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Megújuló gimnázium
PÁLYÁZAT Az energetikai projekt mellett belül is fejlesztenének
290 millió forintot nyert pályázaton a Batsányi János
Gimnázium energiahatékonysági korszerűsítésre,
ezen kívül szeretnének
még belső felújításra is támogatást szerezni 50 millió értékben. Az épületben
lévő közösségi terek megszépítésére a szülői munkaközösség vállalkozott.

Erről Varga Tiborné tájékoztatta munkatársunkat a napokban, miután Dobó Zoltán
polgármester a nyertes TOPos pályázatokról (Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program) kiadott közleményében az intézményt kiemelten említette.
Az igazgató asszony óriási
jelentőségűnek nevezte a
megnyert energetikai pályázatot. - 1971. óta, az épület
átadása óta nem történt ilyen
mértékű, jellegű felújítás a
gimnáziumban. Nagyon lényeges az iskolaválasztásnál
a tanulók, szülők részéről a
külső megjelenés. Az itt folyó színvonalas szakmai
munka mellett végre maga

A szülői munkaközösség segítségével a tornatermi szárny első emeleti aulájában
társalgót alakítottak ki a diákok részére
Fotó: Szijártó János
az épület is megfelel majd az
elvárásoknak. Az különösen
jó, hogy a kiviteli tervek már
készen voltak 2016-ban.
Mondhatni a pályázat benyújtása vonatkozásában a
Veszprém megyei önkormányzat és a tapolcai önkormányzat konzorciuma előrelátó volt. Most már követ-

kezhet a szerződéskötés, a
közbeszerzési eljárás, ami
előrevetítheti a beruházás
2018-ban történő elindulását. Az említett pályázat
mellett van egy előkészületi
szakaszban lévő, belső felújításra vonatkozó pályázatunk is, amelyet a Klebelsberg Központ bonyolít. Mi

pedig bízunk abban, hogy a
támogatást elnyerjük, hiszen
nem lenne rossz az sem, ha a
belső burkolatok is megújulhatnának. Ebben az esetben
kijelenthetjük, hogy az iskola megfelel a kor elvárásainak - tette hozzá Varga Tiborné. (Folyt. a 2. oldalon
„Kívülről...” címmel) (szj)

Mi újság a
városban?
„Mi újság?” címmel
városrészi fórumokat
indít a tapolcai média
a lakossággal való
személyes
találkozás, javaslatok, ötletek, témák összegyűjtése céljából. Az érdeklődők tájékoztatót
hallhatnak a városi
tévé, az újság, a képújság és az online újság
működéséről,
főbb szerkesztési elveiről. Természetesen kérdezhetnek is a
két főszerkesztőtől,
Kovács Melindától és
Szijártó Jánostól. A
városrészi fórumokat
terveink szerint két,
három hetenként rendezzük meg, a soron
következő időpontot,
helyszínt mindig időben közzé tesszük
saját felületeinken. Az
első „Mi újság?” találkozót a Dobó városrészben tartjuk 2017.
október 5-én, csütörtökön 16.30 és 18.00
óra között a Batsányi
Tagintézményben.
Szijártó János

Kresz-feszt gyerekeknek
Negyedik
alkalommal
szervezte meg kisiskolásoknak múlt héten a Kresz
fesztivált a Tapolcai Rendőrkapitányság, idén az
Európai Mobilitási Héthez
kapcsolódóan.

ségi mobil kresz pályán a
rendőr őrnagy irányításával
kerékpároztak végig a gyerekek, miközben kolléganői
a kreatív plakátkampány
anyagainak elkészítésében
segédkeztek.
Orbánné Juhász Kinga elmondta, a rendezvény Az iskola rendőre program tanévkezdési programjának záró
eleme, mely egyben megnyitja a közlekedésre neve-

lés szempontjából a tanévet.
Év közben is számíthatnak a
gyerekek előadásokra, rendezvényekre a helyi rendőrkapitányság szervezésében.
A program összekapcsolódott a szeptember 21-i Közúti áldozatok nélküli nappal,
hiszen a szervezők célja,
hogy ráirányítsák mind a
gyerekek, mind a felnőttek
figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára. (me)

Az ünnepélyes eseményen a várost dr. Németh Mária A Csermák József RendezAnita jegyző és Dobó Zoltán polgármester, a szervező- vénycsarnokban a Tapolcai
ket Végh Tamás és Mezőssy Zoltán képviselte Fotó: szj. Rendőrkapitányság munkatársai, Orbánné Juhász Kinga és Nagy Judit megelőzési
főelőadók, illetve Molnár
A tapolcai önkormányzat pont, így az ágazat számára András rendőr őrnagy- meg3,4 millió forinttal támogat- is kiemelt rendezvényként előzési főelőadó látták venja az idei Pisztráng és Bor- számon tartott, immár hete- dégül a Tapolcai Bárdos Lafesztivált. A támogatói szer- dik alkalommal lebonyolí- jos Általános Iskola első
ződést szerdán reggel írták tandó Pisztráng és Borfeszti- osztályos tanulóit. Az együtt
alá a felek a polgármesteri vál támogatása, segítése töltött délelőtt alatt interhivatalban. Dobó Zoltán kö- nem is lehet kérdés. A hétvé- aktív formában ismertették
szöntőjében kiemelte, hogy gét felölelő program meg- meg a gyerekekkel a közleTapolca számára továbbra is nyitóját pénteken 18.30 - kor kedés alapvető szabályait. A A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai a biztonsáa turizmus a legfőbb kitörési tartják a Malomtónál. (szj) küzdőtéren felállított ügyes- gos közlekedésről beszélgettek a gyerekekkel Fotó: me.

