12 milli-
árd forintot különítettek el a 
költségvetésben – ismertette 
a részleteket Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma parlamenti ál-
lamtitkára. A politikus jelez-
te, hogy a szeptemberi csalá-
di pótlékot is több mint egy 
héttel korábban, augusztus 
végén folyósították, mivel 
sok családnak fokozott 
anyagi megterhelést jelent 
az iskolakezdés.

A Könyvtárellátó (KELLO) 
szerint nem lesz gond az is-
kolakezdéskor, mert időben 
megérkeztek az oktatási in-
tézményekbe a kiadványok.
A tízmilliomodik tankönyv 
már július 19-én, vagyis ha-
táridő előtt elkészült, a kiad-
ványok nagy részét Deb-
recenben, az Alföldi Nyom-
dában gyártották. A magyar 
könyvnyomtatási kapacitás 
70 százalékával rendelkező 

konzorcium idén 1001 kü-
lönböző állami tankönyv 
nyomtatására kapott meg-
rendelést. A nyomdai mun-
kák befejezése után a 
KELLO elkezdte kiszállíta-
ni a tankönyvcsomagokat.
Jelentősen nőtt a gyermekek 
szünidei étkeztetésére for-
dított pénz is. Rétvári Bence 
korábban azt nyilatkozta, 
hogy 2010-óta közel 50 szá-
zalékkal,
370 forintról 570 forintra 
emelkedett az egy gyermek 
egynapi nyári szünidei ét-
keztetésére fordított összeg. 
Mint kifejtette, az étkeztetés 
időtartama 54 napról 70 nap-
ra nőtt, a napi költségkeret 
emelésével pedig bősége-
sebb és jobb minőségű ételt 
kapnak a szünetben a szoci-
álisan rászoruló gyerekek.
A szünidőben naponta több 
mint 136 ezer gyermek szá-
mára kértek szüleik szünidei 
étkeztetést. Rétvári Bence 
azt is közölte, hogy idén 
mintegy 74 milliárd forintot 
költ a kormány ingyenes, 
illetve kedvezményes gyer-
mekétkeztetésre, ami már 
több mint két és félszerese 
annak, amit az MSZP-kor-
mány az utolsó évében, 
2010-ben biztosított erre a 
célra. 
Mindemellett a tehetősebb 
önkormányzatok maguk is 
hozzájárulnak a szünidei ét-
keztetés ellátásához. 
                              Forrás: MW

Újra emelkedik a pedagógusok bére

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentősen emelkedett azok száma, akik ezen a te-
rületen helyezkednének el                                                                                      Forrás: MW

sőfokú végzettségű bölcső-
dei nevelőket, valamint a te-
rületi gyermekvédelmi 
szak-szolgálatnál dolgozó 
ö r ö k - b e f o g a d á s i 
tanácsadókat is.
A fizetések rendezése hatás-
sal van a pályaválasztásra is. 
Ma már egyre több fiatal 
dönt a pedagógus-életpálya 
mellett. Egy fiatal, pálya-
kezdő, főiskolai végzettségű 
óvodai pedagógus, vagy 
pályakezdő, főiskolán tanult 
bölcsődei nevelő bruttó bére 
is emelkedett, méghozzá 
hatvanezer forinttal. Való-
színűleg a béremeléseknek 
is köszönhető, hogy rövid 
idő alatt harminc százalék-
kal nőtt a pedagógusszakra 
jelentkezők száma. Ez azt is 
jelzi, hogy egyre többen 
látják kiszámíthatónak, von-
zónak a pályát. Palkovics 
László oktatási államtitkár 
korábban azt mondta: 2013 
és 2016 között ötezerrel nőtt 

a tanárok száma. Hozzátette: 
a kormány folyamatosan 
korrigálja a korábban beve-
zetett bolognai rendszert, 
amely hozzájárult a szakta-
nárok hiányához. Ismertette, 
hogy 2010-hez képest 552 
milliárd forinttal többet költ 
a kormány oktatásra, jövőre 
a köznevelés mintegy 71 
milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendőhöz ké-
pest jövőre 315 milliárd fo-
rinttal több jut a pedagógu-
sok béremelésére, amellyel 
a kormány azt szeretné elér-
ni, hogy a tanítók és tanárok 
megbecsülést, a diákok pe-
dig jobb minőségű oktatást, 
versenyképes tudást kap-
janak. Maruzsa Zoltán köz-
nevelési helyettes államtit-
kár azt mondta, kibővítenék 
a nehéz körülmények között 
végzett munkáért járó, eddig 
kizárólag területi alapon biz-
tosított pótlékot a pedagógu-
sok körében.        Forrás: MW

