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Sikerre vitt Hyppolit
Három telt házas produkció a Tapolcai Musical Színpadtól
VASTAPS - A Tapolcai
Musical Színpad társulata
első alkalommal mutatkozott be zenés vígjátékkal.
A Tamási Áron Művelődési Központ színpadán egy
jól ismert történet elevenedett meg három egymást követő estén.

A premier jól sikerült, pénteken, szombaton és vasárnap is telt ház fogadta a tizenhat szereplővel, korabeli
jelmezekkel és díszlettel bemutatott darabot. A Hyppolit
a lakáj egy igazán szórakoztató történet, ám egyáltalán
nem mindegy, kik tolmácsolják mindezt a közönség
felé. Tapolcán erre sem lehetett panasz, a rendező jó
érzékkel válogatta össze a
szereplőgárdát, akik egyénenként és csoportként is nagyot alakítottak mindhárom
estén. A nézők Schneider
Mátyás fuvarozó életébe
nyerhettek bepillantást, aki
egyik napról a másikra sikeres lesz, gazdagságát
azonban megkeseríti, hogy
felesége egy grófi lakájt

Schneider úr a megszokott hagymáját keresi, amit Hyppolit „letiltott”
szerződtet. Az addig arisztokratáknál szolgáló komornyik megjelenése az “újgazdag” családnál számos humoros helyzetet teremt. Nevetésben nem is volt hiány, a
társulat a Tamási Áron Művelődési Központban valóban a felhőtlen kikapcsolódás élményét nyújtotta a lelkes, a jelenetek végén is gyakorta tapsoló publikumnak.
A két egymástól eltérő karaktert is hitelesen megsze-

mélyesítő Bali Mónika, a
vállalkozót remekül alakító
Sándor József és a komornyik szerepében játszó Takács Péter hamar meghódította a közönséget. Ők hárman, valamint Szabó György,
Tasner Réka, Novák István,
Horváth Veronika, Horváth
József, Torma Tamás, Halász Sándor (koreográfia),
Halápi Katinka művészeti
vezető, valamint Halápiné
Kálmán Katalin rendező

Fotó: szj.

hosszú percekig hallgathatták a zúgó vastapsot mindegyik előadás végén. A rendező nem feledkezett meg a
támogatókról sem, külön
köszönetet mondott a Csigó
Művészeti Galériának, a
Veszprém Megyei Gyermek
és Ifjúsági Közalapítványnak, a Tapolca Kft nek, a tapolcai önkormányzatnak,
valamint a helyi médiának a
zenés vígjáték létrejöttében
nyújtott segítségért.
(szj)

Az óra csak
ketyeg...
Az idei András-napi
bormustráról olvasóink hiába keresik tudósításunkat...
Ugyanis a diszeli rendezvényt egy tragikus haláleset szakította félbe. Az egyik
vendég rosszul lett és
a helyszínen elhunyt.
Pedig ő csak szórakozni, kikapcsolódni
indult el otthonról,
még engem is invitált,
amikor a boráldás
után távozni készültem, hogy maradjak
kicsit velük. Nyilván
nem gondolta, hogy ő
már nem tér haza a
művelődési házból. A
családot és a helyszínen lévőket sokkolta
a tragikus hirtelenség, a váratlan halál.
Ám senki nem tudhatja, hogy mennyi van
neki megírva. És mégis sokan úgy élnek,
viselkednek, mintha
örökké tartana. Pedig nem, a lét órája
mindenkinek határozott ideig ketyeg.
Szijártó János

Ételdoboz a rászorulóknak

Az ünnepségen Barczáné Tóth Boglárka intézményvezető vette át az oklevelet
Fotó: Helyszíni felvétel

Elismerés a Tamásinak
A véradó mozgalom támogatásáért és a példás
együttműködésért az elmúlt
héten elismerésben részesült
a Tamási Áron Művelődési
Központ Veszprémben a
megyeházán. A Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei
vezetőségétől
Barczáné
Tóth Boglárka intézményvezető vette át az oklevelet,

aki kollégájával, Dégi
Alexandrával volt jelen az
ünnepségen. A méltatásban
elhangzott, hogy csak az idei
esztendőben tizenöt (!) véradást rendeztek a Tamásiban, és azt is kiemelték,
hogy a ház saját csatornáin,
saját lehetőségeit használva
is hirdette, népszerűsítette a
programot.
(szj)