A város segíti a programot
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Kívülről is vonzóbb intézmény
(Folytatás az 1. oldalról)
A Batsányi János Gimnázium a 290 miliós nyertes pályázata, és az előkészítés
szakaszában lévő 50 milliós
fejlesztési terve mellett az
épületben lévő közösségi terek megszépítésére is különös hangsúlyt helyez, a szülők segítségével.
- Bár volumenében kisebb,
mégis nagyon fontos számunkra, hogy a szülői munkaközösség támogatásával a
tornatermi szárny első emeleti aulájában társalgót alakíthattunk ki. A szülők számára lényeges szempont,
hogy a gyerekek a szünetekben is kellemes környezetben lehessenek, így 450 ezer
forint értékben vásároltak
bútort. Vannak még szabad
tereink, és reményeim szerint ez a példaértékű együttműködés folytatódhat az iskola otthonossá tétele érdekében - hangsúlyozta az
Varga Tiborné.
(szj)

Megszépül és
a fenntartása is
olcsóbb lesz a
fejlesztés
befejezése után

A gimnázium ma még sok évtizedes arcát mutatja.
Ha korszerűsítik, nem csak szebb lesz, de csökkennek fenntartásának költségei is
Fotó: szj.
Amint arról Dobó Zoltán
polgármester tájékoztatta lapunkat, nyertes “TOP-os pályázatoknak” ( Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programok) köszönhetően, Tapolcán a közeljövőben elkészülhet több közintézmény energetikai fejlesztése. Ami az önkormányzatot közelebbről is érinti, az a
Batsányi János Gimnázium
290 millió forintos energiahatékonysági korszerűsítése, amelynek révén új nyí-

lászárókat és teljes külső szigetelést kap az épület. A pályázati anyag összeállítása
óta eltelt idő azonban nagy
valószínűséggel plusz kiadást jelent majd a városnak
az időközben megemelkedett 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 egészítenünkmondta el lapunk érdeklődésére Parapatics Tamás.
Az önkormányzat pályázati
csoportjának vezetője hangsúlyozta, hogy a középfokú
oktatási intézmény megmaradása, fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű a
beruházás, hiszen komoly
mértékű működési megtakarítást eredményez a gimnázium gazdálkodásában. – A
megtakarítás a későbbiekben további fejlesztések
alapját képezheti és növelheti a gimnázium vonzerejét
a térségben - tette hozzá.
Egyéb Tapolcán működő
intézményeket érintő hír,
hogy további nyertes TOPos pályázatoknak köszönhetően fejlesztési forráshoz jut
a Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti Szolgálat
két tapolcai épülete és az
Életlehetőség
Szociális
Nappali Intézmény. Az előbbi esetében 16,5 milliót fordíthatnak napelemes rendszer telepítésére, az utóbbi
infrastruktúra fejlesztésre
költhet a jövőben mintegy
150 millió forintot.
(tl)

Bringás uzsonna zárta az Európai Mobilitási Hetet
Bringás uzsonnára várták a
munkából, iskolából hazafelé kerékpározókat múlt csütörtökön, a Köztársaság téren. A helyi Pékfutár pékség
tíz féle édes-sós pékáruját
kínálták a szervezők. A
Szász Márton Általános Iskolából ismét szervezetten
érkeztek a rendezvényre.
A meghirdetett Városvédő
Hős Pontot a viharos szél
miatt nem tudták felállítani,
ezért a péksütemények mellé adták a kedvezményekre
jogosító kártyákat.
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik alpolgármester: Okt. 2.14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Október 9. 14.00-16.00

www.tapolcaiujsag.hu

István Krisztina, a Tapolca
Kft - Csermák József Rendezvénycsarnok szervezője
elmondta, hogy az aznapra
meghirdetett Bike- Safe:
Mentsd a bringád! és az ingyenes kerékpáros állapotfelmérés a kedvezőtlen időjárás miatt október 8-ra halasztott kerékpáros kirándulás előtt lesznek megtartva.
A hasonló okok miatt elmaradt Street Workout versenyt
október 12-én, míg az Autómentes Napot október 13án szervezik meg.
(me) Népszerű a program minden korosztályban
Hirdetés

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

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
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:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fotó: me
Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Nyári óvodai fejlesztések
KARBANTARÁS Az önkormányzat mellett a szülők is segítettek
A Tapolcai Kertvárosi
Óvoda minden tagintézményében történtek fejlesztések a nyár folyamán. Volt ahol a mosdót, a
konyhát újították fel, máshol az udvari játékokat
cserélték ki biztonságosabbra, korszerűbbre.
A 2017/18-as óvodai évet
19 csoportban, 434 ovis
kezdte meg Tapolcán.