Diákhitel:nagy segítség a gyermeket vállalóknak

Nőtt a gyermekek 
szünidei 
étkeztetésére 
fordított pénz is

Időben érkeznek a tankönyvek                        Forrás: MW

Minősítéssel még magasabb a fizetés
Egyelőre 13 423 pedagógus vett részt az idén a minősítési el-
járásban, ami lehetővé teszi, hogy jövőre magasabb fizetési 
kategóriába lépjenek az érintettek. Az Oktatási Hivatal  köz-
lése szerint, a jövő évi eljárásokra eddig 10 502-en jelent-
keztek, de várják a további pályázókat is.

Az elmúlt évtizedek egyik 
legjelentősebb pedagó-
gusbér-fejlesztése folyta-
tódik szeptemberben, az 
érintettek hét–tízezer fo-
rinttal magasabb fizetésre 
számíthatnak.

A pedagógusok bére az el-
múlt néhány évben átlago-
san ötven százalékkal emel-
kedett.  2010-ben, amikor a 
jelenlegi kormány átvette az 
ország vezetését, a pedagó-
gusok anyagi és erkölcsi el-
ismertsége igen alacsony 
volt. Éppen ezért a pedagó-
gusok voltak az elsők, akik-
nek életpályamodellt és át-
fogó, többéves béremelési 
programot indított a kabinet. 
Hét évvel ezelőtt egy húsz 
éve tanító, főiskolai végzett-
ségű pedagógus bruttó 149 
ezer forintot keresett, míg az 
idei év végére a fizetése 
bruttó 301 ezer forint lesz. A 
béremelés érinti az óvónő-
ket, az óvodapedagóguso-
kat, a logopédusokat, a fej-
lesztő pedagógusokat, a fel-

30%-kal nőtt a
pedagógusszakra
jelentkezők száma

TÁMOGATÁS - Jövő ja-
nuártól az első gyermek szü-
letésekor felfüggesztik az 
édesanyák diákhiteltörlesz-
tését. 
A második gyermek világra 
jöttekor elengedik a tartozás 
felét, a harmadiknál pedig a 
teljes összeget, hogy ily mó-
don is könnyítsenek a gyer-
meket vállaló anyák életén. 
A felsőoktatást most elkez-
dőknek lehetőségeik és ter-
veik felmérése után miha-
marabb érdemes azt is el-
dönteniük, hogy felvegye-
nek-e diákhitelt. Mint arról 
beszámoltunk, a szabad fel-
használású Diákhitel 1-et a 

2001. évi indulásától tavaly 
év végéig több mint 354 ez-
ren vették igénybe, összesen 
294,3 milliárd forint összeg-
ben. A kötött felhasználású 
Diákhitel 2 lehetőségét kö-
zel 25 ezren használták fel, 
összesen 20,2 milliárd forint 
összegben. A hitelt általában 
11 tanulmányi félévre lehet 
igényelni. A szabad felhasz-
nálású Diákhitel 1-et állami 
ösztöndíjas és önköltséges 
képzésben részt vevő hall-
gatók is felvehetik, akár nap-
pali, esti, levelező tagoza-
ton, vagy távoktatásosban 
tanulnak. A Diákhitel 1 ese-
tében a legkisebb összeg ha-

vi 15, a legmagasabb havi 50 
ezer forint, de – maximum 
250 ezer forintig – van mód 
arra is, hogy a diák egy 
összegben vegyen fel öthavi 
hitelt. A Diákhitel 2-nél az 
önköltséges képzésben tanu-
ló diák annyi hitelhez juthat, 
amennyibe az oktatás kerül, 
az összeget közvetlenül a 
felsőoktatási intézmény 
kapja meg. A kamat mérté-
két kormányrendeletben ha-
tározzák meg, jelenleg 2,3 
százalék. A tartozás törlesz-
tése általában – kivéve a 
fentebb említett anyukákat – 
a jogviszony megszűnése 
után kezdődik.     Forrás: MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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A vakáció lehetősége
tapolcai szegregátum Atársadalmi felzárkóz-