Élelmiszer
adományok
gyűjtésére, ideiglenes tárolására alkalmas, úgynevezett „Enni adok ételdobozt”
helyezett ki a napokban a
Protestáns templom kerítésére a város önkormányzatával összefogva a budapesti
Re-formáló Egyesület.
A kihelyezést követő órában
már értékelhető mennyiségű
élelmiszer gyűlt össze. Az
ételdoboz, mint megvalósult
ötlet évek óta jelen van más
országokban, Magyarországon a Re-formáló Egyesület
honosította meg.
Az ételdobozból egy alkalommal, összesen három
csomag élelmiszer kivétele
megengedett. Minden dobozhoz tartozik egy, az adott
városban szerveződött önkéntes csapat. Ők legalább

egyszer, melegebb időjárás
esetén naponta többször is
látogatják, takarítják a dobozt, ellenőrzik a benne lévő
élelmiszereket, ételeket. Az
ételdoboz telepítésére Tapolcára érkező egyesület elnöke Smudlákné Fazekas
Margit és Kállai Kornélia
alelnök lapunknak elmondták, a doboz használatával
rendkívül jó tapasztalataik
voltak, az emberek becsüle-

tesen, jó szándékkal nyúltak
hozzá, tettek bele, illetve
vettek ki adományokat országszerte. Dobó Zoltán polgármester szerint, Tapolcán
bárki kér segítséget, az kap
is, hiszen jól működik a
szociális ellátórendszer az
alapellátáson keresztül „de
van, aki nem szól, van aki
szégyell kérni, igazából az ő
számukra jó megoldás a doboz ”.
(tl)
Gyűlnek az
ételadományok
Tapolcán is
Fotó: tl.
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Strandüzemeltetés, igazgatás, sport
ÜLÉS - A strandüzemeltetés tapasztalatiról is tárgyalt több más napirendi
pont mellett Tapolca képviselő-testülete a pénteki
nyilvános ülésen.

A Tamási Áron Művelődési
Központ második emeleti
tanácstermében a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a testület lejárt
határidejű határozatainak
végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadása után a
téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet szavazták meg a képviselők. Ez
azt jelenti, hogy a két ünnep
közötti időszakban igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban.
Az ülésen módosították a kiemelkedő
teljesítményt
nyújtó sportolók, edzők és
testnevelő tanárok kitüntetése adományozásával kapcsolatos
önkormányzati
rendeletet, így a jövőben
közvetlenül a képviselő-testület dönt az elismerésekről,
figyelembe véve a humán

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
- Lévai József alpolgármester
December 4. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
December 11. 14.00-16.00

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

A két ünnep között igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban. Több más
mellett erről is döntött a képviselő-testület
Fotó: Szijártó János
bizottság
állásfoglalását.
Többen hozzászóltak a
strandüzemeltetés tapasztalatait összegző beszámolóhoz. A tapolcai fürdő a tavalyi 12 napos próbaüzem
után idén először tartott
nyitva az egész nyári szezonon át. A létesítmény május 15-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az
időjárás, néhány hűvösebb,
esősebb naptól eltekintve,

kedvezett a látogatóknak és
az üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási
Kft-nek
egyaránt. A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében az előrevetíthető költségvetési veszteség finanszírozására 30 millió forint
összeget biztosított. A rendeletben a veszteséggel kapcsolatos tényleges összeg
megismeréséig „Strandüzemeltetés támogatása” jogcí-

men az általános tartalék,
céltartalék keretében 18 millió 535 ezer forintot különített el. Az ülésen elhangzott,
hogy a városnak a jövőben is
anyagi áldozatot kell vállalnia a strand üzemeltetése
érdekében, amelynek nagyságrendje természetesen a
mindenkori időjárás függvénye. A strand üzemeltetésével bővebben is foglalkozunk rövidesen.
(szj)