Minderről az óvodavezető
tájékoztatta lapunkat. Horváth Zoltánné örömének
adott hangot, hogy az önkormányzat, a szülők, a nagyszülők részéről egyaránt komoly segítőkészséget tapasztalnak tagintézményeik
irányába, így számos fejlesztést tudtak megvalósítani a nyár folyamán.
Már a nyár elején megtörtént
a Barackvirág óvoda régi
hintáinak cseréje, új, korszerű, tartós és szép fajátékokat
telepítettek az intézmény
udvarára. A sok százezres
beruházás megvalósításához
szükséges pénz részben a
szülői munkaközösség bálján gyűjtött adományokból,

Az óvodai évet 19 csoportban, 434 ovis kezdte meg Tapolcán. Mindegyik tagintézményben jó körülmények között, megfelelő személyi feltételek mellett
Fotó: tl.
másrészről Rig Lajos országgyűlési képviselő és
Dobó Zoltán polgármester
személyes anyagi hozzájárulásával jött össze. Szintén
a báli bevétel és egyéb magánadományok jelentették a
forrást a Kertvárosi óvoda
két vashintájának minőségi
cseréjéhez és a Szivárvány
tagintézmény mosdójának
felújításához. Ez utóbbi beruházást a Rockwool gyár-

Élőcsocsó a sportnapon
Hagyományteremtő céllal
szervezték meg szombaton, első alkalommal a
DBW élőcsocsó bajnokságot a Városi Sport – és
Szabadidő Centrumban.

Tiszta Zsolt, a DBW Hungary Kft. cégvezetője elmondta, hogy tavasszal a munkatársak körében végzett vállalati kultúra felmérésre alapozva döntöttek úgy, hogy
bővítik a közös rendezvényeket. Az augusztusi

egészség napot mindenképp
valami különleges sportprogrammal szerették volna
folytatni, így esett a választás az élőcsocsóra. A
mobil pályán tíz, ötfős csapat szállt versenybe a dobogós helyekért. Az őszi és tavaszi bajnokság rendszeres
megszervezése mellett, az
egészségre nevelés, illetve a
környék megismerésének
jegyében túrákat terveznek
még a vállalati dolgozók részére.
(me)

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

csoport és a város polgármestere is támogatta. A város önkormányzata a szokásos nyári karbantartási munkálatokra elkülönített pénzeszközöket ezúttal a Kertvárosi óvodai tagintézmény
mosókonyhájának csempézésére, festésére, elavult
csaptelepeinek cseréjére és a
tálalóhely felújítására fordította. A megmaradt forrásokból jutott a Hársfa tagin-

tézménynek is, ott szintén
csempéztek, csaptelepeket
cseréltek, az óvodai karbantartók pedig számos helyiséget kifestettek a vakáció
ideje alatt. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tagintézményei Horváth Zoltánné szerint, idén szeptemberben jó
körülmények között és megfelelő személyi feltételek
mellett kezdhették meg a
munkát.
(tl)

Rövid hírek
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szeptember
30-án, szombaton autóbuszos kirándulást tervez Gödöllőre. A programban a gödöllői Királyi Kastély, Máriabesnyő és a Katalinpuszta
melletti Gyadai Tanösvény megtekintése szerepel. Jelentkezés, érdeklődés telefonon a
20/616-0265 számon.
n SZLALOM - Az
Alexovics Szlalom Kupa DSZK Sorozat 2. Alkatrészbazár.eu Futamán, Ácson Szollár
Norbert A/2 kategóriában első, míg abszolút
kategóriában a harmadik helyen végzett. (me)
n MI ÚJSÁG? címmel tart városrészi fórumot a tapolcai média
a Dobó városrészben
2017. október 5-én,
csütörtökön 16.30 és
18.00 óra között a Batsányi Tagintézményben.
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Iskolák között, határtalanul
LÁTOGATÁS Felvidéki diákok érkeztek Tapolcára a napokban
Tizennyolc felvidéki nyolcadikos diák érkezett Tapolcára a város iskolájának meghívására, a Határtalanul program lehetőségeivel élve. A kétnapos
tapolcai kirándulás egyfajta viszonzása volt a
szlovákiai Marcelháza tavalyi vendéglátásának,
vendégszeretetének.

A gyerekeket kísérő Bajner
Imre, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója tájékoztatta lapunkat. Marcelháza település általános iskolájával, testvériskolánkkal 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, pályázatunkat siker koronázta.
Akkoriban a városi kapcsolatoknak
köszönhetően,
Marcelháza iskolájával testvériskolai szerződést is kö-

Bajner Imre igazgató és a marcelházi nyolcadikosok. Ezúttal Tapolca a vendéglátó
és a felvidéki diákok a vendégek
Fotó: Töreky László
töttünk, amelyet megtöltöttünk tartalommal. Éves
rendszerességgel szervezett
felvidéki útjaink első két
napját hagyományosan náluk töltjük. Így történt 2017.
május végén, június elején
is. Akkor két csoportban
nyolcvannégy hetedik osztályos diákunkat látták vendégül Marcelházán. Most

Sümegen is járt az iskola rendőre
Sümegen és környékén
az új tanévben is folytatják
munkájukat az „iskola rendőrei”.

Bakos Balázs rendőr törzsőrmester mint az „iskola rendőre” 2017. szeptember 21én látogatott el a sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskolába. Első
alkalommal a harmadik osztályos diákoknak tartott előadást a szabályos közlekedés ismérveiről. Felhívta a
figyelmet a közlekedés során rájuk leselkedő veszélyekre, átismételték a gyalogosokra, illetve a kerékpáro-

az ott kapott vendégszeretetet, a tartalmas programokat
szeretnénk viszonozni számukra. A Határtalanul program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a nemzettudatot erősítse a fiatalokban,
felkeltse a felelősség érzését
a határon túli nemzettársaik
irányába. A közös programok tervezése, megvalósítá-

sa során arra törekszünk,
hogy a határ két oldalán élő
magyar fiatalok közötti öszszetartás erősödjön. Ide tartozik a hagyományos, régi
magyar játékok felelevenítése, a közös sportolás, a versenyek, amelyek hamar barátivá teszik a távoli iskolák
diákjai közötti viszonyt. Természetesen meglátogatjuk a

