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Megtanultak úszni
OKTATÁS Minden tanuló névre szóló bizonyítványt vehetett át
Jelképes
bizonyítványt
adtak át a Tapolcai Termálstrandon a napokban,
a „Hurrá! Úszni tanulok!”
nyári tanfolyam résztvevőinek. A gyerekek játékos bemutatóval is készültek.

A meghívott gyerekeket és
családjukat a tanfolyamot
szervező Tapolca Kft. részéről, István Krisztina, az
önkormányzat részéről pedig Dobó Zoltán köszöntötte. A polgármester beszéde
után Hanzmann László tanfolyamvezető gratulált a
gyerekeknek.
A rendkívül szeles és felhős
idő ellenére hat kisgyermek
vállalta, hogy megmártózik
a medencékben. A tanfolyamvezető
irányításával
először mély vízben mutatták meg mit tanultak a
nyáron, majd a kellemesebb,
meleg vízben folytatták a
látványos gyakorlatokat.
István Krisztinától megtudtuk, hogy nagyon pozitív tapasztalatokkal zárták az első
„tanévet”. Minden szülőtől

Irány a vízbe! Hanzmann László irányításával a gyerekek bemutattak néhány
gyakorlatot a nyáron tanultakból
Fotó: Májer Edit
kedvező visszajelzés érkezett az oktatókkal, a tanfolyammal és a helyszínnel
kapcsolatban is. Idén több
mint százharminc gyermek
jelentkezett a nyári kurzusokra, ennek sikerén felbuzdulva pedig tervezik a folytatást. Hanzmann László elmondta, ideális feltételek
között folyt az oktatás. Úgy

gondolja a tíz napos tanfolyam elegendő időt biztosított, az alapok és a vízhez
szokás elsajátítására. A gyermekek úszástudásához igazodva több csoportot alakítottak ki. A haladó gyerekek,
akikkel ő foglalkozott, a
mell-, a gyors- és a hátúszással ismerkedtek. Mindemellett vízbiztonsági gyakorla-

tokat is végeztek játékos
formában.
A tanfolyamvezető szerint a
legnagyobb munka és siker
az oktatók számára az volt,
hogy az úszással még csak
ismerkedő gyerekeket megfelelő vízbiztonsági szintig
juttassák el. A kezdő csoporttal Krachun Éva foglalkozott.
(me)

Tisztábban
is lehetne
„Te szedd!” akció. A
szemét, mint örökzöld
téma. Mindig azok
szedik, akik gondolkodnak,
vigyáznak
környezetükre, látják,
átérzik saját felelősségüket. Szép dolog,
de valahogy az emberben belül mindig
ott lapul a bosszúság,
vagy néha ki is tör a
düh, hogy miért? Itt általában aztán meg is
állunk, pedig van racionális válasz. Nem a
butaság és a felelőtlenség a legfőbb
probléma, hanem az,
hogy senki sem fizet
szívesen súlyos pénzeket azért, hogy a
szokásos mennyiséget meghaladó, felgyülemlett szemetét
elszállítassa. Ha rajtam múlna, díjaznám
azokat, akik beszállítják a hulladékot a depóniába. Nem kérnék
tőlük pénzt, hiszen ők
azok, akik még a szemetelők után is (önként) takarítanak.
Szijártó János

Szüreti móka, felvonulás
Szombaton délután rendezték meg az idei diszeli
szüreti felvonulást és a
hozzá kapcsolódó hagyományőrző, szórakoztató
programokat. Ezúttal a
vállalkozó kedvű bringásokat is várták.

Sajnos Tapolcán is sok helyen tetten érhető a felelőtlen
emberi magatartás lenyomata Képek: Helyszíni felvétel

Mások szemetét szedték
Az országosan meghirdetett
Te szedd! akció keretében,
Dobó Zoltán polgármester
vezetésével egy önkéntesekből álló, tapolcai gimnazistákkal is kiegészülő, csapat gyűjtötte össze a felelőtlen, környezetükkel mit

sem törődő emberek által eldobált szemetet. A lelkes társaság a Kazinczy téri fűtőmű
környékén, a „lomis” piac
melletti utcában és a Halápi
úti garázssoron fejtette ki
látványos, eredményes tevékenységét.
(szj)

vesi Zoltán a megyei közgyűlés alelnöke is. A látványos menetből - a településrész lakossága és a vendégeik mellett- a Vinum Vulcanum borlovagjai, a Batsányi Táncegyüttes, a diszeli

Rozsdamarók veterán gépjármű egyesület, a Monostorapáti Vegyeskar, a Csobánc Népdalkör tagjai és a
Mobilitas Hét kerékpáros
felvonulói sem hiányozhattak.
(tl)

A kisbíró tréfás hirdetményét követően, a Péni Béla
vezette Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekarral az élen délután három óra után elindult a
hagyományos diszeli szüreti
felvonulás. Az eseményen a
korábbi évek hagyományainak megfelelően részt vettek
a város elöljárói, Dobó Zoltán polgármester, Lévai József alpolgármester, Bakos
György Diszel településrész
képviselője, a megyei ön- Látványos szüreti menet szőlőharanggal, vidám hankormányzat részéről Feny- gulatban Diszelben
Fotó: Töreky László
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Szarvasok
az úttesten
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KÖZÉLET

Reggeli bringásoknak

Megkezdődött a szarvasbőgés, legnagyobb testű
vadjaink párzási időszaka
november közepéig tart.
Ebben az időszakban fokozottan kell számítani a
szarvasok megjelenésére
az úttesten - figyelmeztet
közleményében a Tapolcai Rendőrkapitányság.