Szent Erzsébet ünnep az oviban
Árpád-házi Szent Erzsébet
tiszteletére, idén is megtartották a névadóról elnevezett
Szent Erzsébet Ünnepet a
katolikus óvodában. A korábbi évek hagyományainak
megfelelően, a Szent Erzsébet Kenyere díj is gazdára
talált a minapi ünnepségen.
A résztvevő szülőket, pedagógusokat, a fenntartó rend
nővéreit, a katolikus egyház
helyi képviselőit, a meghívott nyugdíjas kollégákat és
a város polgármesterét Zöldy Andrásné köszöntötte. Az
óvodavezető az eseményt az

INFORMÁCIÓ

intézmény legfőbb ünnepének nevezte, amelynek fontos része az Erzsébet Kenyere díj átadása. Idén Zöldy Júlia Mária vehette át a
fenntartó rend legfőbb elismerését.
A fiatal óvodapedagógus az
elismerés átvételét követően
a jelenlévő szülőket arra kérte, hogy gyermekeiket elsősorban mértékletességre és
kreativitásra
neveljék,
amelynek első lépése, hogy
maguk is gyakoroljanak
mértékletességet és ne halmozzák el játékszerekkel a

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.

A kicsik kedves műsort adtak a Szent Erzsébet ünnep
alkalmából a katolikus óvodában
Fotó: tl.
kicsiket. Ugyanis a túl sok
rendelkezésre álló játék erős
stresszhatást kelt a gyerekekben, végső soron lelki
fejlődésükben okozhat ko-

MEGHÍVÓ
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017.
december 18-án (hétfő) 14.00 órakor a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében
(Tapolca, Hősök tere 15.)
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart az alábbi témakörben:
- Településképi Arculati Kézikönyv
- településképi önkormányzati rendelet
- településfejlesztési koncepció
véleményezése.
A lakossági fórumra tisztelettel várjuk az érdeklődő polgárokat.
Tapolca, 2017. november 28.
Dobó Zoltán polgármester

moly károkat. Az előadást
követően, az ovi napraforgó
csoportjának kedves műsorát tekinthették meg az ünnepség résztvevői.
(tl)

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
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Húsz éves a szalonkázó klub
A Tapolcai
Szalonkázó
Klub fennállása huszadik
évfordulóját ünnepelte a napokban. A csoportot a vadászszenvedélyen túl, a tavasz ébredésének köszöntése és a barátság tartja össze
hoszzú évek óta- tudtuk
meg. A tagok több hazai vadásztársaságot képviselnek,
így a kölcsönösség jegyében
időnként más-más területen
hódolhatnak szenvedélyüknek a szezonban. A szalonka, mint megtudtuk, vonuló madár, ezért a vadászoknak a vonulási időszakban
ismerniük kell vonulásának
pontos idejét, irányát, azok
befolyásoló tényezőit. Az
évszázados, tavaszi szalonkavadász hagyomány ma a
monitoringolásra, fűrkészésekre korlátozódik az uniós
előírások miatt, de a vadász-

társadalom egy része azt
szeretné, hogy a nemzeti tradíció újraéledhessen. Mint
megtudtuk, az Erdei szalonkára a régmúltban sokféleképpen vadásztak. Ismert
volt a szalonka húzáson történő vadászata, a hajtás, korábban fogták léppel, gyaloghálóval, gyalogtőrrel és
hurokkal is. Az utóbbi elfogási módszereket a XX. század elején alkalmazták utoljára, míg a szalonka hajtókkal, vagy hajtó kutyákkal
történő vadászata a vadászok egy részének bánatára,
törvényileg tiltott.
A szalonka vadászata immár
több évszázados múltra
tekint vissza, ezért igen komoly hagyományokkal rendelkezik mind a magyar,
mind az európai vadászéletben.
(tl)
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Diákok a szerkesztőségben

Az elmúlt hét szerdán, majd hétfőn a Batsányi János Gimnázium diákjai látogattak el a Tapolcai Újság szerkesztőségébe. A két kilencedik osztályt Holló Tamás
tanár úr kísérte el hozzánk azért, hogy tanóra keretében ismerkedjenek meg a
lapunkkal, a helyi médiával, illetve Szijártó János főszerkesztő által bepillantást
nyerjenek az újságírók életébe, a szakma fortélyaiba
Fotó: Szente V.