tatása” című, TOP-5.2.1-15-
VE1-2016-00002 azonosí-
tószámmal nyilvántartott 
projekt keretén belül Ta-
polca város Önkormányzata 
és a Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet 
idén először szervezte meg 
40 napos nyári táborát, 
amely a gyermekek számára 
díjmentes volt. A táborban 
65 hátrányos helyzetű gyer-
mek vett részt heti 30 fős 
turnusokkal.  A tábor szerve-
zése során előtérbe helyez-
tük, hogy a gyerekek első-
sorban olyan programokon 
tudjanak részt venni, ahova 
önerőből a családdal nem 
tudnak eljutni, és nem utolsó 
sorban, hogy megismerjék 
közvetlen lakókörnyezetük 
páratlan szépségeit, értékeit. 
Lehetőségük volt minden 
héten különböző sportággal 
megismerkedni, ezen felül a 
szépirodalommal, és a város 
nevezetességeivel. Kirándu-
lást tettek a Folly Arboré-
tumba, Badacsonytördemici 
Ökoturisztikai Látogató 
központba, túráztak a Bada-
csony hegyre a Csobáncra, 
valamint a Véndek-tanyára. 
A szórakozás is nagy szere-
pet játszott a tábor hetei 
alatt, hiszen a gyerekek he-

tente többször is ellátogat-
hattak a strandra, kéthetente 
pénteken moziba, és az Idő-
sek klubja udvarán kézmű-
ves foglalkozásokon vehet-
tek részt, ahol nagyon szép 
alkotások készültek. A tábor 
koordinálásában a két ani-
mátor Tomity Nóra Vivien, és 
Szabó Klára a nyolc héten át 
kitartóan vezette a tábort, 
valamint a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat kollégái 
Buzás Krisztina, Borbélyné 
Sötét Katalin, Bakonyi Ber-
nadett, Samuné Vágner Edit 
heti váltásban segítették a 
munkájukat. Ezen felül sze-
retnénk megköszönni a Ta-
polcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola pedagógu-

sainak, az iskolai védőnők-
nek Maurer Tamásnénak és 
Szabóné Takács Máriának, 
az iskolai közösségi szolgá-
lat keretében részt vevő ta-
nulóknak, valamint az EFI 
Iroda önkénteseinek önzet-
len munkáját. Külön szeret-
nénk kiemelni Rédli Ká-
rolyt, a Tapolca Kft. ügyve-
zetőjét és kollégáit, akiknek 
a segítsége nélkül ez a nagy-
szabású programsorozat 
nem valósulhatott volna 
meg.
     Keller-Tóth Szilvia,
     Bognár Borbála
    (Szegregációt felzárkóz-  
     tató Iroda munkatársai)
     Majerné Gulácsi Tünde
     (szakmai vezető)

Létünk története valóságosnak vélt mesével kezdődik. A ma végt-
elennek látszó világmindenséget, szinte vége beláthatatlan idővel 
ezelőtt a legegyszerűbbnek tűnő  természeti entitás uralta, töltötte 
ki. A hidrogén. Ennek a végtelen térnek véget vetett az, amit ma 
ősrobbanásnak nevezünk. Ennek lejátszódásában már részt vett a 
hélium, atommag- és elektron számban eggyel magasabb szinten 
álló elem, mint a hidrogén. Az elemi világmindenség folyamatos 
alakulása nem állt le, napjainkban is van bizonyítéka a teremtő 
erőknek. A rádium folyamatos ólommá alakulása például.
Majd korunkban Mendelejev (és később Bohr)  kimutatták, atomi 
szerkezete ennek volt a legegyszerűbb, egy atommag és egy körü-
lötte keringő elektron. Mire a kozmoszunk szerkezete kialakult, 
hetvenkét elemet tudtak rendszerbe állítani, ami alapja lett az ál-
talunk lakott bolygó, a Föld, életet teremtő adottságainak.
A melegvérűek megjelenése rengeteg idő múlva következett csak 
be. Majmokon át a hominidákig. Megjegyzendő, az angol hittu-
dományos irodalomból éppen korunkban tiltották ki a genezist, 
tehát  teremtés közlését a Bibliából. Végtelenül hosszú volt az  az 
idő is, míg a homo sapiens, a mai ember nézetei is helyet kaptak 
bölcseletében, tudományában, szemben a vallások szélsőséges 
miszticizmusával. Az, hogy az élőlényekkel együtt az élettelen 
kozmosz is ugyanazokból az alkotó  elemekből épül fel, ma már 
megcáfolhatatlan tétele múlt századi természettudományunknak. 
Ezt még a fanyalgó hittanok is kénytelenek beépíteni valahogy 
idealista filozófiáikba. De a tudomány innen is tovább lépett.
Amikor a technológiai tudás megkapta legmodernebb eszközeit, 
amivel az atomszerkezetek, elektromagnetikus összefüggések 
felmérhetők, megmagyarázhatók, igazolhatók. Le kell vonnunk 
az elmúlt évezredek tudományos, bölcseleti tanulságait. Mi embe-
rek, a kozmosz, a benne helyet foglaló aszteroidák, köztük árva 
Földünk is csupán különböző nagyságú energiaquantumok meg-
jelenési formái. Amiket  a szintén quantált  elektromágneses erők 
tartanak egybe. Mendelejevtől,  Bohron át Einsteinig  egész ter-
mészettudományunk végkövetkeztetése ez lehet.   Dr. Sáry Gyula

