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Megújuló gimnázium
PÁLYÁZAT  Az energetikai projekt mellett belül is fejlesztenének

290 millió forintot nyert pá-
lyázaton a Batsányi János 
Gimnázium energiahaté-
konysági korszerűsítésre, 
ezen kívül szeretnének 
még belső felújításra is tá-
mogatást szerezni 50 mil-
lió értékben. Az épületben 
lévő közösségi terek meg-
szépítésére a szülői mun-
kaközösség vállalkozott.

Erről Varga Tiborné tájékoz-
tatta munkatársunkat a na-
pokban, miután Dobó Zoltán 
polgármester a nyertes TOP-
os pályázatokról (Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív Program) kiadott közle-
ményében az intézményt ki-
emelten említette. 
Az igazgató asszony óriási 
jelentőségűnek nevezte a 
megnyert energetikai pályá-
zatot. - 1971. óta, az épület 
átadása óta nem történt ilyen 
mértékű, jellegű felújítás a 
gimnáziumban. Nagyon lé-
nyeges az iskolaválasztásnál 
a tanulók, szülők részéről a 
külső megjelenés. Az itt fo-
lyó színvonalas szakmai 
munka mellett végre maga 

az épület is megfelel majd az 
elvárásoknak. Az különösen 
jó, hogy a kiviteli tervek már 
készen voltak 2016-ban. 
Mondhatni a pályázat be-
nyújtása vonatkozásában a 
Veszprém megyei önkor-
mányzat és a tapolcai önkor-
mányzat konzorciuma elő-
relátó volt. Most már követ-

kezhet a szerződéskötés, a 
közbeszerzési eljárás, ami 
előrevetítheti a beruházás 
2018-ban történő elindulá-
sát. Az említett pályázat 
mellett van egy előkészületi 
szakaszban lévő, belső fel-
újításra vonatkozó pályáza-
tunk is, amelyet a Klebels-
berg Központ bonyolít. Mi 

pedig bízunk abban, hogy a 
támogatást elnyerjük, hiszen 
nem lenne rossz az sem, ha a 
belső burkolatok is megújul-
hatnának. Ebben az esetben 
kijelenthetjük, hogy az isko-
la megfelel a kor elvárásai-
nak - tette hozzá Varga Ti-
borné. (Folyt. a 2. oldalon 
„Kívülről...” címmel)    (szj)

A város segíti a programot

Kresz-feszt gyerekeknek

A tapolcai önkormányzat 
3,4 millió forinttal támogat-
ja az idei Pisztráng és Bor-
fesztivált. A támogatói szer-
ződést szerdán reggel írták 
alá a felek a polgármesteri 
hivatalban. Dobó Zoltán kö-
szöntőjében kiemelte, hogy 
Tapolca számára továbbra is 
a turizmus a legfőbb kitörési 

pont, így az ágazat számára 
is kiemelt rendezvényként 
számon tartott, immár hete-
dik alkalommal lebonyolí-
tandó Pisztráng és Borfeszti-
vál támogatása, segítése 
nem is lehet kérdés. A hétvé-
gét felölelő program meg-
nyitóját pénteken 18.30 - kor 
tartják a Malomtónál.     (szj)

Negyedik alkalommal 
szervezte meg kisiskolá-
soknak múlt héten a Kresz 
fesztivált a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság, idén az 
Európai Mobilitási Héthez 
kapcsolódóan.

A Csermák József Rendez-
vénycsarnokban a Tapolcai 
Rendőrkapitányság munka-
társai, Orbánné Juhász Kin-
ga és Nagy Judit megelőzési 
főelőadók, illetve Molnár 
András rendőr őrnagy- meg-
előzési főelőadó látták ven-
dégül a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola első 
osztályos tanulóit. Az együtt 
töltött délelőtt alatt inter-
aktív formában ismertették 
meg a gyerekekkel a közle-
kedés alapvető szabályait. A 
küzdőtéren felállított ügyes-

ségi mobil kresz pályán a 
rendőr őrnagy irányításával 
kerékpároztak végig a gye-
rekek, miközben kolléganői 
a kreatív plakátkampány 
anyagainak elkészítésében 
segédkeztek.
Orbánné Juhász Kinga el-
mondta, a rendezvény Az is-
kola rendőre program tanév-
kezdési programjának záró 
eleme, mely egyben meg-
nyitja a közlekedésre neve-

lés szempontjából a tanévet. 
Év közben is számíthatnak a 
gyerekek előadásokra, ren-
dezvényekre a helyi rendőr-
kapitányság szervezésében.
A program összekapcsoló-
dott a szeptember 21-i Köz-
úti áldozatok nélküli nappal, 
hiszen a szervezők célja, 
hogy ráirányítsák mind a 
gyerekek, mind a felnőttek 
figyelmét a biztonságos köz-
lekedés fontosságára.     (me)

Mi újság a
városban?
„Mi újság?” címmel 
városrészi fórumokat 
indít a tapolcai média 
a lakossággal való 
személyes találko-
zás, javaslatok, ötle-
tek, témák összegyűj-
tése céljából. Az ér-
deklődők tájékoztatót 
hallhatnak a városi 
tévé, az újság, a kép-
újság és az online új-
ság működéséről, 
főbb szerkesztési el-
veiről. Természete-
sen kérdezhetnek is a 
két főszerkesztőtől, 
Kovács Melindától és 
Szijártó Jánostól. A 
városrészi fórumokat  
terveink szerint két, 
három hetenként ren-
dezzük meg, a soron 
következő időpontot, 
helyszínt mindig idő-
ben közzé tesszük 
saját felületeinken. Az 
első „Mi újság?” talál-
kozót a  Dobó város-
részben tartjuk 2017. 
október 5-én, csütör-
tökön 16.30 és 18.00 
óra között a Batsányi 
Tagintézményben. 

          Szijártó János

Az ünnepélyes eseményen a várost  dr. Németh Mária 
Anita jegyző és Dobó Zoltán polgármester, a szervező-
ket Végh Tamás és Mezőssy Zoltán képviselte Fotó: szj.

A szülői munkaközösség segítségével a tornatermi szárny első emeleti aulájában 
társalgót alakítottak ki a diákok részére                                             Fotó: Szijártó János

A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai a biztonsá-
gos közlekedésről beszélgettek a gyerekekkel    Fotó: me.
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Kívülről is vonzóbb intézmény

Bringás uzsonna zárta az Európai Mobilitási Hetet

A gimnázium ma még sok évtizedes arcát mutatja. 
Ha korszerűsítik, nem csak szebb lesz, de csökken-
nek fenntartásának költségei is                          Fotó: szj.

Bringás uzsonnára várták a 
munkából, iskolából hazafe-
lé kerékpározókat múlt csü-
törtökön, a Köztársaság té-
ren. A helyi Pékfutár pékség 
tíz féle édes-sós pékáruját 
kínálták a szervezők. A 
Szász Márton Általános Is-
kolából ismét szervezetten 
érkeztek a rendezvényre.
A meghirdetett Városvédő 
Hős Pontot a viharos szél 
miatt nem tudták felállítani, 
ezért a péksütemények mel-
lé adták a kedvezményekre 
jogosító kártyákat.