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Tavasbarlangot, túrázunk,
meghódítjuk közösen a Csobánc várat, táncházat szervezünk, de játékos feladatokkal megtűzdelt városismereti séta is lesz a rendelkezésre
álló két nap programjai között- árulta el Bajner Imre.
Az iskolaigazgató az elmondottakhoz örömmel tette
hozzá, hogy a Határtalanul
program jövőre is folytatódhat a tapolcai iskolások számára. – Mindhárom pályázatunkat támogatásra érdemesnek találták a döntéshozók, így a Batsányi és a Bárdos iskolából a felvidékre
utazhatnak diákjaink, a Kazinczy iskolából pedig egy
csoport a kárpátaljai Aknaszlatina településre is eljuthat. Szomorúan halljuk
napjaink híreiben az ukrajnai történéseket, reméljük
mindez nem vet árnyákot a
kirándulásra és hasonlóan
gyümölcsöző kapcsolatra
tehetünk szert Kárpátalján
is, mint a már bevált felvidéki kapcsolataink révén - tette
hozzá Bajner Imre.
(tl)

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!

sokra vonatkozó legfontosabb KRESZ-szabályokat,
valamint a kétkerekűek kötelező tartozékait vették sorba. Az Országos rendőr-főkapitányság által 2008-ban
útjára indított bűn- és baleset-megelőzési program a
2017/2018-as tanévben a Tapolcai Rendőrkapitányság
illetékességi területén található valamennyi alapfokú
közoktatási intézményben
folytatódik. A program célja
a kisiskolások biztonságos,
balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése.

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!)

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények, konferenciák programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Hirdetés

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Jövőre is bővülnek
a családtámogatások
KEDVEZMÉNYEK 2018
a családok éve lesz, minden
korábban bevezetett családtámogatás megmarad, sőt
tovább bővül az intézkedések köre.
Január 1-jétől jelentősen
csökkenhet a nagycsaládosok tartozása is, mert a harmadik vagy további gyermeket vállalók jelzáloghitel-tartozása gyermekenként
1-1 millió forinttal csökkenthető. A korábban született gyermekeknél nincsen
felső korhatár, a hiteltartozás csökkentése akkor is
igényelhető, ha az idősebb
gyermek már nagykorú.
A háromgyermekes családok 2018-ban is havi százezer 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 édesanyák diákhitel-törlesztését

az első gyermek születésekor felfüggesztik, a második
gyermek után elengedik a
tartozás felét, a harmadiknál
pedig a teljes összeget.
2018-ban a bölcsődei rendszer fejlesztésére ötmilliárd
forintot fordítanak, célzottan Közép-Magyarország
régióra koncentrálva, mivel
ott van a legtöbb gyermek.
2010-hez képest az ötszörösére bővült az ingyen étkező bölcsődések száma, az
óvodások esetében 2010ben tízből három gyermek
kapta, 2018-ban pedig már
nyolc kapja ingyen a reggelit, a tízórait, az ebédet és
az uzsonnát. Az egész évi
ingyenes iskolai étkeztetésre idén 74 milliárd forintot
fordít a kabinet, ami a 2010es összeg két és félszerese.
Részben a jelenlegi családtámogatási rendszer hatására a 2010 előtt folyamatosan
csökkenő házasságkötések
száma 2017-re 40 százalékkal növekedett. Forrás: MW
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Milliókkal segíti az állam
a családi otthonteremtést
A csok bevezetése óta
már csaknem 51 ezren éltek a lehetőséggel, többségük, mintegy negyvenezer család az utóbbi
másfél évben folyamodott
a támogatásért.

OTTHON 2015. július 1-jével indította útjára a kormány a családi otthonteremtési kedvezményt (csokot),
amely a korábbiaknál szélesebb körben segíti elő a fiatal családok lakáscéljainak
megvalósítását. Az új építésű otthonokra jelentős segítséget ad az állam.
Minden ötödik család a 10
millió forintos, a legalább
háromgyermekeseknek,
vagy ennyi utódot tervezőknek szóló csokot kérelmezte
– közölte a szaktárca. Az új
lakás építésére, vagy vásárlására szóló kérelmek kétharmada érkezett nagycsaládosoktól. Ők összesen
csaknem 74 milliárd forintot
kaptak (átlagosan 9,2 milliót), vagyis a két év alatt folyósított támogatási összeg
több mint felét.
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára egy korábbi sajtótájékoztatón
elmondta,

Előnyben a nagycsaládosok
hogy ebben a formában 136
milliárd forintot kaptak
mostanáig a családok.
Sokan kezdtek új ház építésébe, az adatok szerint folyamatosan nő a bejelentett
és elkészülő családi otthonok száma. A lakásépítési
engedélyek növekedése az
építőiparon belül 7 százalék
volt az elmúlt öt év átlagában, ez a becslések szerint
2017-ben 10-12 százalékra
emelkedik – mondta korábban Marczinkó Zoltán államtitkár.
Szakértők szerint a kisebb
településeken az alacsonyabb telekárak miatt jóval
többet érhetnek az állami támogatások egy családi ház
építése esetén, mint egy
nagyvárosban – mondta ko-

Használt lakásokra is igényelhető lesz

2018 a családok éve lesz Magyarországon
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A családi otthonteremtési kedvezmény őszi kormányzati értékelésekor szóba kell hozni, hogyan lehet növelni a támogatást használt lakások vásárlása esetében – mondta korábban Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 300 ezer eladó használt lakás van az országban, fele beköltözhető állapotban van.