A tapolcai önkormányzat, valamint a Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézet által szervezett 40 
napos nyári táborban hatvanöt hátrányos helyzetű 
gyermek vett részt                         Fotó: Helyszíni felvétel

Az ember hajdan és ma

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
Szeptember 14 - 20. 
csütörtök – szerda

14 – 15. csütörtök – péntek, 
18 – 20. hétfő - szerda 16:00 

1200,-Ft  
16 – 17. szombat - Vasárnap

Az Emoji-film 2D                                                                                               
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 90 perc

...
16 - 17. szombat – vasárnap  

16:00 1400,-Ft  
Minden minden  

Színes, szinkronizált 
amerikai romantikus dráma

Hossz: 96 perc 
...

14 - 20. csütörtök - szerda 
18:00 1200,-Ft  
Újra otthon  

Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 97 perc
...

14 - 20. csütörtök – hétfő 
20:00 1200,-Ft  

Az
(It)                                                                             

Színes, szinkronizált 
amerikai horrorfilm

Hossz: 135 perc

www.tapolcaiujsag.hu 

Egy helyi utas véleménye
Tisztelt Tapolca Újság!
Szoktam olvasni az újságot 
ami Tapolcán jelenik meg 
mindig pénteken. A tapolca-
iak már csak fehér újságnak 
hívják. Az újság hátulján van 
egy olyan rovatjuk aminek a 
címe Szempont.  Ez a rovat 
Tapolcáról mutat be olyan 
helyezeteket amelyeket 
rendbe kéne hozni. Nem tu-
dom a buszpályaudvaról 
mért nem írtak még cikket? 
Szörnyű állapotok uralkod-
nak azon a helyen. A takarí-
tás kritikán aluli, nem talá-
lok rá szavakat. Már ha azt 
takarításnak lehet nevezni. A 
férfi vécét lezárták már rég-
óta, a női vécébe papírt se 
tesznek, de a 100 forintot mi 
kifizetjük a semmire. A pa-
dok koszosak, ragadnak. 
Ezenfelül rozsdásak és van 
olyan pad ami még tépi is a 
ruhát vagy a pört vágja meg. 

A kinti takarításról inkább 
nem írok semmit, azt látni 
kell. A kinti rész borzalmas, 
teli gödrökkel, nincs szegély 
az út és a járda között.  Sok 
helyen balesetveszélyes, mi-
vel a busz is feljön a járdára. 
Írtam az illetékeseknek, de 
nem csináltak semmit. Illet-
ve pár helyről elvitték a pa-
dokat csak.  Úgy hallottam 
több baleset is volt már a 
buszpályaudvaron a járda ál-
lapota miatt. Remélem önök 
tudnak valamit tenni azért, 
hogy a buszmegálló végre 
utasbarát legyen és ne egy 
lepratelep. Ami testileg és 
egészségügyileg is ártalmas 
ránk, utasokra. Előre is kö-
szönöm a segítségüket. To-
vábbi szép napot és jó mun-
kát kívánok!
Tisztelettel, egy felháboro-
dott utas aki segítséget kér!
     (Név a szerkesztőségben)

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

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Zsókát köszöntötték
SAKK    A világbajnoki ezüstérmes kislányt fogadták Tapolcán
A brazíliai Pocos de Cal-
dasban rendezett korcso-
portos sakk világbajnok-
ságon, az U10-es korosz-
tályban ezüstérmet szer-
zett, Tapolca Városi Sport-
egyesület játékosát, Gaál 
Zsókát, szüleit, és edzőit 
köszöntötte múlt héten a 
város nevében Dobó Zol-
tán polgármester.