A szarvasok násza jellemzően szeptember elejétől november közepéig tart, melyet szaknyelven „barcogásnak” hívnak. Ilyenkor szarvasokkal lakott területen kívül szinte bárhol találkozhatunk. A bikák bőgési időszakában az állatok jóval aktívabbak, kevésbé óvatosak,
veszélyérzetük lecsökken,
ezért körültekintés nélkül
szaladhatnak ki az úttestre.
Fontos tudni azt is, hogy a
szarvasok többsége családi
kötelékben, vagy kisebb
csapatokban mozog, így
igen nagy a valószínűsége
annak, hogy a vadállatok
nem magányosan jelennek
meg az utakon.
A szarvas elütések következményei súlyosak lehetnek, hiszen ilyenkor általában nem csak a vadállat sérül meg, hanem a baleset a
közlekedőkre, a járművezetőkre és utasaikra nézve is
komoly veszélyekkel járhat.
Évente többször hallhatunk
olyan vadelütésekről, melyek személyi sérüléssel,
vagy ritkábban emberi tragédiával végződnek. Ennek
oka egyrészt, hogy az úttesten megjelenő vadállatot látva a balesetet elkerülni szándékozó autós félre rántja a
kormányt, s lehalad az úttestről, vagy összeütközik a
szemből érkezővel, míg más
esetekben az elütött vad a
szélvédőt áttörve nagy erővel jut a gépjármű utasterébe. A megelőzéshez ajánlott
módszer a figyelem, a fokozott óvatosság, s a csökkentett haladási sebesség.

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

Az idei bringás reggelin szendvics és pogácsa volt a menü
Az Európai Mobilitási Hét
keretében Bringás reggelire várták a kerékpárosokat a minap.

meleg teával várták kora
reggeltől a Köztársaság téren a kerékpárral munkába,
iskolába igyekvőket a Csermák József RendezvényA Tapolcai Diák- és Közét- csarnok munkatársai.
keztető Kft. jóvoltából A programon a Tapolcai
szendviccsel, pogácsával és Egészségfejlesztési Iroda

Fotó: Májer Edit

vezetője, Fábián Kata látta
el egészséges életmód tanácsokkal az érdeklődőket.
A zimankós őszi idő ellenére
a meleg tea és a friss pogácsa
illata, valamint a kellemes
zene sok érdeklődőt vonzott
az eseményre.
(me)

A legszebb szőlőbirtok
Magyarország Legszebb
Birtoka díj döntőse lett a
gyümölcs és szőlőtermesztő kategóriában a kiváló borairól közismert,
Szent György-hegyi Szászi Pince.

Szászi Endre a Szászi Birtok
internetes közösségi oldalán
köszönte meg a támogatásokat. “Kedves Barátaink,
Vendégeink! Mindenkinek
szeretnénk köszönetet mondani, aki szavazott ránk a
Magyarország
Legszebb
Birtoka megmérettetésen! A
hármas döntőbe kerülni
egyedüli
szőlőbirtokként
nagy megtiszteltetés volt a
zsűritől, társaink a Gyümölcs és Szőlőtermesztés
kategóriában Somodi Ferenc birtoka lett a Magyarország Legszebb Birtoka és
Takács János birtoka a közönségdíjas Legszebb BirFogadóórák a városházán:
tok. Ezúton is gratulálunk,
- Rig Lajos országgyűlési
öröm volt megismerni
képviselő minden hónap első
őket!”
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- Az agrárium szereplőinek
kormányzati Hivatal udvari ta- adományozható nívós elisnácstermében tart fogadóórát
merést szigorú szabályrend- Kozma Henrik Alajos
szer alapján történő értékealpolgármester
lések, döntések előzték meg.
Szeptember 25. 14.00-16.00
A díj, kategóriák feletti ab- Dobó Zoltán polgármester
szolút
győztese végül a boOktóber 2. 14.00-16.00

rotai Koch Borászat lett.
Szászi Endre hegymagasi
birtoka sikeresen szerepelt
az idén először kiírt versenyben, amely hasonlóan
„Az év agrárembere”-díjhoz, az Agrárrendezvények
Kft. ügyvezetőjének, Mátra
Zoltán egyetemi docens,
főszervezőnek a nevéhez fűződik. Mint megtudtuk, a
magas elismerés célja, hogy
az ország megismerje az
agráriumban tevékenykedő
gazdaságok jelentőségét és
egyfajta példát mutasson a
szférán belül tevékenykedő
gazdáknak. A versenyre félszáz birtokot jelöltek hat kategóriában. A birtokok
szemléje, vizsgálata során
olyan szempontokat, kritériumokat vizsgált meg és pontozott a szakmai zsűri, mint

a vizuálisan érzékelhető
szépség, az épített környezet
állapota, a higiéniás feltételek, a munkabiztonság, a
munkatársak egymás közötti együttműködése és több
más minőségi, esztétikai jellemző mellett, a fenntarthatóság a környezet- és egészségtudatosság követelményei is. A pincészet ez utóbbiban is az élen jár hazánkban, hiszen már két évtizede
folytat biogazdálkodást a
borvidéken.
Szászi Endre számára a díjátadó napja egy plusz meglepetést is tartogatott, hiszen
aznap tudta meg a hírt, hogy
négy 2016-os és egy 2015ös bora Nemzeti Parki Termék Védjegyet kapott a Balaton-felvidéki
Nemzeti
Parktól.
(tl)
Magyarország
Legszebb Birtoka díj döntőse lett a
Szent Györgyhegyi Szászi
Pince. A képen a díj és a
birtok boldog
tulajdonosa,
Szászi Endre
Fotó: Archív
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Sakk-fellegvárat teremtett Tapolcán
I

dén lemondott szakosztályvezetői pozíciójáról,
de nem szakít a sakkal, továbbra is segíti a tehetségek
felkutatását, az egyesület
munkáját. Nem is tehetne
másként, hiszen úgy hívják,
Paréj József. Akit úgy ismernek közel, s távol, mint a
tapolcai sakkélet megteremtője, fáradhatatlan menedzsere, a több évtizeden át tartó sikersorozat elindítója,
mozgatórugója.
A napokban találkoztunk, s
beszélgettünk a kezdetekről,
s a mai elismertségig vezető
útról.