A szalonkázó klub tagjai a 20. évfordulón Fotó: Archív
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Bárdos-napok alkalmával Lovász Gábor
tapolcai műgyűjtő hozta el
kalamárisait a Bárdos székhelyintézménybe.
A huszonegy darabból álló
gyűjteményt először állította
ki a tulajdonos, célzottan a
diákok számára. Mint az a
tárlatot megnyitó Hangodi
László muzeológus, történész ismertetőjében elhangzott, régen az iskolás gyere-

Kalamárisok az iskolában

Heti Ötlet

kek különböző formájú tintásüveget használtak, amely
madzagra kötve lógott az iskolatáskán, vagy az irkacsomón. A kalamáris egyidős a
tintával. A szó eredete a latin
calamus szóból származik,
amely nádból készült íróeszközt jelent, ugyanis a rómaiak rézből, majd nádszálból faragott vesszővel írtak.
A középkori latin nyelvben
calamarium, azaz tintatartó

Holló Tamás tanár

egészség
környezet
informatika

Idén megtörtént az, amit a témával foglalkozó szakemberek, mintegy 10 évvel későbbre vártak. A világ leghíresebb Go játékosát Lee SeDol koreai nagymestert legyőzte a DeepMind-nak keresztelt számítógép. Annak
ellenére, hogy a világot nem
rázta meg hír, még annyira
sem, mint a Deep Blue győzelme Garry Kasparov sakkmester ellen 1997-ben, engem elgondolkoztatott.
Az emberek többsége legjobban az ismeretlentől és a változástól félnek. Már pedig
most gyors változások és informatikai tudás hiányában
félelmetes ismeretlen működésű eszközök elterjedése
következik, méghozzá nagyon gyorsan.
A világ legnagyobb taxivállalatának nincs egyetlenlen
gépjárműve sem, csak egy
applikációja. A legnagyobb
szállodaüzemeltetőnek nincs
szállodája, csak egy internetes alkalmazása. A gyermekeink virtuális állatokkal játszanak. Önvezető autók járják az utakat. Állítólag az

Egyesült állomokban egyre
kevesebb jogi tanácsot kérnek az emberek a jogászoktól, mert az IBM Watson
mesterséges intelligencia algoritmusa pontosabb és jobb
tanácsokat ad és olcsóbban.
Ugyanez a rendszer az orvosdiagnosztikában is szép sikereket ér el. Miért tanuljunk
informatikát, programozást?
Mert szeretjük tudni, hogy
azokat az eszközöket, amelyeket használunk, és az életünket bízzuk milyen működési elv szerint cselekednek,
legalább nagy vonalakban,
mert amit nem ismerünk, azt
emberként gyakran misztifikáljuk. Nem szeretném azt
hallani, hogy a Deep Mind
megkapja a legmagasabb
rangot a kilencedik dan-t,
amely azoknak a go játékosoknak a rangja, akiket már
„isteni" jelzővel láttak el évszázadok óta.
Az interneten számtalan
olyan oldal található, amelyik megismertet bennünket
a számítógép és a programok
működésének alapjaival. Éljünk vele.

lett. Kezdetben cserépből,
keményfából készítették,
mert ezek az anyagok kevésbé engedték át a tintát. A
díszes kalamáris a 19. században élte virágkorát. Főleg porcelánból, üvegből,
márványból, rézből, ezüstből készítették, amely az íróasztal dísze volt, szinte státuszszimbólumnak számított. A század második felében főleg a keménycserépgyárakból kerültek ki az írókészletek. A falusi tanítónak,
középiskolai tanárnak csak
fából készült jutott. A kiállítás alkalmával a gyerekek
megismerhették még az írókészlethez tartozó itatóst az
úgynevezett trappert és a
porzót, amely a tinta száradására szolgált. A sótartóhoz
hasonlító porzóedénybe fehér, vagy sárga színű homokot tettek, olykor aranyezüst színű csillámporral
vegyítve. A felesleget lefújták a papírról. Kihegyezett
lúdtollal írtak, amit a vásáA gyűjtemény egyik szép darabja cserépből készült
rokban kapható tollhegyező
mázas kalamáris 1849-ből
Fotó: szj. késsel faragták ki.
(szj)
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ZALAHALÁP -Három tanintézmény példás összefogásával, mintegy tíz tonna papírt
gyűjtöttek össze a gyerekek a
napokba Zalahalápon. Nagyrészt az iskoláknak köszönhető, hogy a papírgyűjtés, mint
gazdaságilag hasznos tevékenység a rendszerváltást követően is fennmaradt Magyarországon. A Csontváry Általános Iskola hulladékpapír-gyűjtést meghirdető kezdeményezéséhez a halápi Kacagó Napköziotthonos Óvoda és a tapolcai Szász Márton Általános Iskola is csatlakozott. Mivel
mindhárom intézmény kislétszámú, jól jött az összefogás,
hiszen az ingyenes szállításhoz
hét tonnányi papírt kellett ösz-