A polgármester úgy fogal-
mazott, hogy az ajkai kis-
lány bizonyos szempontból 
Tapolca utazó nagykövete, 
hiszen viszi a város jó hírét a 
világban. Azonban nem csak 
neki köszönte meg azt a na-
gyon komoly teljesítményt, 
amit nyújtott, hanem szülei-
nek is, a szakmai munkát 
pedig a sportegyesületnek és 
az edzőknek. Kifejtette, 
hogy a gyermekbe fektetett 
munka, évekkel később for-
dul termőre, amely most sok 
év után Zsóka személyében 
valósult meg.
Dobó Zoltán emléklapot és 
értékes ajándékcsomagot 
adott át Zsókának, aki a 
gesztust brazil szuvenírrel 
viszonozta. A polgármester 

ajándékkal köszöntötte a 
szülőket, Renátát és Sándort 
is, valamint Paréj József 
volt szakosztályvezetőt, to-
vábbá Istvándi Lajos nem-
zetközi mester és Kosztolán-
czi Gyula FIDE-mester ed-
zőket.
Az ünnepelt sem érkezett 
üres kézzel - edzőinek, to-
vábbá Paréj Józsefnek, Réd-

li Károly TVSE elnöknek, és 
Puskás Ákos alelnöknek is 
meglepetéssel kedveskedett 
az ifjú tehetség. 
Az édesapa kezdte meg az 
élménybeszámolót, melybe 
később a család többi tagja is 
bekapcsolódott. 
Zsókának nem sok ideje ma-
rad a pihenésre, hiszen a hó-
nap végén  repül Kínába, a 

csapat világbajnokságra, 
miután meghívást kapott a 
négyfős tizenkét év alatti 
magyar válogatottba, ahová 
edzője, Istvándi Lajos csa-
patvezetőként kíséri.
Távolabbi cél a jövő évi spa-
nyolországi U12-es korcso-
portos világbajnokság, 
melyre a sakktehetség lel-
kesen készül.                (me)

n FOCI - Az MTD 
Hungária Megyei III. 
osztály Déli csoportban 
a Diszeli SE szeptember 
első vasárnapján 2:0-ra 
maradt alul a vendéglá-
tó Szigliget BSE ellen. 
Hétvégén 0:4 arányú 
vereséget szenvedtek 
hazai pályán a Monos-
torapáti SE ellen.
Az MTD Hungária Me-
gyei III. osztály Déli 
csoportban a Tapolcai 
Öregfiúk FC 6:1-re ver-
te hazai pályán a Révfü-
löp NKSE csapatát 
szeptember első vasár-
napján. Gólt szerzett 
Bárány Péter, Viski 
László, Nagy Béla (2), 
valamint Horváth Csa-
ba (2). Edző: Boczkó 
Gyula.                      (me)

n SZLALOM - A 
HungaroRingen, szep-
tember első hétvégéjén 
megrendezett Extrém 
Technical Weekenden, 
a szombati DragRacing 
Kupán Lovász Róbert 
kategória első, abszolút 
hatodik helyen zárt.(me)

Három verseny, tizennyolc trappoló
Mozgalmasan vágtak neki 
az őszi futó szezonnak a 
Tapolcai Trappolók. Két 
nap leforgása alatt három 
versenyen, összesen ti-
zennyolcan futottak.