István Krisztina, a Tapolca 
Kft - Csermák József Ren-
dezvénycsarnok szervezője 
elmondta, hogy az aznapra 
meghirdetett Bike- Safe: 
Mentsd a bringád! és az in-
gyenes kerékpáros állapot-
felmérés a kedvezőtlen idő-
járás miatt október 8-ra ha-
lasztott kerékpáros kirándu-
lás előtt lesznek megtartva. 
A hasonló okok miatt elma-
radt Street Workout versenyt 
október 12-én, míg az Au-
tómentes Napot október 13-
án szervezik meg.          (me) Népszerű a program minden korosztályban     Fotó: me

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
- Kozma Henrik alpolgár-
mester: Okt. 2.14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Október 9. 14.00-16.00
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balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg, 
Deák Ferenc utca 6.

Orvosi ügyelet:88/412-104

Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247

Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax: 
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Amint arról Dobó Zoltán 
polgármester tájékoztatta la-
punkat, nyertes “TOP-os pá-
lyázatoknak” (  Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív  Programok) köszönhe-
tően, Tapolcán  a közeljövő-
ben elkészülhet több közin-
tézmény energetikai fejlesz-
tése. Ami az önkormányza-
tot közelebbről is érinti, az a 
Batsányi János Gimnázium 
290 millió forintos energia-
hatékonysági korszerűsíté-
se, amelynek révén új nyí-

lászárókat és teljes külső szi-
getelést kap az épület. A pá-
lyázati anyag összeállítása 
óta eltelt idő azonban nagy 
valószínűséggel plusz kia-
dást jelent majd a városnak 
az időközben megemelke-
dett építési költségek miatt.    
- A pályázat költségvetését 
még 2015-ben állítottuk 
össze, a pályázatot 2016-ban 
adtuk be. A közbeszerzések 
viszont idén indulhatnak el. 
Tapasztalataink szerint, 
évente tíz százalékos építési 

költségemelkedéssel kell 
számolnunk, így várhatóan 
az elnyert fejlesztési forrást 
a város költségvetéséből ki 
kell majd egészítenünk- 
mondta el lapunk érdeklő-
désére Parapatics Tamás. 
Az önkormányzat pályázati 
csoportjának vezetője hang-
súlyozta, hogy a középfokú 
oktatási intézmény megma-
radása, fejlődése szempont-
jából kiemelt jelentőségű a 
beruházás, hiszen komoly 
mértékű működési megtaka-
rítást eredményez a gimná-
zium gazdálkodásában. – A  
megtakarítás a későbbiek-
ben további fejlesztések 
alapját képezheti és növel-
heti a gimnázium vonzerejét 
a térségben - tette hozzá.   
Egyéb Tapolcán működő 
intézményeket érintő hír, 
hogy további nyertes TOP-
os pályázatoknak köszönhe-
tően fejlesztési forráshoz jut 
a Balaton-felvidéki Szociá-
lis Gyermekjóléti Szolgálat 
két tapolcai épülete és az 
Életlehetőség Szociális 
Nappali Intézmény. Az előb-
bi esetében 16,5 milliót for-
díthatnak napelemes rend-
szer telepítésére, az utóbbi 
infrastruktúra fejlesztésre 
költhet a jövőben mintegy 
150 millió forintot.           (tl) 

(Folytatás az 1. oldalról)
A Batsányi János Gimnázi-
um a 290 miliós nyertes pá-
lyázata, és az előkészítés 
szakaszában lévő 50 milliós 
fejlesztési terve mellett az 
épületben lévő közösségi te-
rek megszépítésére is külö-
nös hangsúlyt helyez, a szü-
lők segítségével.
- Bár volumenében kisebb, 
mégis nagyon fontos szá-
munkra, hogy a szülői mun-
kaközösség támogatásával a 
tornatermi szárny első eme-
leti aulájában társalgót ala-
kíthattunk ki. A szülők szá-
mára lényeges szempont, 
hogy a gyerekek a szünetek-
ben is kellemes környezet-
ben lehessenek, így 450 ezer 
forint értékben vásároltak 
bútort. Vannak még szabad 
tereink, és reményeim sze-
rint ez a példaértékű együtt-
működés folytatódhat az is-
kola otthonossá tétele ér-
dekében - hangsúlyozta az 
Varga Tiborné.                (szj)

Megszépül és
a fenntartása is
olcsóbb lesz a
fejlesztés 
befejezése után

Hirdetés

www.tapolcaiujsag.hu 

http://www.tapolca.hu


Nyári óvodai fejlesztések
A Tapolcai Kertvárosi 
Óvoda minden tagintéz-
ményében történtek fej-
lesztések a nyár folya-
mán. Volt ahol a mosdót, a 
konyhát újították fel, más-
hol az udvari játékokat 
cserélték ki biztonsá-
gosabbra, korszerűbbre. 
A 2017/18-as óvodai évet 
19 csoportban,  434 ovis 
kezdte meg Tapolcán.

Minderről az óvodavezető 
tájékoztatta lapunkat. Hor-
váth Zoltánné örömének 
adott hangot, hogy az önkor-
mányzat,  a szülők, a nagy-
szülők részéről egyaránt ko-
moly segítőkészséget ta-
pasztalnak tagintézményeik 
irányába, így számos fej-
lesztést tudtak megvalósí-
tani a nyár folyamán.
Már a nyár elején megtörtént 
a Barackvirág óvoda régi 
hintáinak cseréje, új, korsze-
rű, tartós  és szép fajátékokat 
telepítettek az intézmény 
udvarára. A sok százezres 
beruházás megvalósításához 
szükséges pénz részben a 
szülői munkaközösség bál-
ján gyűjtött adományokból, 

n  TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szeptember 
30-án, szombaton autó-
buszos kirándulást ter-
vez Gödöllőre. A prog-
ramban a gödöllői Ki-
rályi Kastély, Máriabes-
nyő és a Katalinpuszta 
melletti Gyadai Tanös-
vény megtekintése sze-
repel. Jelentkezés, ér-
deklődés telefonon a 
20/616-0265 számon.

n SZLALOM - Az 
Alexovics Szlalom Ku-
pa DSZK Sorozat 2. Al-
katrészbazár.eu Futa-
mán, Ácson Szollár 
Norbert A/2 kategóri-
ában első, míg abszolút 
kategóriában a harma-
dik helyen végzett. (me)

n  MI ÚJSÁG? cím-
mel tart városrészi fó-
rumot a tapolcai média 
a Dobó városrészben 
2017. október 5-én, 
csütörtökön 16.30 és 
18.00 óra között a Bat-
sányi Tagintézmény-
ben.

Rövid hírek
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Az óvodai évet 19 csoportban,  434 ovis kezdte meg Tapolcán. Mindegyik tagintéz-
ményben jó körülmények között, megfelelő személyi feltételek mellett           Fotó: tl.