Bizonyos
szempontból
visszavonul,
de nem szakít
a sakkal
- A nyár óta nem én töltöm be
a szakosztályvezetői posztot, és az elnökségnek sem
vagyok már tagja. Visszavonulási szándékomat a tavalyi
évben bejelentettem, azzal a
feltétellel, hogy ha találnak
helyettem megfelelő utódot.
Az egyesület vezetése pályázatot írt ki ebből a megfontolásból. Végül egy érvényes pályázat érkezett be,
egy edzői csoporttól, akik
Istvándi Lajos nemzetközi
mestert nevezték meg szakosztályvezetőként. Nagyon
meglepődtem azon, hogy
nem egy személy pályázott a
vezetésre, de egyben munkám elismerését is láttam

KULTÚRSAROK

H

at színházi előadással
örvendezteti meg a helyi színházrajongókat a Tamási Áron Művelődési Központ az elkövetkező őszi, téli
és tavaszi hónapokban. A
profi és amatőr színi produkciók egyaránt népszerűek Tapolcán, hamar elkeltek
a bérletek a 2017/2018-as
évad féltucat előadására is.
Az első színházi előadást
október 7-re tűzte ki a művelődési intézmény- tudtuk
meg Barczáné Tóth Boglárka igazgatótól. Ekkor Ivancsics Ilona és Színtársai a
“Fejünk felől a tetőt”- című
kétfelvonásos darabbal mutatkoznak be Tapolcán. A
produkció szomorú apropó-

ebben, hiszen ezt a tevékenységet én egyedül végeztem, még kimondani is sok,
közel fél évszázadon keresztül. Természetesen jeleztem
feléjük, hogy a segítségemre
bármikor számíthatnak
ezentúl is – mondta Paréj József.
A fiatal katona eredetileg
futballistaként került Tapolcára, majd látva a kollégák,
barátok sakk iránt megnyilvánuló szeretetét kezdett
szakosztály létrehozásán
gondolkodni. Ez a terve
1969-ben valóra válhatott,
egészen pontosan november
7-én alakult meg a tapolcai
sakkszakosztály Mereszjev
SE néven tisztekből, tiszthelyettesekből, sorkatonákból.
1970-ben aztán a honvédségtől kapott segítség folytán több erős mesterjelöltet
irányítottak ide sorkatonai
szolgálatra.
- Az 1970. őszén kezdődő
megyebajnokságot azonnal
megnyertük. Innen egyenes
út vezetett az NB II-be, miután a Siklóson rendezett
osztályzót is toronymagasan
nyertük. Nagy meglepetés
volt ez akkor, hiszen Tapolca
még nem szerepelt a hazai
sakk térképen. Szegény rokonként tekintettek ránk az
osztályzón, aztán hatalmas
arányban vertük a „nagy
csapatokat”, a legkisebb
győzelmünk 10:2 volt. Az
NB II-ben nem sokat, csak
két évet töltöttünk, majd azt
is megnyertük és megnyílt
előttünk az első osztály
kapuja. A 14 csapatos NB I.

Paréj József a serlegek között, amelyek részben őrzik
a tapolcai sakkélet fantasztikus eredményeit Fotó: szj.
nagyon magas szinten művelte a sportot, itt kerek
tizenhat esztendőn át szerepelt Tapolca neve a tabellán.
Az első osztályban való versenyzés volt a virágkor a tapolcai Honvéd Mereszjev
SE életében. Ezt persze nem
csak maga az OB I-es csapat
léte, működése idézte elő,
hanem a nagy lendülettel beinduló utánpótlás-nevelés.
Nagyon sok fiatal ismerhette
meg a sportágat, s közülük
sokan szép eredményekkel
öregbítették a város hírnevét.
- Az első kiugró saját nevelésű tehetség Kovács Márta
volt. Zalahalápi leányként
került hozzánk, majd többszörös magyar bajnok lett,
Európa bajnoki ezüstérem,

világbajnoki ezüstérem fémlejezte pályafutását. Aztán a
következő széria egy igen
erős mezőnyt hozott, ebbe
tartozik Mádl Ildikó is. Akkoriban annyira erős volt az
utánpótlásunk, hogy a diákolimpiákat folyamatosan
nyertük. Csapatban és egyéniben is taroltunk. Aztán a
honvédségi támogatás csökkenése az első vonalbeli szereplésünkre is rányomta bélyegét. Nagyon szerény
költségvetéssel tudtunk működni, minden évben a túlélés volt a cél. 2000-ben
megalakult a Tapolca VSE,
én akkor azonnal átmentettem ide a sakkszakosztályt.
Szerencsénkre sportszerető
képviselő-testületek működtek a városban, a polgármesterek közül kiemelném

néhai Ács Jánost, aki minden tőle telhető támogatást
megadott számunkra. Őt követte Császár László, aki
maga is sportember, az ő segítségéért szintén csak a köszönet hangján szólhatok. A
mostani polgármester, Dobó
Zoltán a két előbb említetthez hasonlóan szívén viseli a
sport, azon belül a sakk
ügyét, szinte nem tudtam
olyat kérni tőle, amit ne teljesített volna. Ők hárman
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Tapolcán ma a
sakk él és fejlődik – tette
hozzá Paréj József.
Az elmúlt években ismét fellendülhetett a sport, az utánpótlás-nevelés, szépen jöttek az eredmények. Ehhez
komoly szakmai, edzői
munka biztosított hátteret,
ám a szervezői munka szinte
teljes egészében Paréj Józsefre hárult.
- Nem kaptam meg azt a segítséget, amire szükségem
lett volna, ám bízom abban,
hogy a mostani összefogás
ebben a tekintetben is eredményes lesz. Ami rajtam
múlik, megteszem, ha erre
kérnek Istvándi Lajosék. A
sporttól viszont nem búcsúzom, a szakosztályban továbbra is van csoportom.
Ezen kívül oktatok Révfülöpön, a Katolikus iskolában
és októbertől Sümegen is tanítom majd a sakk alapjait
gyerekeknek. Van még néhány magántanítványom is.
Nem panaszkodom, bőven
van elfoglaltságom.
Szijártó János