Szeptember első szombat-
ján, a II. Sümeg Trail te-
repfutó versenyen tizenkét 
fővel, minden kategóriában 
képviseltetették magukat a 
tapolcai futók, szép eredmé-
nyekkel. A nyolc kilométe-
res, „csípős távon” kifutot-
tak a fenyvesbe, onnan visz-
sza a városba, fel a várba, 
majd a Tarisznyavárnál visz-
sza a Palotakertbe. Kategóri-
ájában Réffi Tünde a máso-
dik, Molnár Éva a negyedik, 
Nyakas Erika az ötödik, 
Kozma Imre az első, míg Se-
bestyén Ferenc a tizenhar-
madik helyen végzett.
A huszonegy kilométeres 
„erős” távot teljesítők elfu-
tottak a fenyvesig, fel a Fe-
hérkövekre, ki Darvastó fe-
lé, vissza a városba, onnan 

fel a várba, majd a Tarisz-
nyaváron keresztül vissza a 
Palotakertbe. Kategóriájá-
ban második Gazda Rita 
(még úgy is, hogy egy saj-
nálatos tévedés miatt négy 
kilométerrel többet futott), 
szintén második Nagy Mik-

(Folytatás az 1. oldalról)
Szalay Gyöngyi azt is el-
mondta, hogy az idei tanév-
ben szakkörszerűen indíta-
nak edzéseket a Nagybol-
dogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskolában, jö-
vőre pedig a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskolá-
ban is hasonló lehetőséget 
szeretnének biztosítani a 
gyerekeknek.
A párbajtőr mellett a tőr 
szakágat is választhatják 
majd a gyerekek az új cso-
portokban. A képzés első fél 
éve ugyanaz párbajtőrben, 
és tőrben is, utána követke-
zik csak a fegyvernemvá-
lasztás. Szalay Gyöngyitől 
megtudtuk, hogy munkájá-
ban a szülők, az alapító - és 
az elnökségi tagok is segítik. 
A szakmai munkában Né-
methné Szkalla Ilona szak-
edzővel, valamint az iskola-
vívásban Gauland Zsófia 
szakedzővel dolgoznak 
együtt. Kiemelte, a klubban 
hozzáértő emberek foglal-
koznak a gyerekekkel.   (me)

Fókuszba 
kerül az
utánpótlás

lós, hatodik Szalkai Zsolt, 
tizennyolcadik Hoffman 
Richárd, ötödik Szabó Zol-
tán, hatodik Domán Gábor, 
hetedik pedig Földesi Jó-
zsef.
Aznap két trappoló Balaton-
szőlősön, a Szőlőskör nevű 

versenyen indult, ahol mind-
ketten második helyezést ér-
tek el. Kategóriájában Né-
meth Gyula a huszonegy, 
míg Szám Lajos a tizenegy 
kilométeres távon szerzett 
ezüstérmet.
Másnap a Veszprém Félma-
ratonon a Domán család futó 
tagjai két trappolóval kiegé-
szülve álltak rajthoz. A hu-
szonegy kilométeres (félma-
ratoni) távon Domán Raj-
mund kategória első, Enyin-
giné Tóth Andrea a nyolca-
dik, míg a Domán Fruzsina 
és a Patkós Máté kettős váltó 
a hetedik helyet szerezte 
meg. A tizenegy kilométeres 
távon indult Gombos Róbert 
a második, Domán Gábor 
pedig a negyedik helyen ért 
célba kategóriájában.
Egyetlen hétvége alatt meg-
szerzett kettő első, illetve 
három második helyezéssel, 
és a további remek ered-
ményekkel lendületesen ké-
szülnek a trappolók az ősz 
további versenyeire.       (me)

Rövid hírek
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Köszöntés a polgármesteri hivatalban. /Balról jobbra/ Puskás Ákos TVSE alelnök, 
Paréj József volt szakosztályvezető (TVSE), Kosztolánczi Gyula edző (TVSE), 
Istvándi Lajos edző, szakosztályvezető (TVSE), Gaál Renáta, Gaál Sándor, Gaál 
Zsóka, Dobó Zoltán polgármester                                                                Fotó: Májer Edit

Tizenkettő Tapolcai Trappoló indult neki a II. Sümeg 
Trail terepfutó versenynek         Fotó: Tapolcai Trappolók



Fontos a megelőzés
VÉDEKEZÉS  A homokzsákos eljárás segíthet „özönvíz” esetén
Az egyre szélsőségeseb-
bé váló időjárás gyakran 
mutatkozik meg özönvíz-
szerű eső formájában ná-
lunk is. Ez mindig károk-
kal jár, ám egy részük el-
kerülhető, csökkenthető, 
állítják a katasztrófavé-
delmi szakemberek. 