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 viszont csaknem 10 százalékkal emelkedtek egy év alatt.
Az áremelkedés hátterében
az áll, hogy miközben a kereslet a meglévő házakra

Ősszel tárgyalja a kormány a csok kibővítésének lehetőségeit
másfélszeresére nőtt, addig
a piacuk csak 17 százalékkal
bővült. Több felmérés szerint az idei telekadásvételek
jóval több mint fele Pest megyében zajlott, amelyet a
sorban Budapest és GyőrMoson-Sopron megye követ. A kormányzatnak két
célja volt az otthonteremtési
programmal, a gazdasági
növekedés
felgyorsítása
mellett minél több család
otthonhoz juttatása – mondta Hornung Ágnes államtitkár.
Forrás: MW

Tízmilliárddal megtámogatott munkahelyteremtés
ÁLLÁS A KSH legfrissebb
adatai szerint minden korosztályban több a foglalkoztatott, 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 munkanélküliségi ráta, a kedvező adatoknak
köszönhetően pedig Magyarországon mérték a negyedik
legalacsonyabb
munkanélküliséget az Európai Unióban. A május-júliusi
időszakban 193 ezerre csökkent az állástalanok száma.

A 2010-es kormányváltás
óta így 724 ezerrel nőtt a
munkába állók száma, a növekedés döntő része pedig a
magyar versenyszférában
következett be.
A kormány 2015-ben indította el a 25 év alatti munkanélküliek foglalkoztathatóságát segítő Ifjúsági Garancia Programot, ahová az
ország hat régiójában jelentkezhettek az állást kereső fiatalok. Erre a célra a kormány az Európai Uniótól
2017 végéig a 4 leghátrányosabb helyzetű régió – Emelkedik a minimálbér
Fotók: Shutterstock
Észak-Magyarország,

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 Minisztérium augusztus elsejétől
10 milliárd forint összegű
nyílt pályázatot hirdetett
meg a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak
támogatására. A pénzből
1100-1200 kkv-nál több
mint 5 ezer új munkahely jöhet létre, és további mintegy

10 ezer már meglévő megőrzését is támogatják.
Emellett a kormány jövőre
további 8 százalékkal akarja
növelni a minimálbéreket és
12 százalékkal a szakmunkás-minimálbéreket.
Forrás: MW

2010 óta 724
ezerrel nőtt a
munkába álló
emberek
száma

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Teremtés, mindenség
”Létünk története valóságnak vélt mesével kezdődik”
- vezeti be (a Tapolcai Újság
2017. szeptember 15-ei számában megjelent) írását dr.
Sáry Gyula. Nem! Létünk
története mesének vélt valósággal, a teremtéssel vette
kezdetét!
Mert ha dr. Sáry szerint kezdetben vala a hidrogén, akkor fölmerül a kérdés: miért
a hidrogén van, miért nem a
semmi?
Tudniillik a semmi -vagyis a
nem létezés – magától értetődő. 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 létezésből előhozni létezőket, mert
a nem létezés is hatalma alatt
áll.
Ezt a végtelen erőt nevezzük
mindenható, Teremtő Istennek, aki valaki, nem pedig
valami, mert a valami sohasem termelheti ki magából a
valakit: a szabad személyt.
Az anyagban nincs tudat és
szabadság. Nehogy tagadjuk
az emberi személy szabadságát, mert akkor tagadtuk a
büntetésvégrehajtó intézkedéseket és a Nobel-díjak kiosztását is. A hidrogén nem
lesz ember soha!
Az „ősrobbanás” pedig mellébeszélés: mert, ami képes
robbanni, az létezik, az van:

de miért van, holott nem is
létezhetne, mert önmagában
nem hordja létezésének az
okát.
A Biblia teremtéstörténetének egyetlen mondata a lényeg: „Kezdetben teremtette
Isten az eget és a földet” - vagyis a mindenséget.( A hébernek nincs „mindenség”
szava.) A hatnapos teremtéstörténet nem a teremtés tényéről szól, hanem a hetedik
nap megszenteléséről. A hivatalos Anglikán Egyház
nem törölte a teremtéstörténetet a Bibliából.
Ahogy a nem létezésből soha nem lesz létező magától:
úgy az állatból nem lesz ember. Az más kérdés, hogy
emberi testünk rokonságban
van-e az állatok testével. Ez
tudományos kérdés, de az
„én”-em nem rokona az állatnak; személyem szabad,
megismételhetetlen, önmagáról tudó és a világmindenségről is tudó individuum. A
világmindenség nem tud önmagáról; én tudok magamról és tudok a világmindenségről.
Ha én szabad személy vagyok, akkor a Teremtő sem
lehet energia csupán, mert az
energia nem tud önmagáról.
A hidrogén-istenség helyett
én a Teremtő Személyes Istent imádom.
Viktor Emil Franklról, korunk egyik kiemelkedő gondolkodójáról, a logoterápia
megalapítójáról, az igazán
orvos-filozófusról ezt olvastam Zsók Ottó könyvében
(Az orvosfilozófus Viktor

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 amerikai animációs kalandfilm
szeptember 28 – október 4.
csüt. – szer. 16:30 1200,-Ft
Viktória királynő és Abdul
Színes, feliratos angol történelmi dráma Hossz: 106 perc
szeptember 28 – október 4.
csüt. – szer. 18:30 1200,-Ft
ULTRA
Színes, magyar dokumentumfilm Hossz: 85 perc
szeptember 28 – október 4.
csüt. – szer, 20:00 1200,-Ft
Kingsman:Az Aranykör 3D
Színes, szinkronizált angolamerikai akció-vígjáték