Egy dráma, öt vígjáték, kapós bérletek
utcai háznak a helyrajzi száma, ami áldozatául esett a területrendezés címen végrehajtott bontásnak. A dráma
szereplőinek személyes sorsa, tetteik mögötti mozgatórugók, szándékok, ösztönös
cselekedetek alkotói feltárása a művet negyven év távlatából is aktuálissá teszi.
November 19-én vasárnap a
Tapolcai Musical Színpad
fiataljai a Hyppolit a lakáj
című örökbecsű zenés vígjátékban mutatják meg a helyi
közönségnek, hogy mit tanultak az előadó művészetről az utóbbi hónapokban,
Havasi Gábor színjátszó klubja idén debütált a Taévekben. 2018-ra három
mási Áron Művelődési Központban. 2018-ban Örkény színdarabot tervezett be a
István egyik ismert művét viszik színpadra Fotó: szj. Tamási Áron Művelődési

ját adja, hogy idén júniusban, 85 éves korában elhunyt a Nemzet Művésze,
Jókai Anna kétszeres Kossuth és József Attila-díjas
író, költő. A „Fejünk felől a
tetőt” az írónő 1968-ban

megjelent, 4447 című, első
regényének drámaváltozata,
amelyet már 1969 októberében bemutatott a szolnoki
Szigligeti Színház. A mű címében megjelenő szám, egy
korabeli józsefvárosi, Tömő

Központ. Januárban a Körúti Színház Mezítláb a parton
című Neil Simon vígjátékot
adja elő Tapolcán, februárban pedig visszatér Ivancsics Ilona társulata, ezúttal
viszont nem drámát, hanem
Bengt Ahlfors rendkívül
szórakoztató színházi komédiáját hozzák el. Márciusban
a Havasi Gábor vezetésével
működő tapolcai színjátszó
klub Örkény István Tótékcímű megunhatatlan klaszszikusát viszi színpadra. Áprilisban várhatóan a színházi
évad zárásaként a Pesti Művész Színház társulata érkezik a Tamásiba Georges Feydeau A balek (A hülyéje) című vígjátékával. (Töreky L.)
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Kerékpárosok felvonulása

n FILHARMÓNIA Már megvásárolható
Tapolcán a 2017/18-as
filharmónia bérlet.
- 2017. november 20.
19.00 – Fischer Annie
Ösztöndíjasok hangversenye
- 2018. február 15.
19.00 – Philharmonic
Brass Quintet és Vermes Tímea koncertje
- 2018. március 8. 19.00
- Virtuózok - Nőnapi
hangverseny
Bérletár: 5900 Ft
Jegyár: 2600 Ft
A bérletek negvásárolhatók a Tamási Áron
Művelődési Központban. (Tapolca, Kisfaludy Sándor u. 2-6.).

Szombaton bringás felvonulással kezdődött el
az egyhetes Európai Mobilitási Hét programsorozat.

n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombaton
a 15 km távú Szentbékkálla- Fekete-hegyVaskapu-Balatonhenye
- Kapolcs útvonalat teszi meg. Találkozó
szeptember
23-án
(szombaton), a tapolcai
autóbusz-pályaudvaron
reggel 7.45-kor, a busz
7.54-kor indul. Az utazási költség teljes áron a
hazaúttal együtt 680 forint.
(me)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Tizenhatodik alkalommal
rendezték meg Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányát,
az Európai Mobilitási Hetet
szeptember 16-a és 22-e között, melynek célja, a környezetbarát és fenntartható
városi közlekedés népszerűsítése. A korábbi évekhez
hasonlóan, Tapolca ismét
csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Az idei év mottója „Közös út, közös jövő",
Hirdetés

Együtt díszítették fel a kerékpárokat. Balra Horváth Dorothy rendezvényszervező segédkezik
Fotók: Májer Edit

témája a tiszta, közösségi és
intelligens mobilitás. Ennek
jegyében minden napra színes programokkal készültek
a Tapolca Kft.- Csermák Jó-

zsef
Rendezvénycsarnok
szervezői.
Szombaton a Tapolca- diszeli szürethez csatlakoztak a
bringások. Indulás előtt a

szüret jegyében díszítették
fel közösen a kerékpárokat,
majd a felvonulással kicsik
és nagyok együtt tekerték
körbe a települést.
(me)
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Sikert aratott a Nők 40
A kormány 260 milliárdot fordít a programra
NAGYINYUGDÍJ Eddig
mintegy 200 ezer munkavállaló vett részt a Nők 40
programban, amit 2011-ben
indított el a kormány. A tervezet bevezetésének célja az
volt, hogy a nők, akik a munka mellett a családban is
helytállnak, a jogosultsági
idő elérése előtt, korábban
lehetőséget kapjanak a viszszavonulásra. A „nagymamanyugdíjnak" köszönhetően az érintettek körülbelül
négy és fél évvel hamarabb
tudnak nyugdíjba menni,
mint korábban – emelte ki
Novák Katalin, az Emmi államtitkára, hozzátéve, a lehetőség hihetetlenül népszerű, egyre nagyobb az érdeklődés iránta. Kiemelte: a
Nők 40 programra a 2018-as
költségvetésből
mintegy
260 milliárd forintot fordít
majd a kormány.
A programot a magyar társadalompolitika egyik sikerágazatának nevezte Mészáros
József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
főigazgatója. Hozzátette,
hogy a százezredik kedvezményezettet már 2013 végén
köszöntötték. – A kormány
sikerprogramja visszaadja a
nőket családjuknak, hogy
idős szüleiket gondozni tudják, vagy minél több időt
tölthessenek unokáikkal, tehermentesítve így a dolgozó
szülőket – mondta Mészáros
József. A főigazgató hangsúlyozta, hogy a nők társadalmi tehervállalását, a
családok összetartását, a
gyereknevelést köszöni meg
a program.
A Nők 40-ben azok a nők vehetnek részt, akik a 40 év jogosultsági időből legalább
32 évet munkajövedelem