Élőcsocsó a sportnapon

Népszerű volt az élőcsocsó bajnokság. A legtöbben 
még nem vettek részt ilyen sportprogramon   Fotó: me.

másrészről  Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő és 
Dobó Zoltán polgármester 
személyes anyagi hozzájá-
rulásával jött össze.  Szintén 
a báli bevétel és egyéb ma-
gánadományok jelentették a 
forrást a Kertvárosi óvoda 
két vashintájának minőségi 
cseréjéhez és a Szivárvány 
tagintézmény mosdójának 
felújításához. Ez utóbbi be-
ruházást a Rockwool gyár-

csoport és a város polgár-
mestere is támogatta. A vá-
ros önkormányzata a szoká-
sos nyári karbantartási mun-
kálatokra elkülönített pénz-
eszközöket ezúttal a Kert-
városi óvodai tagintézmény 
mosókonyhájának csempé-
zésére, festésére, elavult 
csaptelepeinek cseréjére és a 
tálalóhely felújítására fordí-
totta. A megmaradt forrá-
sokból jutott a Hársfa tagin-

tézménynek is, ott szintén 
csempéztek, csaptelepeket 
cseréltek, az óvodai karban-
tartók pedig számos helyi-
séget kifestettek a vakáció 
ideje alatt. A Tapolcai Kert-
városi Óvoda tagintézmé-
nyei Horváth Zoltánné sze-
rint, idén szeptemberben jó 
körülmények között és meg-
felelő személyi feltételek 
mellett kezdhették meg a 
munkát.                         (tl)

Hagyományteremtő céllal 
szervezték meg szomba-
ton, első alkalommal a 
DBW élőcsocsó bajnok-
ságot a Városi Sport – és 
Szabadidő Centrumban.

Tiszta Zsolt, a DBW Hunga-
ry Kft. cégvezetője elmond-
ta, hogy tavasszal a munka-
társak körében végzett válla-
lati kultúra felmérésre ala-
pozva döntöttek úgy, hogy 
bővítik a közös rendezvé-
nyeket. Az augusztusi 

egészség napot mindenképp 
valami különleges sport-
programmal szerették volna 
folytatni, így esett a vá-
lasztás az élőcsocsóra. A 
mobil pályán tíz, ötfős csa-
pat szállt versenybe a dobo-
gós helyekért. Az őszi és ta-
vaszi bajnokság rendszeres 
megszervezése mellett, az 
egészségre nevelés, illetve a 
környék megismerésének 
jegyében túrákat terveznek 
még a vállalati dolgozók ré-
szére.                               (me)

KARBANTARÁS  Az önkormányzat mellett a szülők is segítettek



Iskolák között, határtalanul
LÁTOGATÁS   Felvidéki diákok érkeztek Tapolcára a napokban
Tizennyolc felvidéki nyol-
cadikos diák érkezett Ta-
polcára a város iskolájá-
nak meghívására, a Ha-
tártalanul program lehető-
ségeivel élve. A kétnapos 
tapolcai kirándulás egy-
fajta viszonzása volt a 
szlovákiai Marcelháza  ta-
valyi vendéglátásának, 
vendégszeretetének.

A  gyerekeket kísérő Bajner 
Imre, a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola igazga-
tója tájékoztatta lapunkat.  -  
Marcelháza település általá-
nos iskolájával, testvérisko-
lánkkal már hosszú évek óta 
jó a kapcsolatunk, ezúttal mi 
látjuk vendégül a felvidéki 
fiatalokat. Mindezt részben 
a Határtalanul program tette 
lehetővé, de diákjaink szülei 
és a  város több intézménye 
is segített. A Határtalanul 
pályázat lehetőségeit már 
évekkel ezelőtt, annak első 
kiírásakor megragadtuk, pá-
lyázatunkat siker koronázta. 
Akkoriban a városi kapcso-
latoknak köszönhetően,  
Marcelháza iskolájával test-
vériskolai szerződést is kö-

töttünk, amelyet megtöltöt-
tünk tartalommal. Éves 
rendszerességgel szervezett 
felvidéki útjaink első két 
napját hagyományosan ná-
luk töltjük. Így történt 2017. 
május végén, június elején 
is. Akkor két csoportban 
nyolcvannégy hetedik osz-
tályos diákunkat látták ven-
dégül  Marcelházán. Most 

az ott kapott vendégszerete-
tet, a tartalmas programokat 
szeretnénk viszonozni szá-
mukra. A Határtalanul prog-
ram egyik legfontosabb cél-
kitűzése, hogy a nemzettu-
datot erősítse a fiatalokban, 
felkeltse a felelősség érzését 
a határon túli nemzettársaik 
irányába. A közös progra-
mok tervezése, megvalósítá-

sa során arra törekszünk, 
hogy a határ két oldalán élő 
magyar fiatalok közötti ösz-
szetartás erősödjön. Ide tar-
tozik a hagyományos, régi 
magyar játékok felelevení-
tése, a közös sportolás, a ver-
senyek, amelyek hamar ba-
rátivá teszik a távoli iskolák 
diákjai közötti viszonyt. Ter-
mészetesen meglátogatjuk a 

Bajner Imre igazgató és a marcelházi nyolcadikosok. Ezúttal Tapolca a vendéglátó 
és a felvidéki diákok a vendégek                                                            Fotó: Töreky László

Sümegen is járt az iskola rendőre
Sümegen és környékén 
az új tanévben is folytatják 
munkájukat az „iskola ren-
dőrei”.

Bakos Balázs rendőr törzsőr-
mester mint az „iskola ren-
dőre” 2017. szeptember 21-
én látogatott el a sümegi Ra-
massetter Vince Testneve-
lési Általános Iskolába. Első 
alkalommal a harmadik osz-
tályos diákoknak tartott elő-
adást a szabályos közleke-
dés ismérveiről. Felhívta a 
figyelmet a közlekedés so-
rán rájuk leselkedő veszé-
lyekre, átismételték a gyalo-
gosokra, illetve a kerékpáro-

sokra vonatkozó legfonto-
sabb KRESZ-szabályokat, 
valamint a kétkerekűek kö-
telező tartozékait vették sor-
ba. Az Országos rendőr-fő-
kapitányság által 2008-ban 
útjára indított bűn- és bal-
eset-megelőzési program a 
2017/2018-as tanévben a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
illetékességi területén talál-
ható valamennyi alapfokú 
közoktatási intézményben 
folytatódik. A program célja 
a kisiskolások biztonságos, 
balesetmentes közlekedésé-
nek, szabálykövető magatar-
tásának elősegítése, közle-
kedési ismereteik bővítése.

Hirdetés
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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.

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, kon-
ferenciák 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! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

Tavasbarlangot, túrázunk, 
meghódítjuk közösen a Cso-
bánc várat, táncházat szerve-
zünk, de játékos feladatok-
kal megtűzdelt városismere-
ti séta is lesz a rendelkezésre 
álló két nap programjai kö-
zött-  árulta el Bajner Imre. 
Az iskolaigazgató az elmon-
dottakhoz örömmel tette 
hozzá, hogy a Határtalanul 
program jövőre is folytatód-
hat a tapolcai iskolások szá-
mára. – Mindhárom pályá-
zatunkat támogatásra érde-
mesnek találták a döntésho-
zók, így a Batsányi és a Bár-
dos iskolából a felvidékre 
utazhatnak diákjaink, a Ka-
zinczy iskolából pedig egy 
csoport a kárpátaljai Ak-
naszlatina településre is el-
juthat. Szomorúan halljuk 
napjaink híreiben az ukraj-
nai történéseket, reméljük 
mindez nem vet árnyákot a 
kirándulásra és hasonlóan 
gyümölcsöző kapcsolatra 
tehetünk szert Kárpátalján 
is, mint a már bevált felvidé-
ki kapcsolataink révén - tette 
hozzá Bajner Imre.          (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!
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Jövőre is bővülnek 
a családtámogatások
KEDVEZMÉNYEK 2018 
a családok éve lesz, minden 
korábban bevezetett család-
támogatás megmarad, sőt 
tovább bővül az intézkedé-
sek köre. 
Január 1-jétől jelentősen 
csökkenhet a nagycsaládo-
sok tartozása is, mert a har-
madik vagy további gyer-
meket vállalók jelzáloghi-
tel-tartozása gyermekenként 
1-1 millió forinttal csök-
kenthető. A korábban szüle-
tett gyermekeknél nincsen 
felső korhatár, a hiteltarto-
zás csökkentése akkor is 
igényelhető, ha az idősebb 
gyermek már nagykorú.
A háromgyermekes csalá-
dok 2018-ban is havi száze-
zer forint adókedvezményt 
kapnak, ez éves szinten 1,2 
millió forint megtakarítást 
tesz ki. Az adókedvezmény 
minden további gyermek 
esetén újabb 33 ezer forinttal 
emelkedik.
A gyermeket vállaló édes-
anyák diákhitel-törlesztését 