Barsi Balázs ofm

Elsősegélynyújtás
2. rész - Újraélesztés
A vizsgálat eredménye alapján a teendők:
1.) A sérült eszméletlen, se légzés, se
pulzus: mentő vagy orvos hívása és
újraélesztés.
Dr. Tompos József
2.) Eszméletlen, pulzus nincs, légzés
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: elsősegélynyújtás, segélykérés.
Újraélesztés, elsősegély szintű teendői: Újraélesztés
ABC-je.
A/ Átjárható légutak biztosítása: áll előemelése, hányadék, vér, fogsor egyéb száj- garatűri akadály eltávolítása.
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 szívmaszázs (két nyújtott karral, egyenes háttal végezve).
Amennyiben defibrillátor áll rendelkezésre a helyszínen
akkor a szívmasszázs előtt azzal kell próbálkozni. A közterületre kihelyezett defibrillátorok használata egyszerű
akár szóban mondhatja is a teendőket a készülék az elsősegélynyújtónak. 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 ellenőriznünk kell, hogy visszatért-e a spontán légzés
(max. 10 másodperc alatt 2 légzés) vagy szívműködés.
Ha igen akkor abbahagyjuk az újraélesztést, ha nem akkor 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.

Idősek világnapja lesz október elsején

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi

Emil Frankl Tarsoly Kiadó,
Bp. 2005. 22. oldal):
„Tizenhárom éves korában
biológia tanára ezt mondta
egyszer az órán: Az élet nem
más, mint oxidációs folyamat. Erre föl a kamasz Viktor Fankl felugrott és szenvedélyesen a tanárnak szegezte a kérdést: De tanár úr,
akkor mi értelme lehet az
életnek?” Ezt a második
kulcsélményt Frankl haláláig 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 leírható, az igazi szeretet soha.
Itt arra a szeretetre gondolok, 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 vagyok" (Kiv 3,14). A hidrogén nem állíthatja magáról,
hogy lényege a létezés, nem
mondhatja: „vagyok, aki vagyok" - hanem puszta létével
azt üzeni az emberi értelemnek, hogy létem mástól van.
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dősödő világban élünk.
Ma az idősek sokkal
Jelen vagyunk
többre képesek, mint évtizedekkel ezelőtt, ezért fontos szempont az, hogyan lehet aktívan tölteni az idősminden othonában! kort. Albert Schweitzer, a híwww.tapolcaiujsag.hu
res polihisztor, aki egyszerre
volt Nobel-díjas, református
Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti aplelkipásztor, orvos, kiváló
ró! Családi- és gyászhirteológus és tudós, gyönyödetések 2 méretben, szírűeket írt az időskorról. „A
nesben is! Hívjon minket!
fiatalság mércéje nem az
életkor, hanem a szellem és a
lélek állapota: az akarat- és a
képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kaTV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG
landvágy győzelme a lustaságon. Az ember, akár tizenhat
akár hatvan, csoOnline újságunk dáraéves,
szomjazik, elámul a
csillagok örökkévalóságán,
www.tapolcaiujsag.hu a gondolatok és a dolgok

TAPOLCA

szépségén, nem fél a kockázattól, gyermeki kíváncsisággal várja, mi lesz holnap.
Szabadon örül mindennek."
Gondolatait így folytatta:
„Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a
kétségeid. Olyan fiatal, mint
az önbizalmad, olyan öreg,
mint a félelmed. Fiatal, mint
a hited, öreg, mint a csüggedésed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm,
a merészség, a nagyság, az
ember, a Föld, a végtelenség
hírnökeit."
Milyen igazak és szépek
ezek a szavak! Mindig voltak életerős, tenni vágyó
idős emberek, de a mai idősebb 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 hatvanévesek; energikusak, legyenek elképzeléseik, törekvéseik, saját álmaik. Ezt kívánják minden kedves
„szépkorú" tapolcai lakosnak a Magyar Páneurópa
Unió Egyesület Tapolcai
Szervezetének tagjai.
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.

2017. SZEPTEMBER 29.

SPORT

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Tapolcaiak a pályán
A TVSE női és férfi kézilabda csapattal is indult a bajnokságban
Több korosztályban, öszszesen négy csapattal
kezdte meg a bajnokságot
a Tapolca Városi Sportegyesület női és férfi kézilabda szakosztálya.

A tavaszi szezonhoz képest
átalakult női kézilabda szakosztály, két csapattal indult a
gyermekbajnokságban, egygyel pedig a megyei bajnokságban. A Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnokságában, a Tóth László Régió B csoportjában
egyből hatalmas győzelemmel startoltak az U11-es
lányok, 22:7-re győztek a
házigazda Büki TK ellen. A
második mérkőzés 1:26-os
eredménnyel zárult a Szombathelyi Kézilabda Klub és
Akadémia javára. A legtöbb
tapolcai gólt aznap Kulcsár
Dorottya és Páhi Anna szerezte. Ugyanebben a bajnokságban, és csoportban az
U13-as lányok két győztes
mérkőzéssel indítottak. Elsőként a Kilián DSE Pápát
verték 22:10-re, majd a házigazda Ősi Andreotti SE
csapatát 21:24-re. Aznap ki-