utáni járulékfizetést tudnak
igazolni. A kedvezménybe
más ellátás, például munkanélküliség idejére folyósított jövedelempótlás, ápolási díj nem számítható be.
Nem veszik figyelembe a tanulmányi időt sem, hiszen a
felsőoktatási
intézmény
nappali tagozatán folytatott
tanulmányok ideje alatt járulékot sem kellett fizetni.
A jogosultsági időből legfeljebb 8 évet gyermeknevelési
idővel lehet megszerezni.
Külön szabály vonatkozik a
fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő anyákra, az ő esetükben
akár 10 év jogosultsági időt
is beszámíthatnak. Külön,
még kedvezőbb szabályozás
vonatkozik azokra a családokra, amelyekben öt, vagy
több gyereket neveltek fel,
de esetükben is az anyáknak
legalább 25 év munkaviszonyt kell igazolniuk.
Ha az igénylő nő a saját háztartásában öt gyermeket nevelt, akkor a harminckét, illetve harminc év jogosultsági idő egy évvel, valamint
minden további gyermek
esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb
hét évvel csökken.
A Nők 40 program mellett
elindult a Nők 40+, ami már
nem annyira nyugdíjbiztosítási, hanem sokkal inkább
foglalkoztatáspolitikai intézkedés, azzal a céllal, hogy
az álláskeresőként nyilvántartott idősebb nők foglalkoztatását segítse. A kedvezmény a foglalkoztatók számára is vonzóbbá tette a
nyugdíjba vonuláshoz, a
Nők 40-hez közel álló nők
foglalkoztatását.
Forrás: MW
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Folyamatosan nő a hazai
nyugdíjak vásárlóereje
Jövőre tovább emelkedik
a nyugdíj, emellett a gazdasági növekedés függvényében az ellátottak
prémiumot is kapnak egyszeri juttatásként. Az átlagnyugdíj
csaknem
negyvenezer forinttal nőtt
2010 óta Magyarországon. A kormány a juttatás
emelése mellett egyéb intézkedésekkel is segíti az
időseket.

REÁLÉRTÉK A kormány
célja teljesült, mivel az elmúlt években sikerült megtartani a nyugdíjak reálértékét, ráadásul a vásárlóérték
az utóbbi hét évben mintegy
9,5 százalékkal emelkedett.
Az ellátás átlagos összege
ma 122 ezer forint felett van,
szemben a 2010 eleji 84 ezer
forinttal, ami 23,1 százalékos növekedés.
A 2010 előtti kormányzati
döntések rendkívül súlyosan
érintették az időseket, mivel
amellett, hogy elvették tőlük
a 13. havi nyugdíjat, jelentő-

sen, mintegy 8,5 százalékkal
csökkent az alapvető ellátásuk értéke. 2010 előtt a magyarok korábbi jövedelmük
54 százalékából gazdálkodhattak, nyugdíjazásuk
után, jelenleg annak 67 százalékát kapják meg. A kormány a nyugdíjak emelésén
felül 2016-ban tízezer forintos Erzsébet-utalvánnyal is
támogatta az időseket. Jövőre a nyugdíjemelés és ellátásuk reálértékének megőrzése mellett prémiumra is számíthatnak az érintettek,
amennyiben a gazdasági nö-

Kevesen tesznek félre
Keveset tesznek félre a magyarok időskorukra – emelte
ki a Világgazdaság. „A szűkös időkeret miatt kiemelten
fontos, hogy az emberek a nyugdíjasévekre gondolva
megfelelő megtakarítási formát válasszanak, és jól fektessék be a pénzüket" – emelte ki Sebestyén András, a
téma szakértője. Az aktív népesség körülbelül 30 százaléka takarít meg nyugdíjcéllal, és ebben a magyar állam is szerepet vállal: évente akár 100-150 ezer forintos
szja-jóváírást is lehetővé tesznek a megtakarítóknak –
olvasható a Nyugdijbiztositas.com elemzésében. Az
önkéntes nyugdíjpénztáraknak már több mint 1,1 millió
tagjuk van, ők nyugdíjcélú megtakarításként havi átlagban 3000 forintot fizetnek be, ami aligha oldja meg az
időskori elszegényedést.

vekedés 3,5 százalék feletti
lesz. A költségvetés háromszázalékos nyugdíjemeléssel és 2,7 millió érintett emberrel becsül, ebben a halmazban nemcsak az öregségi ellátásban részesülők,
hanem például az árvaellátásban vagy az '56-os és a
politikai
rehabilitációs
nyugdíjpótlékban részesülők is benne vannak.

Az áfacsökkentés is
növeli a nyugellátás
értékét
Az alapvető élelmiszerek
áfacsökkentésével további
jelentős összeget tudnak
megtakarítani a nyugdíjasok.
A kormány a programot
2016-ban kezdte, amikor a
sertéshús áfakulcsát a korábbi 27 százalékról ötre
csökkentette. Az idén a baromfihúsra, a tojásra, a friss
tejre bevezetett ötszázalékos
áfakulcs további jelentős
megtakarítást hozott az idősebb korosztálynak is.
Forrás: MW

Négy éve csökken a rezsidíj
MEGTAKARÍTÁS
A
2013-ban megkezdett rezsicsökkentéssel jelentős
összegek maradtak a
nyugdíjasoknál is.