A helyi vízkár elleni védeke-
zés jegyében, illetve a lakos-
ság önvédelmi, önmentő ké-
pességének fokozása érde-
kében katasztrófavédelmi, 
polgári védelmi felkészítő 
foglalkozást szervezett több 
alkalommal is az önkor-
mányzat az érdeklődők szá-
mára Tapolcán.
Ezzel összefüggésben Hor-
váth András tűzoltó alezre-
des arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy nem árt tudni azt, 
hogy miként kell szaksze-
rűen homokkal megtölteni, 
majd elhelyezni az e célra al-
kalmas zsákokat. Korábban 
több alkalommal be is mu-
tatta az érdeklődőknek a zsá-
kolás technikáját a Halápi 
úti garázssor előtti homok-

depónál. Hangsúlyozta, 
hogy bármikor érhet minket 
természeti csapás, amelyre 
érdemes a lehető legjobban 
felkészülni. A homokzsákok 
ellenállnak a megemelke-
dett vízszintnek, de nem 
mindegy, hogy milyen mó-
don vannak elhelyezve. Az 

is fontos, hogy nagyjából 
egyforma mennyiségű ho-
mok kerüljön mindegyik 
zsákba, és persze maximum 
annyi, amennyit elbírunk. 
Azt külön kiemelte Horváth 
András, hogy a több sorban 
egymásra helyezett elemek 
stabilitása érdekében érde-

mes belülről, azaz a védett 
oldalról megtámasztani az 
általunk felhúzott, kiépített 
“gátat”.
Azt is megtudtuk a szakem-
bertől, hogy az árvíz elleni 
védekezéshez bárki kérhet 
zsákot a polgármesteri hiva-
talban.                              (szj) 

SZEM - PONT
„Bácsi kérem hol lehet itt focizni?” - idézte amolyan fel-
vezetésként tapolcai olvasónk a közismert szlogent, ami-
kor problémájával megkeresett. Panaszosunk elmondta, 
hogy maga is futballozott sok éven át és időnként szeret-
ne kisfiával is kimenni néha egyet passzolgatni, játszani, 
ha esetleg többen összejönnek, akkor egy kicsit focizni is. 
Csakhogy Tapolcán nincs erre lehetőség. A műfüves pá-
lyákra csak pénzért lehet belépni, a Városi Sporttelepen 
meg nincsenek használható kapuk. Vagy ha vannak is, 
azokon nincs háló. Érdekes - mondta olvasónk -, ha ép-
pen Nemesgulácson áthaladok, ott mindig látom a háló-
kat a kapukon és sokszor a labdát kergető gyerekeket is. 
Tapolcaiként oda kellene kijárnom, vagy másik környék-
beli faluba? Itt van ez a szép sportlétesítmény és pont a 
foci lehetősége van elzárva előlünk és mások, köztük sok 
gyerek elől is. Nem gondolom, hogy a város kizárólag a 
megyei másodosztályban játszó csapatnak tartaná fenn a 
létesítményt! -tette hozzá.                                              (szj)

2017. szeptember 2.
ź Kovács Máté Lajos
és Gelencsér Réka
ź Illés Péter és
Dr. Kosztolánczi Éva
ź Lang László Sándor és 
Bakos Andrea (Gyulakeszi)