az első gyermek születése-
kor felfüggesztik, a második 
gyermek után elengedik a 
tartozás felét, a harmadiknál 
pedig a teljes összeget.
2018-ban a bölcsődei rend-
szer fejlesztésére ötmilliárd 
forintot fordítanak, célzot-
tan Közép-Magyarország 
régióra koncentrálva, mivel 
ott van a legtöbb gyermek. 
2010-hez képest az ötszö-
rösére bővült az ingyen étke-
ző bölcsődések száma, az 
óvodások esetében 2010-
ben tízből három gyermek 
kapta, 2018-ban pedig már 
nyolc kapja ingyen a reg-
gelit, a tízórait, az ebédet és 
az uzsonnát. Az egész évi 
ingyenes iskolai étkeztetés-
re idén 74 milliárd forintot 
fordít a kabinet, ami a 2010-
es összeg két és félszerese.
Részben a jelenlegi család-
támogatási rendszer hatásá-
ra a 2010 előtt folyamatosan 
csökkenő házasságkötések 
száma 2017-re 40 százalék-
kal növekedett.   Forrás: MW

Milliókkal segíti az állam 
a családi otthonteremtést

hogy ebben a formában 136 
milliárd forintot kaptak 
mostanáig a családok.  
Sokan kezdtek új ház épí-
tésébe, az adatok szerint fo-
lyamatosan nő a bejelentett 
és elkészülő családi ottho-
nok száma. A lakásépítési 
engedélyek növekedése az 
építőiparon belül 7 százalék 
volt az elmúlt öt év átla-
gában, ez a becslések szerint 
2017-ben 10-12 százalékra 
emelkedik – mondta koráb-
ban Marczinkó Zoltán ál-
lamtitkár. 
Szakértők szerint a kisebb 
településeken az alacso-
nyabb telekárak miatt jóval 
többet érhetnek az állami tá-
mogatások egy családi ház 
építése esetén, mint egy 
nagyvárosban – mondta ko-

rábban a Balogh László, az 
egyik ingatlanforgalmazó 
portál vezető gazdasági 
szakértője. Erre utalhat az is, 
hogy a használt házak árai a 
kisebb falvakban stagnáltak, 
a nagyobb városokban vi-
szont csaknem 10 százalék-
kal emelkedtek egy év alatt. 
Az áremelkedés hátterében 
az áll, hogy miközben a ke-
reslet   a   meglévő   házakra

másfélszeresére nőtt, addig 
a piacuk csak 17 százalékkal 
bővült. Több felmérés sze-
rint  az idei telekadásvételek 
jóval több mint fele Pest me-
gyében zajlott, amelyet a 
sorban Budapest és Győr-

Tízmilliárddal megtámogatott munkahelyteremtés 

2010 óta 724
ezerrel nőtt a
munkába álló 
emberek
száma

2018 a családok éve lesz Magyarországon

Előnyben a nagycsaládosok

Emelkedik a minimálbér
              Fotók:  Shutterstock

Használt lakásokra is igényelhető lesz
A családi otthonteremtési kedvezmény őszi kormány-
zati értékelésekor szóba kell hozni, hogyan lehet nö-
velni a támogatást használt lakások vásárlása ese-
tében – mondta korábban Lázár János, a Miniszter-
elnökséget vezető miniszter. Tájékoztatása szerint je-
lenleg mintegy 300 ezer eladó használt lakás van az or-
szágban, fele beköltözhető állapotban van.

A csok bevezetése óta 
már csaknem 51 ezren él-
tek a lehetőséggel, több-
ségük, mintegy negyven-
ezer család az utóbbi 
másfél évben folyamodott 
a támogatásért.

OTTHON 2015. július 1-jé-
vel indította útjára a kor-
mány a családi otthonterem-
tési kedvezményt (csokot),  
amely a korábbiaknál szé-
lesebb körben segíti elő a fi-
atal családok lakáscéljainak 
megvalósítását. Az új építé-
sű otthonokra jelentős segít-
séget ad az állam.
Minden ötödik család a 10 
millió forintos, a legalább 
háromgyermekeseknek , 
vagy ennyi utódot tervezők-
nek szóló csokot kérelmezte 
– közölte a szaktárca. Az új 
lakás építésére, vagy vásár-
lására szóló kérelmek két-
harmada érkezett nagycsa-
ládosoktól. Ők összesen 
csaknem 74 milliárd forintot 
kaptak (átlagosan 9,2 milli-
ót), vagyis a két év alatt fo-
lyósított támogatási összeg 
több mint felét.  
Dömötör Csaba, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda ál-
lamtitkára egy korábbi saj-
tótájékoztatón elmondta, 

  Ősszel tárgyalja a kor-
mány a csok kibővíté-
sének lehetőségeit

A 2010-es kormányváltás 
óta így 724 ezerrel nőtt a 
munkába állók száma, a nö-
vekedés döntő része pedig a 
magyar versenyszférában 
következett be. 
A kormány 2015-ben indí-
totta el a 25 év alatti mun-
kanélküliek foglalkoztatha-
tóságát segítő Ifjúsági Ga-
rancia Programot, ahová az 
ország hat régiójában jelent-
kezhettek az állást kereső fi-
atalok. Erre a célra a kor-
mány az Európai Uniótól 
2017 végéig a 4 leghátrá-
nyosabb helyzetű régió – 
É s z a k - M a g y a r o r s z á g , 

Észak-Alföld, Dél-Alföld és 
Dél-Dunántúl – 15 milliárd 
forintot kapott, ehhez az 
összeghez még 200 milliárd 
forintot tett hozzá, hogy 
2020-ig minden régióban 
működhessen a program. 
A Nemzetgazdasági Minisz-
térium augusztus elsejétől 
10 milliárd forint összegű 
nyílt pályázatot hirdetett 
meg a mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások munka-
helyteremtő beruházásainak 
támogatására. A pénzből 
1100-1200 kkv-nál több 
mint 5 ezer új munkahely jö-
het létre, és további mintegy 

10 ezer már meglévő meg-
őrzését is támogatják. 
Emellett a kormány jövőre 
további 8 százalékkal akarja 
növelni a minimálbéreket és 
12 százalékkal a szakmun-
kás-minimálbéreket.
                              Forrás: MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