Első mérkőzését játszotta a bajnokságban a kézilabda szakosztály újraszerveződött fiú csapata
Fotó: S. Furján Andrea
lenc góllal a legeredményesebb 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 Veszprém megyei bajnokság első
mérkőzésének. A hazai pályán megrendezett szom-

szédvári rangadón 37:10-re
győzték le a Resolute KC
Nyirád csapatát. A legtöbb
gólt Csillag Virág (8) szerezte.
A rövid szünet után ismét
újraszerveződött férfi kézilabda szakosztály a Veszprém megyei bajnokságban
indított csapatot. A fiatal játékosok célja idén elsősor-
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Rövid hírek
n KÉZILABDA - A
Magyar Kézilabda Szövetség U12-es fiú Gyermekbajnokságában, a
Tóth László Régió B
csoportjában megkezdte a szezont a Telekom
Veszprém – Tapolca.
Először 22:13-ra, a
Szentgotthárdi VSE,
majd 11:26-ra a házigazda Ajkai Tramplin
SE 2 csapatától kaptak
ki. Aznap Tóth Zsombor 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 pályán 3:1-re verte a Nemesgulács – Kisapáti
SE csapatát. Tapolcai
gól szerzők Nagy Béla,
Zsiborács László és
Horváth Csaba voltak.
Edző Boczkó Gyula.
Az MTD Hungária Megyei III. osztály Déli
csoportban a Diszeli SE
hétvégén, hazai pályán
0:2-re maradt alul a
Balatonszepezd ÖKSC
ellen.
(me)

ban megszokni a felnőtt mezőnyt és felvenni a bajnoki
mérkőzések ritmusát.
Első
megmérettetésükön
17:43-ra kaptak ki hazai pályán az Ősi Andreotti SE
csapatától. A legtöbb gólt
Nagy György és Nyírő Béni
szerezte. A megyei női és
férfi csapat edzője Kapcsándi Zsolt.
(me) www.tapolcaiujsag.hu

Vereségek futballban
Az MTD Hungária Megyei
II. osztályban szereplő Tiac VSE felnőtt és U19-es
csapatai idegenben kaptak ki a vendéglátó Szentantalfa NVSE ellen.

mondta, hogy az U14-es csapatuk még eddig egy mecscset sem játszhatott a szezonban. Az MTD Hungária
Megyei Nyugati csoportban
ellenfeleik közül először az
Ajka Kristály SE lépett viszsza a bajnokságból, legutóbb pedig az Ugod SE jelezte, hogy az esőzések miatt
használhatatlan a játéktér.
Az MTD Hungária Megyei
Női felnőtt csoportban a
TVSE- Honvéd Női labdarúgói megkezdték az őszi
szezont.

Az első fordulóban hazai pályán győzte le a vendégcsapatot a Bakonynána SK 1:0ra. 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 csapatától 7:1-re. Az edző szerint
a gyorsabban, kreatívan játszó hazai csapat megérdemelten nyert. Tapolcai gólszerző Vattai Cintia. (me)

Lakos Nikoletta világbajnoki játszmájába bevonta a
A felnőtt csapat 2:0 arányközönséget is. A bal oldalon Gaál Zsóka, a háttérben
ban maradt alul. Kutasi Imre
Istvándi Lajos edző
Fotó: Májer Edit
edző szerint az egész héten
begyakorolt taktikát nem
tudta megvalósítani a csapat,
a rutinosabb játékosokkal
felálló hazai csapat ellen.
Tapolca két világbajnoki a tapolcai Lakos Nikoletta Az U19-es csapat 4:0 arányú
ezüstérmes sakkozója, női nemzetközi nagymester vereséget szenvedett. DobLakos Nikoletta és Gaál mesélt az 1993-as, pozsonyi ján Krisztián edző úgy gonZsóka tartott szombaton vb élményeiről, ahol U16 dolja, az egyszerű párharcok
é l m é n y b e s z á m o l ó v a l korosztályban került ezüst- elvesztését követően elkeegybekötött játszmabe- érem a nyakába. Gaál Zsóka rülhető gólokat kaptak, memutatót a Tamási Áron vette át a szót, akinek az lyekre a tapasztaltabb játéMűvelődési Központban. augusztusi Brazíliában meg- kosok segítségével sem tudrendezett vb-n sikerült U10- tak válaszolni. Ezen a mérIstvándi Lajos, a Tapolca es korosztályban a második kőzésen ismét bebizonyoVárosi Sportegyesület Sakk helyet megszereznie. A min- sodott, hogy megfelelő alászakosztályának vezetője dent eldöntő világbajnoki zat, hozzáállás nélkül senki
köszöntője után kiemelte a játszmáikat a közönségnek ellen sem lehet esélyük, envolt és jelenlegi vb ezüst- is bemutatták.
nek köszönhető a megalázó
érmes tanítványának leg- A program sakk szimultán- vereség.
Nem voltak formában az idegenben játszó tapolcaiak
jobb eredményeit. Elsőként nal zárult.
(me) Takács Gábor elnök el- (világos mezben)
Fotó: Tiac VSE

Két sakk vb ezüstérmes
izgalmas előadása
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Csak cukor és dió, de annál mégis több. Somogyiné Varga Anikó a pirított
cukorból és dióból készült
grillázstorták készítésének hagyományát viszi tovább Tapolcán.