2017. szeptember 5.
Soós Éva és
Lukács István

n FOLYTATÓDIK az 
„Iskola Rendőre” program a 
tapolcai általános iskolák-
ban is. A Tapolcai Rendőr-
kapitányság munkatársai 
2017. szeptember 7-én a 
reggeli becsengetés előtt ke-
resték fel a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus 
Iskolát. Az Országos Ren-
dőr-főkapitányság által 
2008. szeptember 1-jétől 
minden évben meghirdetett 
„Iskola Rendőre” program 
keretein belül az egyenru-
hások különböző, láthatósá-
got elősegítő ajándékokat 
adtak át az iskolásoknak, és 
közben a gyalogos közleke-
dés legfontosabb ismérveit 
elevenítették fel. A gyereke-
ket kísérő szülők figyelmét 
pedig az őszi időjárás beáll-
tával megváltozott út- és lá-
tási viszonyok veszélyeire 
hívták fel, illetve a közle-
kedésbiztonsággal kapcso-
latos hasznos tanácsokat tar-
talmazó kiadványokat adtak 
át számukra - tájékoztatta la-
punkat Nagy Judit a Tapol-
cai Rendőrkapitányság 
megelőzési főelőadója.
n BÍRÓSÁG elé állítás 
kezdeményezésével zártak 
rendőrök nemrég két ittas 
járművezetés miatt indított 
nyomozást Tapolcán. A nyo-
mozás adatai alapján 2017. 
július 28-án 2 óra 15 perckor 
Kapolcs belterületén közle-
kedett egy 32 éves pécsi férfi 
személygépkocsijával, akit 
a rendőrök ellenőriztek. Az 
intézkedés során alkalma-
zott alkoholteszteres vizsgá-
lat pozitív értéket mutatott, 
ezért a sofőrt további min-
tavétel céljából a járőrök 
előállították a Kapolcson 
ideiglenesen felállított ren-
dőrállomásra. Egy szintén 
személygépkocsival közle-
kedő 27 éves tapolcai férfit 
pedig Tapolca-Diszel egyik 
utcájában igazoltattak az 
egyenruhások 2017. augusz-
tus 27-én 10 óra 5 perckor. 
Az alkoholszondás vizsgálat 
ebben az esetben is pozitív 
eredménnyel zárult, a jár-
művezetőt a rendőrök elfog-
ták és előállították. A mind-
két sofőr ellen ittas jármű-
vezetés vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt indított nyomozást a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti 
Osztálya a napokban bíróság 
elé állítási javaslattal zárta, 
és az ügyeket átadták az 
illetékes ügyészségnek.

a sóval,a szerecsendióval és ap-
ránként a tojásos masszához ke-
verjük.
Dolgozzuk el teljesen csomómen-
tesre. Egy 20 × 30 cm -es tepsit 
lássunk el sütőpapírral, majd a 
masszát egyenletesen oszlassuk el 
benne.A szilvákat forgassuk át a 
fahéjas morzsában, majd rakjuk ki 
a tésztánk tetejét vele. Nem kell 
belenyomkodni.
180 C -ra előmelegített sütőben 30 
perc alatt készre sütjük. Azért nem 
árt egy tűpróba! Rácsra téve ki-
hűtjük.Tetszés szerint kockákra 
vágva, tetejét enyhén porcukrozva 
szervírozzuk.
             Fehér Sándorné, Tapolca
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Horváth András (egy korábbi bemutatón): A zsákok egymáshoz viszonyítva fedés-
ben legyenek, a visszahajtott szájuk pedig alulra kerüljön, hogy a víz ne tudja ki-
mosni belőle a homokot                                                                                      Fotó: szj.

A sporttelepen nincs egyetlen hálóval ellátott kapu 
sem, sőt, az edzőkapuk is egymáshoz vannak láncol-
va. Az edzőpályán pedig még a kapuk előtere is til-
tott zóna az egyszerű halandók (gyerekek) számára

Házasságkötés Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35-50 Ft/db
Burgonya: 120-189 Ft/kg
Sárgarépa: 180-189 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
V.hagyma: 150-200 Ft/kg
Paprika: 190-600 Ft/kg
Paradicsom: 740 Ft/kg
Uborka: 320-500 Ft/kg
Körte: 250-400 Ft/kg
Alma: 250-300 Ft/kg

Heti SÜTI

Könnyű szilvás süti
Hozzávalók: 3db tojás, 4 evőkanál 
cukor, 10 g vaníliás cukor, 1,2 dl 
étolaj, 0,4 dl tej, 12 evőkanál liszt, 
1 teáskanál sütőpor, 1 csipet só, 11 
db közepes szilva, 1 teáskanál fa-
héj, 1 evőkanál édes morzsa (vagy 
finom szemcsés zsemlemorzsa)
Elkészítés: Készítsük elő a hozzá-
valókat, és mérjük ki. A szilvát ala-
posan mossuk meg, itassuk róla le 
a vizet, magozzuk ki.Negyedeljük 
fel őket, szórjuk rá a fahéjat, és az 
édes morzsát. (Jó a finomra darált 
zsemlemorzsa is.) Tegyük félre.A 
tojásokat jó levegősre keverjük ki a 
cukrokkal. (2-3 perc)
Hozzáadjuk,és alaposan bele 
dolgozzuk az olajat és a tejet.A 
lisztet összekeverjük a sütőporral, 

Rendőrségi hírek
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