Moson-Sopron megye kö-
vet. A kormányzatnak két 
célja volt az otthonteremtési 
programmal, a gazdasági 
növekedés felgyorsítása 
mellett minél több család 
otthonhoz juttatása – mond-
ta Hornung Ágnes állam-
titkár.                    Forrás: MW

ÁLLÁS A KSH legfrissebb 
adatai szerint minden ko-
rosztályban több a foglal-
koztatott, a munkavállalók 
száma átlépte a 4,4 millió 
főt. Jelentősen, 62 ezer fővel 
növekedett egy év alatt a 
foglalkoztatottak száma, 
emellett 4,2 százalékra 
csökkent a munkanélkülisé-
gi ráta, a kedvező adatoknak 
köszönhetően pedig Ma-
gyarországon mérték a ne-
gyedik legalacsonyabb 
munkanélküliséget az Euró-
pai Unióban. A május-júliusi 
időszakban 193 ezerre csök-
kent az állástalanok száma. 
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Idősek világnapja lesz október elsején
dősödő világban élünk. IMa az idősek sokkal 
többre képesek, mint év-

tizedekkel ezelőtt, ezért fon-
tos szempont az, hogyan le-
het aktívan tölteni az idős-
kort. Albert Schweitzer, a hí-
res polihisztor, aki egyszerre 
volt Nobel-díjas, református 
lelkipásztor, orvos, kiváló 
teológus és tudós, gyönyö-
rűeket írt az időskorról. „A 
fiatalság mércéje nem az 
életkor, hanem a szellem és a 
lélek állapota: az akarat- és a 
képzelőerő, az érzelmek in-
tenzitása, a jókedv és a ka-
landvágy győzelme a lusta-
ságon. Az ember, akár tizen-
hat éves, akár hatvan, cso-
dára szomjazik, elámul a 
csillagok örökkévalóságán, 
a gondolatok és a dolgok 

szépségén, nem fél a kocká-
zattól, gyermeki kíváncsi-
sággal várja, mi lesz holnap. 
Szabadon örül mindennek." 
Gondolatait így folytatta: 
„Olyan fiatal vagy, mint a re-
ményeid, olyan öreg, mint a 
kétségeid. Olyan fiatal, mint 
az önbizalmad, olyan öreg, 
mint a félelmed. Fiatal, mint 
a hited, öreg, mint a csügge-
désed. Fiatal vagy, amíg be-
fogadod a szépség, az öröm, 
a merészség, a nagyság, az 
ember, a Föld, a végtelenség 
hírnökeit."
Milyen igazak és szépek 
ezek a szavak! Mindig vol-
tak életerős, tenni vágyó 
idős emberek, de a mai idő-
sebb generációra, talán az 
egész nemzedékre jellemző 
ez. Milyen jó ilyen emberek-

kel találkozni! Kíváncsiság, 
nyitottság az újdonságokra, 
kreativitás, tenni akarás – 
mindezek a tulajdonságok 
azt teszik lehetővé, hogy a 
mai hatvanon túliak lelkes 
ötvenévesek legyenek, a 
hetvenen túliak lelkes hat-
vanévesek; energikusak, le-
gyenek elképzeléseik, törek-
véseik, saját álmaik. Ezt kí-
vánják minden kedves 
„szépkorú" tapolcai lakos-
nak a Magyar Páneurópa 
Unió Egyesület Tapolcai 
Szervezetének tagjai.

Teremtés, mindenség
”Létünk története valóság-
nak vélt mesével kezdődik” 
- vezeti be (a Tapolcai Újság 
2017. szeptember 15-ei szá-
mában megjelent) írását dr. 
Sáry Gyula. Nem! Létünk 
története mesének vélt való-
sággal, a teremtéssel vette 
kezdetét!

Mert ha dr. Sáry szerint kez-
detben vala a hidrogén, ak-
kor fölmerül a kérdés: miért 
a hidrogén van, miért nem a 
semmi?
Tudniillik a semmi -vagyis a 
nem létezés – magától érte-
tődő. Ami viszont létezik, pl. 
a hidrogén – nagy kérdést 
vet föl: mert létezése nincs 
megokolva. Így tehát a nem 
magától értetődőnek meg 
kellene szűnnie a magától 
értetődő (a nem létezés) 
nyomása alatt, ha fenn nem 
tartaná egy végtelen erő, 
amely képes a nem létezés-
ből előhozni létezőket, mert 
a nem létezés is hatalma alatt 
áll.
Ezt a végtelen erőt nevezzük 
mindenható, Teremtő Isten-
nek, aki valaki, nem pedig 
valami, mert a valami soha-
sem termelheti ki magából a 
valakit: a szabad személyt. 
Az anyagban nincs tudat és 
szabadság. Nehogy tagadjuk 
az emberi személy szabad-
ságát, mert akkor tagadtuk a 
büntetésvégrehajtó intézke-
déseket és a Nobel-díjak ki-
osztását is. A hidrogén nem 
lesz ember soha!
Az „ősrobbanás” pedig mel-
lébeszélés: mert, ami képes 
robbanni, az létezik, az van: 

de miért van, holott nem is 
létezhetne, mert önmagában 
nem hordja létezésének az 
okát.
A Biblia teremtéstörténeté-
nek egyetlen mondata a lé-
nyeg: „Kezdetben teremtette 
Isten az eget és a földet” - va-
gyis a mindenséget.( A hé-
bernek nincs „mindenség” 
szava.) A hatnapos teremtés-
történet nem a teremtés té-
nyéről szól, hanem a hetedik 
nap megszenteléséről. A hi-
vatalos Anglikán Egyház 
nem törölte a teremtéstörté-
netet a Bibliából.
Ahogy a nem létezésből so-
ha nem lesz létező magától: 
úgy az állatból nem lesz em-
ber. Az más kérdés, hogy 
emberi testünk rokonságban 
van-e az állatok testével. Ez 
tudományos kérdés, de az 
„én”-em nem rokona az ál-
latnak; személyem szabad, 
megismételhetetlen, önma-
gáról tudó és a világminden-
ségről is tudó individuum. A 
világmindenség nem tud ön-
magáról; én tudok magam-
ról és tudok a világmin-
denségről.
Ha én szabad személy va-
gyok, akkor a Teremtő sem 
lehet energia csupán, mert az 
energia nem tud önmagáról.
A hidrogén-istenség helyett 
én a Teremtő Személyes Is-
tent imádom.
Viktor Emil Franklról, ko-
runk egyik kiemelkedő gon-
dolkodójáról, a logoterápia 
megalapítójáról, az igazán 
orvos-filozófusról ezt olvas-
tam Zsók Ottó könyvében 
(Az orvosfilozófus Viktor 

Emil Frankl Tarsoly Kiadó, 
Bp. 2005. 22. oldal):
„Tizenhárom éves korában 
biológia tanára ezt mondta 
egyszer az órán: Az élet nem 
más, mint oxidációs folya-
mat. Erre föl a kamasz Vik-
tor Fankl felugrott és szen-
vedélyesen a tanárnak sze-
gezte a kérdést: De tanár úr, 
akkor mi értelme lehet az 
életnek?” Ezt a második 
kulcsélményt Frankl halá-
láig szívesen ismételgette az 
interjúkban és a könyveiben 
is, mert itt fogta fel és érezte 
meg először tudatosan, hogy 
a biológia dimenziója az 
életnek nem az egyetlen 
dimenzió az ember összetett 
valóságában.
Befejezésül: az oxidáció le-
írható, az igazi szeretet soha. 
Itt arra a szeretetre gondo-
lok, amikor egy személy, 
egy szabad, szeretni képes 
valaki egy másik személyért 
képes életét adni. Életünk 
lényege ebben a szeretetben 
van nem az oxidációban; és 
ennek a szeretetnek nem a 
szeretni képtelen hidrogén a 
forrása, hanem Isten, aki 
maga a szeretet! „A szeretet 
Istentől van." (1 Jn 4,7) és 
nem a főemlősöktől: attól az 
Istentől, akinek a neve így 
hangzik: „Vagyok, aki va-
gyok" (Kiv 3,14). A hidro-
gén nem állíthatja magáról, 
hogy lényege a létezés, nem 
mondhatja: „vagyok, aki va-
gyok" - hanem puszta létével 
azt üzeni az emberi értelem-
nek, hogy létem mástól van.