Igényesen, ízléssel, sok esetben meglepő kreativitással
kivitelezett munkái eljutottak távoli országokba is. Az
ismert és közkedvelt ünnepi
édesség elkészítésének technikai alapjai megegyeznek
azzal, amit már a XV. században, Mátyás király udvarában feljegyeztek a történetírók. A korabeli históriásoktól tudjuk, hogy 1476ban, híres királyunk legszebb lakodalmi asztaldísze
is egy kertet , gyümölcsöket
és madarakat ábrázoló grillázstorta volt. Anikó tisztában van vele, hogy korosztályában ritkaságnak számít,
amit ő a legnagyobb természetességgel sajátított el és
gyakorol nap mint nap. Az
alapokat nagyon fiatalon
megtanulta. Mestere, az utcájukban élő Ács Imréné Fazekas Klára néni volt, aki
nyugdíjas napjait szentelte a
szép és ehető lakodalmi asztaldíszt óhajtó kuncsaftok,
rokonok, barátok igényeinek. Anikó fiatal lányként
gyakran fordult meg az idős

Rendőrségi hírek
n BÍRÓT ÜTÖTT - A Tapolcai Rendőrkapitányság
vádemelést javasol egy 39
éves helyi lakos ellen, aki
Sümegprágán egy futballmeccsen megütötte a bírót.
A játékost szabálytalanság
miatt a bíró kiállította. A férfi azonban sérelmezte a döntést, ezért a meccs végén az
öltözőben rátámadt a játékvezetőre és megütötte. Ellene garázdaság bűntett elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt folytatott nyomozást a tapolcai rendőrség.
Ezt befejezték, és az ügyben
keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg
az illetékes ügyészségnek írta lapunknak Nagy Judit
megelőzési főelőadó.
Kilencedikén lesz az első
előadás - Ivancsics Ilona és
Színtársai, „Fejünk felől a tetőt"- című első bérletes színi
előadására október 9-én, hétfőn kerül sor a Tamási Áron
Művelődési
Központban.
Szeptember 22-i lapszámunk
3. oldalán, Kultúrsarok rovatunkban tévesen jelent meg a
színházi produkció időpontja.

MOZAIK
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ven. A grillázstorta a magyar
esküvők hagyományos dísze, családi ünnepek, évfordulók, különleges események stílusos kelléke ma is.
Érkezik a megrendelő, elmondja, mit szeretne, gyakran tanácsot kér. Anikó
megmutatja a lehetőségeket,
felveszi a megrendelést és
néha csodálkozik. Merthogy
különleges elképzelések is
érkeznek. A hagyományos

népi, mesterségbeli motívumok mellett ugyanis egyre
népszerűbbek lettek a figurális grillázstorták. Ha az ünnepelt 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 ábrázoló cukorszobrot a fiataloknak, fával megrakott IFA
tehergépkocsit a sofőrnek,
pincét szőlőpréssel, szőlősgazdának, óriás boroshordót
létrával, vagy kisüsti pálinkafőzőt, zongorát zongoraszékkel a zenésznek, macskát a kosárban, szárnyashajót, vitorlázó és utasszállító
repülőgépet, a nagyvázsonyi
Kinizsi várat, esetleg egy éppen szántást végző mezőgazdasági gépet. Anikó, bár
sok esetben elcsodálkozik az
ízlések és elgondolások néha kifejezetten meglepő furcsaságain, ám azokat inkább
kihívásként éli meg, kreativitásának próbáját látja benne. Aztán érkezik megrendelő, rápillant az elkészült
munkára és az esetek nagy
százalékában önkéntelenül
csúszik ki száján a dicséret.
„Hiszen ez gyönyörű! Sokkal szebb annál, mint amit
elképzeltem...” (Töreky L.)

Heti SÜTI

Piaci információk

Grillázstorta csodák

Somogyiné
Varga Anikó
grillázstortái
tovább éltetik a régi hagyományt
Fotók: tl.

asszonynál, így lassan, de
biztosan elleste, eltanulta a
grillázstorta, vagy másképpen pergelt torta készítésének speciális technikáit.
Akkoriban ez az ismeretkincs néhány bevált, egyéni
ízléssel összeállított kompozíció szakszerű kivitelezését, a klasszikus vizes eljárást, a hajlított grillázsívekből építkező technikát, az olvasztott porcukor és a durvá-

ra darált dióbél, mint alapanyagok használatát, végül
pedig a tojáshabbal díszítést
jelentette. Az elvre, a technika alapjaira bátran építkezhetett 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-

SZEM - PONT
Az okmányirodával szemközti mellékutca közvetlen torkolatában állt meg egy „audis" a napokban. A szabálytalan 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 felháborodottan. 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 szabályok semmibevételéről. Az utca járdával találkozó szélét –amint az a fotón is látható- a mozgássérültek számára akadálymentesítették is a közelmúltban, ám mindhiába. Szabályszegő autósunkat ez sem érdekelte különösebben. Viselkedése, szabálytalan parkolása, ha nem is
veszélyes, de egész biztosan dobogós helyet érdemel a
bunkó autósok versenyében!
(tl)

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

Párizsi kifli

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 ek.
zsír, 1 kiskanál só, 2 dl tej, 2 kiskanál méz, 3 dkg élesztő, kevés étolaj a kenéshez
Töltelék: 20-30 dkg párizsi lereszelve, vagy darálva, 1 egész tojás,
1-2 kanál zsemlyemorzsa, 2-3 kanál tejföl, bors, majoránna, pici só,
1 kk őrölt paprika
Tetejére: 3-4 dkg reszelt sajt
Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk 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. Közben a töltelék hozzávalóit összekeverjük. A cipókból kör alakot
nyújtunk, amit háromszögekre vágunk fel, kicsit megkenjük olajjal
és utána tesszük rá a tölteléket. Ráhalmozunk a töltelékből, felhajtjuk
kifli formára és 180 fokra előmelegített sütőben megsütjük.
Kovács Pálné, Hegymagas

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

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