A háztartások a program
kezdete óta közel ezermilliárd forintot takarítottak
meg. A rezsiszámlák csökkenése átlagosan évente
százezer forintos megtakarítás egy nyugdíjaskorú esetében (is). A villamosenergia-, a földgáz- és a távhőszolgáltatás díja első lépcsőben 2013-tól lett olcsóbb tíz
Novák Katalin: Egyre nagyobb az érdeklődés Fotó: MTI százalékkal. A korábban el-

viselhetetlenül magas rezsiköltségek mérséklése itt
azonban nem állt meg. Júliustól a kormány szintén tizedével csökkentette a vízés csatornadíjat, a szemétszállítás költségét, a palackos gáz árát, a kéményseprés
és a szennyvízszippantás
költségeit. A földgáz ára
2014 tavaszától további 6,5
százalékkal lett alacsonyabb, augusztustól pedig
az áram és a távhő díja csökkent 5,7, illetve 3,3 százalékkal.
A korábbi kormányzati döntések háromszorosára emel-

ték a gáz árát. A fizetéshez
képest a legmagasabb gázárat kellett fizetni Európában.
A rezsicsökkentés révén átlagosan negyedével csökkent a földgáz, a villamos
energia és a távhő ára.
Forrás: MW

A rezsiszámlák
csökkenése
százezer
forintos
megtakarítást
jelenthet

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Válaszolt az üzemeltető
A Tapolcai Újság 2017.
szeptember 15-i számában
megjelent, Szem-Pont rovatunkban vizsgált kérdésekre
reagált Rédli Károly a Városi Sporttelepet üzemeltető
társaság vezetője.
Az írásban egy olvasónk felvetése alapján arra kerestük
választ, hogy hol lehet Tapolcán a szabadidő eltöltése
okán focizni, hol vannak
használható kapuk, esetleg
hálóval? Az ügyvezető írását
itt közöljük.
„ A Városi Sporttelep látogatóinak száma az elmúlt 34 évben örvendetesen emelkedett (becslésem szerint
megháromszorozódott
és
2017 évben közel 10 ezer főre duzzadt)! Mindez követ-

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Szeptember 21 - 27.
csütörtök – szerda
21 - 24. csütörtök –
vasárnap, 26 – 27. kedd szerda 16:00 1200,-Ft
25. hétfő 14:00
A Lego Ninjago film 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
...
21 - 24. csütörtök –
vasárnap, 26 – 27. kedd szerda 18:00 1200,-Ft
25. hétfő 16:00
A csábítás
Színes, feliratos amerikai
film
Hossz: 94 perc
...
25. hétfő 20:00 2100,-Ft
DAVID GILMOUR Live at
Pompei
Színes, angol koncertfilm
Hossz: 130 perc
...
21 - 24. csütörtök –
vasárnap, 26 – 27. kedd szerda 20:00 1200,-Ft
25. hétfő 18:00
Amerikai bérgyilkos
Színes, szinkronizált
amerikai akció-thriller
Hossz: 112 perc.

kezménye a kiszélesedett
szolgáltatási kínálatnak, a
sportpályák, járulékos területek kiváló minőségének,
esztétikai és karbantartottsági állapotának. Mostanra
a sporttelep szolgáltatásait
a labdarúgáson kívül további 12 sportág képviselői veszik igénybe, igazolva, hogy
a sporttelep sokkal inkább
sport és szabadidő centrumként működik!
A teljes kilenc hektáros területből a verseny és utánpótlás sport céljait szolgáló területeken (futballpályákon)
kívül mintegy 5000 m2 kiváló minőségű füves terület
(dél-keleti részen) áll rendelkezésre a szabadidő sport
céljaira, pl. itt lehet paszszolgatni, játszani! Előzetes

jelzésre (felelősség vállalás
és a biztonság megteremtése
mellett) itt sporteszközöket
is tudunk biztositani. Rögzítetlen kézilabda kapuk kihelyezését (a közvetlen balesetveszély okán) veszélyforrásnak tartom, kisebb
méretű (2x1 m) kapuk eddig
is rendelkezésre álltak e területen.
A Csermák csarnok melletti
műfüves pálya használatát
(a csarnok nyitvatartási idejében és a pálya szabad kapacitása terhére, helyszínen
történő jelentkezés után)
hosszú évek óta biztosítjuk a
környékbeli gyermekek és
felnőttek részére.”
Tisztelettel:
Rédli Károly ügyvezető
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