                 Barsi Balázs ofm

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
Szept. 28 - Okt. 4. 

csütörtök – szerda

Szeptember 28 – október 4. 
csüt. – szer.  14:30  1200,-Ft

A Lego Ninjago film 2D  
Színes, szinkronizált ameri-

kai animációs kalandfilm

szeptember 28 – október 4. 
csüt. – szer.   16:30 1200,-Ft
Viktória királynő és Abdul  
Színes, feliratos angol törté-
nelmi dráma Hossz: 106 perc

szeptember 28 – október 4. 
csüt. – szer.  18:30 1200,-Ft

ULTRA  
Színes, magyar dokumen-
tumfilm Hossz: 85 perc

szeptember 28 – október 4. 
csüt. – szer, 20:00 1200,-Ft

Kingsman:Az Aranykör 3D                                                                           
Színes, szinkronizált angol-

amerikai  akció-vígjáték  www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Elsősegélynyújtás

van: azonnali  szívmasszázs.
3.) Eszméletlen, pulzus van, légzés nincs: mesterséges 
lélegeztetés.
4.) Eszméletlen, légzés és pulzus is van: életveszélyes 
sérülések ellátása és stabil oldal felső helyzetbe hozni a 
sérültet - valamint  segélykérés.
5.) Eszméletnél van, légzés, pulzus van: elsősegély-
nyújtás, segélykérés.
Újraélesztés, elsősegély szintű teendői: Újraélesztés  
ABC-je.
A/ Átjárható légutak biztosítása: áll előemelése, há-
nyadék, vér, fogsor egyéb száj- garatűri akadály el-
távolítása.
B/ Befúvásos lélegeztetés (szájból szájba vagy szájból 
orrba) a normál légzés ütemében /percenként kb. 16/. A 
szájra,  orra tegyünk  zsebkendőt, ruhát higiénés okból. 
Először  befúvásos  lélegeztetéssel kezdünk.
C/ Szívmasszás: először a szívtájékra ökölcsapást mérni, 
majd kb. 100-120/perc frekvenciának megfelelő szív-
maszázs (két nyújtott karral, egyenes háttal végezve). 
Amennyiben defibrillátor áll rendelkezésre a helyszínen 
akkor a szívmasszázs előtt azzal kell próbálkozni. A köz-
területre kihelyezett defibrillátorok használata egyszerű 
akár szóban mondhatja is a teendőket a készülék az el-
sősegélynyújtónak. Defibrillátor használatakor tilos a 
halotthoz érni!
1 vagy 2 elsősegélynyújtó esetén is a B és C -t 2:30 - 2:30 
- 2:30 arányban végezzük. Egyszerre nem lehet befúvás 
és szívmasszázs is, csak egymás után. Mindemellett 
időnként abbahagyva rövid időre az újraélesztést el-
lenőriznünk kell, hogy visszatért-e a spontán légzés 
(max. 10 másodperc alatt 2 légzés) vagy szívműködés. 
Ha igen akkor abbahagyjuk az újraélesztést, ha nem ak-
kor folytatjuk, amíg egészségügyi szaksegítség meg nem 
érkezik. Az újraélesztést a légzés vagy keringés leállást 
követő 4 percen belül meg kell kezdeni, mivel utána már 
agykárosodás léphet fel. Amennyiben nem tudjuk a halál 
beálltának idejét akkor is minél
 előbb el kell kezdeni az 
újraélesztést. Az újraélesztések
mintegy 20 százaléka sikeres.

Dr. Tompos József

2. rész  - Újraélesztés
A vizsgálat eredménye alapján a te-
endők:
1.) A sérült eszméletlen, se légzés, se 
pulzus: mentő vagy orvos hívása és 
újraélesztés.
2.) Eszméletlen, pulzus nincs, légzés 

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289
Jelen vagyunk 

TAPOLCA
minden othonában!

Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Tapolcaiak a pályán
A TVSE női és férfi kézilabda csapattal is indult a bajnokságban
Több korosztályban, ösz-
szesen négy csapattal 
kezdte meg a bajnokságot 
a Tapolca Városi Sport-
egyesület női és férfi ké-
zilabda szakosztálya.

A tavaszi szezonhoz képest 
átalakult női kézilabda szak-
osztály, két csapattal indult a 
gyermekbajnokságban, egy-
gyel pedig a megyei baj-
nokságban. A Magyar Kézi-
labda Szövetség Gyermek-
bajnokságában, a Tóth Lász-
ló Régió B csoportjában 
egyből hatalmas győzelem-
mel startoltak az U11-es 
lányok, 22:7-re győztek a 
házigazda Büki TK ellen. A 
második mérkőzés 1:26-os 
eredménnyel zárult a Szom-
bathelyi Kézilabda Klub és 
Akadémia javára. A legtöbb 
tapolcai gólt aznap Kulcsár 
Dorottya és Páhi Anna sze-
rezte. Ugyanebben a bajnok-
ságban, és csoportban az 
U13-as lányok két győztes 
mérkőzéssel indítottak. El-
sőként a Kilián DSE Pápát 
verték 22:10-re, majd a há-
zigazda Ősi Andreotti SE 
csapatát 21:24-re. Aznap ki-

lenc góllal a legeredmé-
nyesebb játékosnak Rákos 
Róza Lujza bizonyult. Az 
utánpótlás csapatok edzője 
Antal Lászlóné.
Nagy várakozással indult 
neki a tavaly még NB II-ben 
szereplő női csapat a Veszp-
rém megyei bajnokság első 
mérkőzésének. A hazai pá-
lyán megrendezett szom-

szédvári rangadón 37:10-re 
győzték le a Resolute KC 
Nyirád csapatát. A legtöbb 
gólt Csillag Virág (8) sze-
rezte. 
A rövid szünet után ismét 
újraszerveződött férfi kézi-
labda szakosztály a Veszp-
rém megyei bajnokságban 
indított csapatot. A fiatal já-
tékosok célja idén elsősor-

ban megszokni a felnőtt me-
zőnyt és felvenni a bajnoki 
mérkőzések ritmusát. 
Első megmérettetésükön 
17:43-ra kaptak ki hazai pá-
lyán az Ősi Andreotti SE 
csapatától. A legtöbb gólt 
Nagy György és Nyírő Béni 
szerezte. A megyei női és 
férfi csapat edzője Kap-
csándi Zsolt.                 (me)

Vereségek futballban
Az MTD Hungária Megyei 
II. osztályban szereplő Ti-
ac VSE felnőtt és U19-es 
csapatai idegenben kap-
tak ki a vendéglátó Szent-
antalfa NVSE ellen.