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

GAZDASÁG
Tíz tonnányi papírt gyűjtöttek

szegyűjteniük a gyerekeknekmondta el lapunknak Igaz Sándor a zalahalápi általános iskola igazgatója.
Megtudtuk, végül a Szász iskola 1373, az ovisok 1459, míg a
halápi diákok 6732 kg papírhulladéktól szabadították meg
környezetüket, ugyanakkor a
gyűjtésből a szülők is derekasan kivették részüket. A halápi
iskola belső versenyét idén a
hetedik osztály nyerte a tavalyi
győztes negyedik osztály előtt,
akik így holtversenyben ezüstérmesek lettek a második osztállyal. Egyes becslések szerint, 300-400 millió tonna papírt használnak el a világban
Hirdetés

évente. Magyarországon az
egy személyre jutó papírfogyasztás 100 kg/fő, amely
évente mintegy 1 millió tonna
hulladékpapírt eredményez.
Egy tonna újrahasznosított papírral megmenthető tizenhét kifejlett fa élete- mutatnak rá a
környezetvédő szervezetek. A
papírgyártás rendkívül nyersanyag- és energiaigényes folyamat, amit a folyamathoz szükséges alapanyagok mennyisége
is mutat, ugyanis 417m3 víz,
1700 kg fa, 717 kWh energia,
181 kg mészkő, 81 kg kén, 6
tonna gőz, 60 kg klór szükséges
egy tonna papír előállításához.
Az iskolák szerepe a papírhul-
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A papírgyűjtő versenyben győztes zalahalápi hetedikesek
ladék összegyűjtésében különös jelentőséget kapott a rendszerváltás után. Nagyrészt nekik köszönhető, hogy az akciós
iskolai papírgyűjtés az úttörőmozgalom megszűnése után is
fennmaradt. Az iskolai környe-

zetvédelmi oktatás, a szervezett papírgyűjtés, vagy az egyre
több helyen megvalósult szelektív gyűjtés tudatosítja a gyerekekben, hogy a hulladék nagy
része, mint nyersanyag, komoly érték.
(tl)
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Fiatal atléták versenye
SZÖCSKE GÁLA - Több
mint százan mérték össze
gyorsaságukat és ügyességüket a hatodik Szöcske Gála fedett pályás
gyermek atlétika versenyen az elmúlt szerdán a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

A 2005-2006-ban született
harmadik, valamint a 20032004-ben született negyedik
korcsoportos diákok nemenként küzdöttek meg öt versenyszámban. Az évente
megrendezett sportprogram
lebonyolításában közreműködött a Tapolca Kft., a Tapolcai Diáksport Egyesület,
valamint a verseny ötletgazda, Bakler Zoltán által vezetett Tapolcai Sportakadémia
SE is.
A program nemcsak a helyi,
hanem a környékbeli intézményeknek is lehetőséget
adott a részvételre. Tizenegy
iskola indította diákjait a
versenyen, a helyi Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola három tagintézménye, a
Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola,
és a Szász Márton Általános
Iskola. Továbbá a zalahalá-

A váltófutás dobogós lány csapatai
pi, a nemesgulácsi, a lesencetomaji, a monostorapáti, a
révfülöpi, a szigligeti valamint a badacsonytomaji általános iskolák.
Magasugrás versenyszámban III. korcsoportos fiúknál
első Pruska Dániel Gergő,
második Pruska Bence Marcell, harmadik Vass Máté
Levente, míg lányoknál első
Varga Anna, második Tarsoly Borbála, harmadik Su-

Fotó: Csermák József Rendezvénycsarnok

lyok Melani. IV. korcsoportos fiúknál első Varga Csaba, második Nagy Imre, harmadik Tóth Áron, lányoknál
első Vadászi Bíborka, második Papp Mercédesz. Medicinlabda dobásban, III.
korcsoportban fiúknál első
Nemes János, második Szalai Dorián, harmadik Varga
Ádám, lányoknál első Sulyok Melani, második Varga
Rebeka, harmadik Molnár