Online újságunk
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Elsősegélynyújtás
1. rész
Alapvető állampolgári kötelességünk jogi és etikai szolidaritási értelemben, hogy
a környezetünkben bajba jutott emberen
segítsünk. Korunk felgyorsuló és elidegenedő világában ez sajnos egyre kevésbé
jellemző ezért az elsősegélynyújtás alap- Dr. Tompos József
jait jelenleg induló cikk sorozat próbálja dióhéjban végigvenni.
Elsősegélynyújtás fogalma: Azonnali segitségnyújtás, beavatkozás a mentők vagy orvos helyszínre érkezése előtt. Célja az
élet megmentése, további egészségkárosodás megakadályozása és a gyógyulás elősegítése.
Elsősegélynyújtás veszélyhelyzetben (teendők): A helyszín
felmérése, tájékozódás arról, hogy mi történt és milyen további
veszély fenyegeti az elsősegélynyújtót, a sérültet, illetve környezetüket. Higgadt, de határozott fellépés fontos. A pánikhangulat káros!
Helyszín biztosítása: további lehetséges veszélyforrások kikapcsolása /pl. kocsinál áramtalanítás, kézifék behúzása/. Segélykérés a következő számok egyikén:104 (mentőszolgálat),
105 (tűzoltóság), 107 (rendőrség). Ezek szerepét veszi át nemzetközi szinten is az általános 112-es telefonszám. Telefonon
pontosan le kell írni a baleset helyét idejét, körülményeit, a
baleset fajtáját és a lehetséges további veszélyforrásokat.
Hagyjunk időt, hogy az ügyeletes diszpécser kérdezzen a körülményekről, tehát mondanivalónk végén ne csapjuk le a telefont. Elsősegély nyújtása szükség esetén helyszíni segítők
bevonásával történhet. Több sérült esetén az állapot súlyossága szerinti sorrend alapján van az ellátásás.
Sérült vizsgálata, állapotának felmérése:
A sérült reagál- e ingerekre ? Kérdezzünk tőle valamit! Reagál-e rá? Ha nem reagál akkor eszméletlen. Légzés vizsgálata
(hármas érzékelés): Az áll felemelésével (hanyatt fekvő helyzet) a légutak feltárása után a sérült arca felett oldalról a mellkast nézve van- e mellkas mozgás, illetve lehellet.
Szívműködés vizsgálata: Nyaki verőér tapintása a fejbiccentő
izom előtt középtájon vagy a szívverés tapintása-hallgatása
mellkason esetleg a „csukló” pulzus kitapintása. Amennyiben kérdésünkre válaszol akkor megtudhatjuk tőle, hogy mi
történt vele. Baleset esetén tájékozódó vizsgálatot kell végeznünk: két kézzel tapogassuk
meg koponyáját, mellkasát,
csípőjét, csavaró jellegű mozdulatokkal végtagjait durva deformitásokat keresve.

Házasságkötés
2017. szeptember 8.
Sütő György és
Németh Hajnalka
2017. szeptember 9.
Aradi Katalin és
Sánta Krisztián Péter
2017. szeptember 16.
(Gyulakeszi)
Gábriel Andor Zoltán és
Szendrey Barbara Judit

06/87/412-289

Hirdetés

-

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 33 - 50 Ft/db
Burgonya: 120-200 Ft/kg
Sárgarépa: 180-200 Ft/kg
Zeller: 460 Ft/kg
V.hagyma: 140-200 Ft/kg
Paprika: 150-600 Ft/kg
Paradicsom:200-360 Ft/kg
Uborka: 250-360 Ft/kg
Körte: 300-400 Ft/kg
Alma: 200-300 Ft/kg
Narancs: 540 Ft/kg
Nektarin: 380 Ft/kg
Citrom: 700 Ft/kg
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Mozgalmas nyár a kosarasok mögött
A Tapolca Városi Sportegyesület
Kosárlabda
szakosztálya nyáron edzőtáborral, alapozással,
és felkészülési mérkőzéssel készült az őszre.

A nyarat edzőtáborozással
kezdték. A gyerekek ekkor
kimondottan csak a kosárlabdára koncentráltak, felidézték a régi, és megismerték az új technikai és taktikai
elemeket. Szakemberek irányításával kicsik és nagyok
naponta három-négy edzésen, jó hangulatban mélyíthették tovább kosárlabdatudásukat. A tábor végén korcsoportonként egymással és
az edzők ellen is izgalmas,
mérkőzéseket játszottak.
Ezzel párhuzamosan új edző
kezdte meg a munkát a szakosztályban. Csikós Tibor,
egy régebbi barátságnak és
közös szakmai munkának
köszönhetően Molnár Lajos
szakosztályvezető kérésére
erősíti júniustól az edzői csapatot. Vele együtt négyre

A felkészülési mérkőzésen az U14-es fiúcsapat, jobbra Csikós Tibor edző
Fotó: TVSE Kosárlabda szakosztály

emelkedett az edzői létszám,
Molnár Lajos szakosztályvezető- edző, Csikós Tibor
utánpótlásedző,
Kovács
Kristóf utánpótlásedző, és
Németh Katalin erőnléti edző foglalkozik a kosárlabdázókkal.
Az edzők a nyári szünetben

rendszeresen
lehetőséget
biztosítottak a sportolásra a
gyerekeknek, minden hétfőn
és pénteken az Egry József
utcai kosárlabda pályán
várták a mozogni vágyókat.
Augusztus közepén elkezdték az alapozást, futással,
erősítéssel, és labdás edzé-

sekkel. A vakáció végén izgalmas felkészülési mérkőzésen szerepeltek a tapolcai
és révfülöpi diákok U12-es,
és U14-es diákjai alkotta
serdülő csapatok. A Révfülöpön edzőtáborozó Celldömölki utánpótlás klub játékosai hívták a csapatokat

szezon előtti megmérettetésre, a helyi általános iskola
tornatermébe. A mérkőzések
az alábbi eredménnyel zárultak az U14 fiúcsapatoknál: Tapolca VSE – Celldömölk VSE 42:41. Pontszerzők: Kulcsár Márton (12),
Papp Botond (10), Muzsi
Ferenc (8), Fáncsi Dorián
(4), Bajner Benedek (2),
Boros Brúnó (2), Pászti-N.
Richárd (2), Szita Márton
(2). U14-es lányoknál a végeredmény Tapolca VSE –
Celldömölk VSE 38:35.
Pontszerzők: Czakó Luca
(14), Kamon Aliz (8), Pálffy
Bianka (4), Lőrincz Nóra
(4), Vajda Nóra (2), Lukács
Mirabella (2), Molnár Dóra
(2), Árokszállási Ramóna
(2). Miután becsengettek az
iskolákba, megkezdődtek a
versenycsapatok edzései és
a kosársulik.
A nyáron még jobb formába
kerülő régi, és lendületes új
tagokkal a szakosztály újult
erővel veti bele magát a
kosarazásba.
(me)

Éremeső Nagykanizsán Kellett már a győzelem Rövid hírek
Nagyszerű tapolcai sikerrel zárult a hétvégén,
Nagykanizsán megrendezett XXIX. Batthyány –
Kanizsa Kupa, VIII. Bagonyai Attila Emlékverseny,
Rapid Nemzetközi Ifjúsági
Sakk Egyéni és Csapatverseny.