A felnőtt csapat 2:0 arány-
ban maradt alul. Kutasi Imre 
edző szerint az egész héten 
begyakorolt taktikát nem 
tudta megvalósítani a csapat, 
a rutinosabb játékosokkal 
felálló hazai csapat ellen.
Az U19-es csapat 4:0 arányú 
vereséget szenvedett. Dob-
ján Krisztián edző úgy gon-
dolja, az egyszerű párharcok 
elvesztését követően elke-
rülhető gólokat kaptak, me-
lyekre a tapasztaltabb játé-
kosok segítségével sem tud-
tak válaszolni. Ezen a mér-
kőzésen ismét bebizonyo-
sodott, hogy megfelelő alá-
zat, hozzáállás nélkül senki 
ellen sem lehet esélyük, en-
nek köszönhető a megalázó 
vereség.
Takács Gábor elnök el-

n KÉZILABDA - A 
Magyar Kézilabda Szö-
vetség U12-es fiú Gyer-
mekbajnokságában, a 
Tóth László Régió B 
csoportjában megkezd-
te a szezont a Telekom 
Veszprém – Tapolca. 
Először 22:13-ra, a 
Szentgotthárdi VSE, 
majd 11:26-ra a házi-
gazda Ajkai Tramplin 
SE 2 csapatától kaptak 
ki. Aznap Tóth Zsom-
bor szerezte a legtöbb 
gólt. Edző: Somogyi 
Sándor.                    (me)

n FOCI - Az MTD 
Hungária Megyei III. 
osztály Déli csoportban 
a Tapolcai Öregfiúk FC 
a hétvégén, hazai pá-
lyán 3:1-re verte a Ne-
mesgulács – Kisapáti 
SE csapatát. Tapolcai 
gól szerzők Nagy Béla, 
Zsiborács László és 
Horváth Csaba voltak. 
Edző Boczkó Gyula. 
Az MTD Hungária Me-
gyei III. osztály Déli 
csoportban a Diszeli SE 
hétvégén, hazai pályán 
0:2-re maradt alul a 
Balatonszepezd ÖKSC 
ellen.                        (me)

mondta, hogy az U14-es csa-
patuk még eddig egy mecs-
cset sem játszhatott a sze-
zonban. Az MTD Hungária 
Megyei Nyugati csoportban 
ellenfeleik közül először az 
Ajka Kristály SE lépett visz-
sza a bajnokságból, legu-
tóbb pedig az Ugod SE je-
lezte, hogy az esőzések miatt 
használhatatlan a játéktér.
Az MTD Hungária Megyei 
Női felnőtt csoportban a 
TVSE- Honvéd Női labda-
rúgói megkezdték az őszi 
szezont.

Két sakk vb ezüstérmes 
izgalmas előadása
Tapolca két világbajnoki 
ezüstérmes sakkozója, 
Lakos Nikoletta és Gaál 
Zsóka tartott szombaton 
é lménybeszámolóva l 
egybekötött játszmabe-
mutatót a Tamási Áron 
Művelődési Központban.

Istvándi Lajos, a Tapolca 
Városi Sportegyesület Sakk 
szakosztályának vezetője 
köszöntője után kiemelte a 
volt és jelenlegi vb ezüst-
érmes tanítványának leg-
jobb eredményeit. Elsőként 

a tapolcai Lakos Nikoletta 
női nemzetközi nagymester 
mesélt az 1993-as, pozsonyi 
vb élményeiről, ahol U16 
korosztályban került ezüst-
érem a nyakába. Gaál Zsóka 
vette át a szót, akinek az 
augusztusi Brazíliában meg-
rendezett vb-n sikerült U10-
es korosztályban a második 
helyet megszereznie. A min-
dent eldöntő világbajnoki 
játszmáikat a közönségnek 
is bemutatták. 
A program sakk szimultán-
nal zárult.                         (me)

Az első fordulóban hazai pá-
lyán győzte le a vendégcsa-
patot a Bakonynána SK 1:0-
ra.  Fellenbeck Mihály edző 
úgy érzi a tapolcai lányok 
nagyot küzdöttek, pontért 
mentek, de nem sikerült. 
A második fordulóban sem 
sikerült győzelemmel zárni 
a napot, idegenben kaptak ki 
a Pápai ELC- Nyárád csapa-
tától 7:1-re. Az edző szerint 
a gyorsabban, kreatívan ját-
szó hazai csapat megérde-
melten nyert. Tapolcai gól-
szerző Vattai Cintia.      (me)

Rövid hírek

2017. SZEPTEMBER 29. SPORT 7TAPOLCAI ÚJSÁG -

Első mérkőzését játszotta a bajnokságban a  kézilabda szakosztály újraszervező-
dött fiú csapata                                                                                       Fotó: S. Furján Andrea

Nem voltak formában az idegenben játszó tapolcaiak 
(világos mezben)                                         Fotó: Tiac VSE

Lakos Nikoletta világbajnoki játszmájába bevonta a 
közönséget is. A bal oldalon Gaál Zsóka, a háttérben 
Istvándi Lajos edző                                    Fotó: Májer Edit

www.tapolcaiujsag.hu 



Grillázstorta csodák
Csak cukor és dió, de an-
nál mégis több. Somogyi-
né Varga Anikó a pirított 
cukorból és dióból készült 
grillázstorták készítésé-
nek hagyományát viszi to-
vább Tapolcán.

Igényesen, ízléssel, sok eset-
ben meglepő kreativitással 
kivitelezett munkái eljutot-
tak távoli országokba is. Az 
ismert és közkedvelt ünnepi 
édesség elkészítésének tech-
nikai alapjai megegyeznek 
azzal, amit már a XV. szá-
zadban,  Mátyás király ud-
varában feljegyeztek a törté-
netírók. A korabeli históriá-
soktól tudjuk, hogy 1476-
ban, híres királyunk leg-
szebb lakodalmi asztaldísze 
is egy kertet , gyümölcsöket 
és madarakat ábrázoló gril-
lázstorta volt. Anikó tisztá-
ban van vele, hogy korosztá-
lyában ritkaságnak számít, 
amit ő a legnagyobb termé-
szetességgel sajátított el és 
gyakorol nap mint nap. Az 
alapokat nagyon fiatalon 
megtanulta. Mestere, az ut-
cájukban élő Ács Imréné Fa-
zekas Klára néni volt, aki 
nyugdíjas napjait szentelte a 
szép és ehető lakodalmi asz-
taldíszt óhajtó kuncsaftok, 
rokonok, barátok igényei-
nek. Anikó fiatal lányként 
gyakran fordult meg az idős 

asszonynál, így  lassan, de 
biztosan elleste, eltanulta a  
grillázstorta, vagy máskép-
pen pergelt torta készítésé-
nek speciális technikáit. 
Akkoriban ez az ismeret-
kincs néhány bevált, egyéni 
ízléssel összeállított kompo-
zíció szakszerű kivitelezé-
sét, a klasszikus vizes eljá-
rást, a hajlított grillázsívek-
ből építkező technikát, az ol-
vasztott porcukor és a durvá-

ra darált dióbél, mint alapa-
nyagok használatát, végül 
pedig a tojáshabbal díszítést 
jelentette. Az elvre, a techni-
ka alapjaira bátran építkez-
hetett a tanítvány, aki később 
szépérzékét, kreativitását is 
tudta kamatoztatni a díszes 
édesség gyártásakor. Ahogy 
a jó bornak nem kell a cégér, 
úgy Varga Anikó tortáinak 
híre is szájról szájra jár. 
Megrendelő pedig akad bő-

ven. A grillázstorta a magyar 
esküvők hagyományos dí-
sze,  családi ünnepek, évfor-
dulók, különleges esemé-
nyek stílusos kelléke ma is. 
Érkezik a megrendelő, el-
mondja, mit szeretne, gyak-
ran tanácsot kér.  Anikó 
megmutatja a lehetőségeket, 
felveszi a megrendelést és 
néha csodálkozik. Merthogy 
különleges elképzelések is 
érkeznek. A hagyományos 