Éva Mária. IV. korcsoportban fiúknál első Piros Zsombor, második Vajai Kristóf,
harmadik Varga Csaba, lányoknál első Németh Kata,
második Fekete Réka, harmadik Orbán Liliána. Helyből távolugrás III. korcsoportos fiúk közül első
Pruska Bence Marcell, második Tóth Zsombor, harmadik Ódor Mikes Péter, lányok közül első Fekete
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Júlia, második Anak–Agung
Anna, harmadik Fellegi
Emília Lili. IV. korcsoportos fiúk közül első
Tóth Zsombor, második Pável Zoltán, harmadik Tulok
Levente, lányok közül első
Vadászi Bíborka, második
Mező Zsófia, harmadik Németh Kata. 30 méter síkfutás
III. korcsoportos fiúk között
első Sebők Róbert, második
Hoffman Gergő Krisztián,
harmadik Kékesi Zalán, lányok között első Fekete Júlia, második Kölcsei Virág,
harmadik Szalma Sára. IV.
korcsoportos fiúk között
első Tóth Áron, második
Lendvai Márk, harmadik Tulok Levente, lányok között
első Ihász Vanda, második
Nagy Ágnes, harmadik Varró Zsófia. Váltófutásban fiúk közül első a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Batsányi János Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvű
Tagintézménye, második a
badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola, harmadik a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Székhelyintézmény csapata.
A lány csapatok között első
lett a badacsonytomaji iskola, második a tapolcai Bárdos székhelyintézmény, a
harmadik helyet pedig a Kazinczy Ferenc Tagintézmény szerezte meg. (me)

Véget ért az őszi szezon Focitorna Magyar Mihály emlékére
A TIAC VSE U11, U14,
U16, U19 és felnőtt csapatai
lejátszották az utolsó őszi
fordulókat.
A Megyei U11 Futsal "C"
csoportban történelmet írtak
hétvégén, ugyanis először
léptek pályára bajnoki mérkőzésen. Az első meccsen
10:0 arányban győzték le a
házigazda Úrkút SK-t. Gólt
szerzett Kovács Krisztián
(3), Morauszki Krisztián Milán (2), Csetey Bálint László, valamint Tóth Kristóf (4).
A második mérkőzésen 1:2
arányban kaptak ki a Sümeg
TTE „B" csapatától. Gólszerző Csetey Bálint László.
A nap végül 0:5 arányú vereséggel zárult a sümegi
ellenfél „A” csapatától. A tapolcaiak a tabella harmadik
helyén végeztek.
Az MTD Hungária Megyei
U14 Nyugatban a 11. fordulóban hazai pályán játszottak 1:1 arányú döntetlent az

FC Ajkával. Gólszerző Sebők Róbert, edző Blaskovics Gábor. Az őszi fordulókat a tabella első helyén
zárták.
Az MTD Hungária Megyei
U16 Nyugat 9. fordulójában
hazai pályán 1:6 arányban
kaptak ki a Pápai ELC csapatától. Gólszerző: Leipczig
Kristóf. Tapolca az őszi szezont a tabella második helyén zárta.
Az MTD Hungária Megyei
II. osztályban a TIAC VSE
U19-es férfi csapata a 13.
fordulóban 2:10 arányban
kapott ki hazai pályán az
Egyetértés SE Nemesszalóktól. Gólszerző Kálóczi
Dániel, edző Dobján Krisztián. A csapat a tabella ötödik helyén zárta az őszt.
A felnőttek 1:0 arányban,
Szabó Nándor góljával
győzték le a vendégcsapatot.
Edző Kutasi Imre. Az ötödik
helyen zárták az őszt. (me)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

Tizenkettedik alkalommal
emlékeztek Magyar Mihályra, a tapolcai sportélet
meghatározó
alakjára
szombaton, a Csermák
József Rendezvénycsarnokban.