A Tapolca Városi Sportegyesület sakk szakosztályból húsz ifjú játékos vett
részt a megmérettetésen. Az
ország egyik legerősebb ifjúsági versenyén egyéniben
négy arany, négy ezüst és
négy bronz, csapatban pedig
egy arany, egy ezüst és egy
bronzérmet szereztek a hagyományos versenyen, ahol
120 versenyző indult három
országból.

Taroltak a fiatal
tapolcai sakkozók
Egyéniben, U8 korosztályban fiúk közül első Tóth
Barnabás (8/7,5 ponttal), leányoknál második Kiss Dalma Letti (3,0 ponttal), harmadik Hegyi Dorka (2,5
ponttal). U10 korosztályban
fiúknál első Horváth Barnabás (7,0 ponttal), második

Kasnya Péter (6,0 ponttal),
hetedik Dénes Márk (5,0
ponttal), míg a leányoknál
harmadik Szűcs Vivien (5,5
ponttal), ötödik Szűcs Noémi
(4,0 ponttal). U12 korcsoportban fiúknál második
Tóth Csongor (6,5 ponttal),
harmadik Németh Áron (6,0
ponttal), ötödik Szőke Kristóf (5,0 ponttal). Leányoknál
első Bodó Boglárka (5,0
ponttal), harmadik Kiss Vanda (5,0 ponttal). U14-es fiúknál nyolcadik Mátyás Donát (2,5 ponttal), leányoknál
második Juhász Judit (6,0
ponttal). U16 korosztályos
fiúknál negyedik Ács Márton (5,0 ponttal), hatodik
Bencze Balázs Dominik (4,0
ponttal), valamint leányoknál első a tízéves Gaál Zsóka
(5,0 ponttal).
A csapatversenyben a legeredményesebb a Tapolca
VSE lett. Aranyérmet szerzett a Horváth Barnabás,
Tóth Barnabás, Szőke Kristóf alkotta U14-es csapat,
bronzérmet a Kasnya Péter,
Tóth Csongor, Bodó Boglárka felállásban játszó együttes, ezüstérmet pedig az
U16-os Juhász Judit, Gaál
Zsóka, illetve Ács Márton
összeállítású csapat. (me)

Az MTD Hungária Megyei
II. osztályban szereplő Tiac
VSE férfi U19-es, illetve
felnőtt csapatai idegenben
játszották a Csopak SC ellen
a harmadik fordulót.
A tapolcai felnőtt csapat 4:0
végeredménnyel hagyta el a
pályát. Az U19-es mérkőzés
Csopak SC U19 – TIAC
VSE 9:3 eredményével a hazai csapatnak hozott győzelmet.
Az elmúlt fordulók sikertelenségei után nagyon kellett,
hogy a felnőtt csapat elérjen
egy önbizalomnövelő eredményt. Erre a negyedik fordulóban, hazai pályán minden esélye megvolt a fiúknak, és az eddig befektetett
munka, a lelkiismeretes felkészülés sikerré érett. Hétvégén 10:0-ra verték hazai
pályán a Balatonkenese Városi SE csapatát.
Kutasi Imre edző értékelése
szerint, a nagy különbségű
győzelem ellenére a látottak
alapján elmondható, hogy a
helyzetkihasználáson még
mindig van mit javítani, viszont a csapat lelkesedésével, akaratával, küzdésével
ezúttal nem volt probléma.
Gólszerzők Péter Bence (2),
Dobján Adrián (2), Szabó

n FOCI - Az MTD
Bálint (2), Péber Kornél (2),
Hungária
Megyei III.
Szabó Nándor valamint Barosztály
Déli
csoportban
don Zsolt voltak.
a
Tapolcai
Öregfiúk
FC
Az utánpótlás mérkőzésen a
hétvégén
1:5
eredményvendég együttes hat menyel győzte le a venzőnyjátékossal játszott, így
déglátó
Lesenceistvánd
megjósolható volt a nagyUzsa
SE
csapatát. Gólt
arányú hazai győzelem. A
szerzett
Bárány
Péter,
mérkőzés a 80. percben,
Nagy
Béla
(2),
Horváth
17:3-as hazai vezetéssel félNorbert, illetve Szabó
be szakadt az ellenfél sérüléZoltán. Edző: Boczkó
se miatt.
Gyula.
Megkezdte a szezont az
Az MTD Hungária MeMTD Hungária Megyei
gyei III. osztály Déli
Nyugatban az U14, illetve az
csoportban a Diszeli SE
U16-es csapat is. Az Ajka
hétvégén 5:1 eredményKristály - Tiac Vse U14-es
nyel
maradt alul a házimérkőzés elmaradt, mert a
gazda
Nemesvita SE
hazaiak kezdés előtt pár
ellen.
Gólszerző
Szekér
perccel jelentették be, hogy
Balázs.
(me)
a csapatukat visszaléptetik a
bajnokságból.
n SZLALOM - A
Az U16-os csapat hazai
Veszprémben,
Stigelpályán látta vendégül a Nemaier
József
emlékére
mesvámos LSE csapatát. A
megrendezett III. Napvégeredmény 2:3 lett a venló-kupa
szlalomversedégek javára. Blaskovics
nyen
Szollár
Norbert
Gábor edző a mérkőzéssel
kategóriájában
az első,
kapcsolatban úgy fogalmamíg
abszolútban
az
zott, hogy érdekes felmérő is
előkelő
ötödik
helyet
volt az összecsapás, mivel a
szerezte meg.
(me)
hazai csapatból több játékos
is élete első nagypályás találkozóját játszotta. Tapolca
két gólját Leipczig Kristóf Online újságunk
szerezte, jók: Ságvári Balázs
és Lendvai Márk.
(me) www.tapolcaiujsag.hu
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