SZEM - PONT
Az okmányirodával szemközti mellékutca közvetlen tor-
kolatában állt meg egy „audis" a napokban. A sza-
bálytalan parkolás alaposan felbosszantotta tapolcai 
olvasónkat: „Küldök egy képet, amit szeptember 15-én, 
pénteken készítettem negyed tizenkettő magasságában. 
Korábban egy fél órája már ugyanez volt a helyzet, tehát 
nem csak beugrott valahová az illető…” - írja felhá-
borodottan. Az észrevétel mindenképpen jogos, hiszen 
ebben az esetben a forgalom akadályozásáról van szó, 
tehát más közlekedők, az utcába bekanyarodni kívánók, 
a járdán közlekedők és nem mellékesen a KRESZ sza-
bályok semmibevételéről. Az utca járdával találkozó szé-
lét –amint az a fotón is látható- a mozgássérültek számá-
ra akadálymentesítették is a közelmúltban, ám mindhi-
ába. Szabályszegő autósunkat ez sem érdekelte különö-
sebben. Viselkedése, szabálytalan parkolása, ha nem is 
veszélyes, de egész biztosan dobogós helyet érdemel a 
bunkó autósok versenyében!                                            (tl)

n BÍRÓT ÜTÖTT - A Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
vádemelést javasol egy 39 
éves helyi lakos ellen, aki 
Sümegprágán egy futball-
meccsen megütötte a bírót.
A játékost szabálytalanság 
miatt a bíró kiállította. A fér-
fi azonban sérelmezte a dön-
tést, ezért a meccs végén az 
öltözőben rátámadt a játék-
vezetőre és megütötte. Elle-
ne garázdaság bűntett elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott nyo-
mozást a tapolcai rendőrség. 
Ezt befejezték, és az ügyben 
keletkezett iratokat vádeme-
lési javaslattal küldték meg 
az illetékes ügyészségnek - 
írta lapunknak Nagy Judit
megelőzési főelőadó. 

népi, mesterségbeli motívu-
mok mellett ugyanis egyre 
népszerűbbek lettek a figu-
rális grillázstorták. Ha az ün-
nepelt mondjuk tűzoltó, mi 
sem természetesebb, mint 
megrendelni a mestertől a 
cukorból és dióból készült 
tűzoltó autót, vagy bármi 
mást.  Mondjuk elkészíteni 
egy NOHAB mozdonyt a 
vasutasnak, laptopot ábrázo-
ló cukorszobrot a fiatalok-
nak, fával megrakott IFA 
tehergépkocsit a sofőrnek, 
pincét szőlőpréssel, szőlős-
gazdának, óriás boroshordót 
létrával, vagy kisüsti pálin-
kafőzőt, zongorát zongora-
székkel a zenésznek, macs-
kát a kosárban, szárnyasha-
jót, vitorlázó és utasszállító 
repülőgépet, a nagyvázsonyi 
Kinizsi várat, esetleg egy ép-
pen szántást végző mező-
gazdasági gépet. Anikó, bár 
sok esetben elcsodálkozik az 
ízlések és elgondolások né-
ha kifejezetten meglepő fur-
csaságain, ám azokat inkább 
kihívásként éli meg, kreati-
vitásának próbáját látja ben-
ne. Aztán érkezik megren-
delő, rápillant az elkészült 
munkára és az esetek nagy 
százalékában önkéntelenül 
csúszik ki száján a dicséret. 
„Hiszen ez gyönyörű! Sok-
kal szebb annál, mint amit 
elképzeltem...”     (Töreky L.) 
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Somogyiné 
Varga Anikó 
grillázstortái 
tovább élte-
tik a régi ha-
gyományt   
         Fotók: tl.

A képet készítő olvasónk felháborítónak tartja az 
ilyen parkolást. Rajta kívül még sokan mások is

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 33 - 50 Ft/db
Burgonya: 100-200 Ft/kg
Sárgarépa: 180 Ft/kg
Zeller: 460 Ft/kg
V.hagyma: 140-200 Ft/kg
Paprika: 189-600 Ft/kg
Paradicsom:240-300 Ft/kg
Uborka: 340 Ft/kg
Brokkoli: 400 Ft/kg
Retek: 100-120/cs
Méz: 1500-2300 Ft/kg
Alma: 200-300 Ft/kg
Körte: 250-480 Ft/kg
Mák: 980-1400 Ft/kg
Narancs: 540 Ft/kg
Szilva: 280-300 Ft/kg
Citrom: 700 Ft/kg
Banán: 360 Ft/kg

Gombaszakértő a piaci 
napokon 
(térítés ellenében): 
Tóth Krisztina 
Tel: 30/ 231-6134 
Kedd: 06.00-tól 07.30-ig
Péntek: 06.00-tól 07.00-ig

Heti SÜTI

Párizsi kifli

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 ek. 
zsír, 1 kiskanál só, 2 dl tej, 2 kis-
kanál méz, 3 dkg élesztő, kevés ét-
olaj a kenéshez

Töltelék: 20-30 dkg  párizsi lere-
szelve, vagy darálva, 1 egész tojás, 
1-2 kanál zsemlyemorzsa, 2-3 ka-
nál tejföl, bors, majoránna, pici só, 
1 kk őrölt paprika

Tetejére: 3-4 dkg reszelt sajt

Az élesztőt langyos tejben felfut-
tatjuk a mézzel. A lisztet a zsírral 
elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi 
anyagot, jól összegyúrjuk, majd 3 
cipót készítünk belőle és kb. 30-40 
percig letakarva kelesztjük. Köz-
ben a töltelék hozzávalóit össze-
keverjük. A cipókból kör alakot 
nyújtunk, amit háromszögekre vá-
gunk fel, kicsit megkenjük olajjal 
és utána tesszük rá a tölteléket. Rá-
halmozunk a töltelékből, felhajtjuk 
kifli formára és 180 fokra előme-
legített sütőben megsütjük.

           Kovács Pálné, Hegymagas

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Kilencedikén lesz az első 
előadás - Ivancsics Ilona és 
Színtársai,  „Fejünk felől a te-
tőt"- című első bérletes színi 
előadására október 9-én, hét-
főn kerül sor a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 
Szeptember 22-i lapszámunk 
3. oldalán, Kultúrsarok rova-
tunkban tévesen jelent meg a 
színházi produkció időpontja.   
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