Magyar Mihály a tapolcai
labdarúgás fellendítésében
fontos szerepet játszott.
Kezdeti sporttevékenysége
után az 1980-as évek végén
megalakította a Tapolcai
Honvéd női labdarúgó csapatot, ahol edzőként, majd
szakosztályvezetőként munkálkodott. Egy évtized sem
kellett hozzá, és a Honvéd
Sportegyesületen belül külön szakosztályként létrehozta az „öregfiú" szakosztályt. Emléke előtt tisztelegtek, illetve rá és munkásságára emlékeztek a nevével
jelzett meghívásos teremlabdarúgó tornán. A megnyitón Paréj József, egykori
városi sportszervező, a verseny elindítója foglalta öszsze Magyar Mihály tevékenységének mérföldköveit,

majd virággal köszöntötte
özvegyét. A délelőtti öregfiú
tornán az első a Tapolcai
Öregfiúk FC, a második a
Tapolcai Hivatal, a harmadik a Diszeli SE, a negyedik
helyen pedig a Tapolcai
Honvéd SE végzett. A gólkirály Nagy László (TÖFC),
a legjobb kapus Ságvári Balázs (Tapolcai Hivatal), a
legjobb mezőnyjátékos címet pedig Egyed Attila
(TÖFC) érdemelte ki. Délután a női focistáké volt a főszerep. Az izgalmas mérkőzések végén a dobogó legfelső fokára az NLC Ajka, a
másodikra a Kinizsi SK
Gyenesdiás, míg a harmadikra a TVSE Honvéd csapata állhatott. Különdíjjal
jutalmazták a torna gólkirálynőjét, Hozlár Edinát
(Kinizsi SK Gyenesdiás), a
legjobb kapusát, Hidi Jennifert (NLC Ajka), valamint
legjobb mezőnyjátékosát,
Andrónyi Rékát (NLC Ajka).
Fellenbeck Mihálytól, a Tapolca VSE – Honvéd edzőjétől megtudtuk, kezdetektől

Kemény meccset játszottak a helyiek (fehérben)
az ajkaiak ellen
Fotó: Májer Edit

fogva részt vesznek az emléktornán, eddig hatszor sikerült győztesként távozniuk. Hozzátette, télen teremtornákon készül a csapat a
tavaszi fordulókra. Magyar
Mihályné Erzsébet elmondta, nagy megtiszteltetés a
családnak az emléktorna,
hálásak a szervezőknek.
Örül, hogy a családban a
sport iránti szeretetet unokái
viszik tovább.
(me)
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100 éve független Finnország
Finnország függetlenségének
100. évfordulója tiszteletére a
Tapolcai Újság négy lapszámában kívántuk az ország történelmét, éghajlatát, ünnepeit
bemutatni. A záró téma a finn
téli háború magyar vonatkozású eseményeit ismerteti. Kellemes olvasást kívánunk!
Ritva Mäkelä elnök (Lempääläi
Finn-Magyar Egyesület)
Bolla Albertné elnök (Tapolcai
Finn Barátok Köre Egyesület)
Magyar önkéntesek a finn
téli háborúban
Amikor 1939. november 30-án
kitört a finn téli háború, Finnország nagy nemzetközi figyelmet és együttérzést kapott.
Több ország nyújtott segítséget, a szomszédos nemzeteken
kívül többek között Magyarország is. Az önkéntes katonák
zöme Svédországból érkezett,
de Magyarországról is elindult
egy önkéntes zászlóalj. A segíteni akarás sokakat motivált.
Amikor a Szovjetunió megtámadta Finnországot, sokan
azonnal elkezdték felvenni a
kapcsolatot Finnország budapesti követségével. Több magyar állampolgár jelezte, hogy
harcba akarnak indulni Finnország oldalán. A zászlóalj összetoborzása időbe telt, így néhány
önkéntes saját szervezésben indult útnak. Például a 17 éves
Bur-ján András iskolás fiú kerékpárral indult el, hogy megvédje levelező barátnőjének, a
Viipuriban lakó finn kislánynak a szülőhazáját. Bár a cseh-

Lapua. Balról jobbra: Varga Béláné, Lévai József, Dobó
Zoltán, Bolla Albertné, Marton József, Bolla Albert
szlovák határnál visszafordították, pár héttel később ő is elindult a magyar zászlóalj
tagjaként.
A 341 férfiból álló magyar
zászlóalj 1940. február 7-én indult útnak. Főparancsnoka Kémeri Nagy Imre főhadnagy
volt. Az útvonal vonattal Jugoszlávián és Olaszországon át
Franciaországba, majd onnét
Anglián, Norvégián és Svédországon át Észak-Finnországba vezetett. A magyarokat
a külföldiekből összetevődő
„Osasto Sisu” (bátor szakasz)
alszakaszába Lapua-ba vezényelték, ahová a zászlóalj március 2-án érkezett meg. Itt az
önkéntesek frontra való felkészítése volt az elsődleges cél.
Kiképzést kaptak finn nyelvismeretből, síelésből, és a finn
fegyverhasználatból is. A téli
háború a vártnál rövidebbnek
bizonyult, és befejeződött, mielőtt még a magyar zászlóalj eljutott volna a frontvonalig. Néhány magyar önkéntes mégiscsak harcolt, elsősorban repülősként. Például Pirityi Mátyás

hadnagy több mint 20 légi csatában vett részt, míg Békássy
Vilmos zászlós eltűnt egy finn
repülő irányítása közben. Több
magyar is részt vett az új határ
őrzésében, mielőtt 1940.május
20-án elindultak hazafelé Németországon keresztül.
A téli háború idején Magyarország más módon is támogatást nyújtott Finnországnak.
Országos méretű gyűjtés
kezdődött, így fegyvereket és
más katonai eszközöket, több
tízezer sisakot, több millió lőszert, és tíznél több légvédelmi
ágyút juttattak el Finnországba.
A Lapua-i templom falán ma is
látható a magyar zászlóalj emléklapja.
2015 év nyarán finnországi útja
során Tapolca polgármestere
Dobó Zoltán, alpolgármestere
Lévai József, valamint a velük
utazó delegáció tagjai koszorút
helyeztek el a lapua-i templom
udvarán levő emlékműnél a
magyar önkéntes katonák tiszteletére.
Összeállította: Ritva Mäkelä
Fordította: Bolla Albertné
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Elsősegélynyújtás
7. rész
Szemsérülések: Mész, maró anyagok,
malter szembe jutása esetén teendő a kóros anyag kimosása a szemből, vagy legalább felhígítása csapvízzel, majd szükség esetén szemész szakorvoshoz fordulás. Áthatoló szemsérülés gyanúja esetén
Dr. Tompos József
a vízzel történő mosás tilos a fertőzésveszély miatt. Ilyenkor steril fedőkötést kell mindkét szemre
helyezni és irány a szemészeti szakellátó hely . A szembe fúródott idegentestet ne próbáljuk meg eltávolítani.
Ájulás: Átmeneti keringészavar melyet pszichés stressz,
sérülés, éhség stb. okozhat. Hirtelen értágulat következménye.
A beteg ilyenkor sápadt verítékes gyengének érzi magát, majd
rövid időre (1-2 perc) eszméletét veszti. Teendő ilyenkor a lefektetés, lábak felemelése, majd 1-2 perc alatt a rosszullét
magától megszűnik. Alkalmi ájulás esetén nem kell orvoshoz
fordulni. Ha rövid idő alatt többször előfordul akkor el kell
menni a háziorvoshoz.
Égés: Veszélyességét nem az égés mélysége hanem inkább az
égett felület nagysága befolyásolja. Az égett felületre azonnal
öntsünk hideg vizet, tehát hűtsük. Amennyiben a bőrbe beleégett ruha vagy egyéb anyag, azt nem szabad megpróbálni eltávolítani, mert további szövetkárosodást és fertőzést okozhatunk. A sérültet helyezzük vízszintesen nyugalomba és figyeljük élet funkcióit. Az égés traumás sokkot is okozhat. Az égett
felszínre ne tegyünk kenőcsöt, port! Égésre való spray készítményekkel befújható (pl. Oxycort, Fomarex, Pantenol, Irix).
Az égést hűtés után steril kötszerrel be kell lazán kötni.
A cukorbetegség a lakosság egyre nagyobb hányadát érintő
krónikus betegség mely minden életkorban előfordul. Elsősegélynyújtási szempontból a vércukor leesésének van jelentősége. Jelei: A beteg sápadt hideg verítékes rosszul érzi
magát de zavart is lehet vagy eszméletlen. Sok esetben hasonlít
egy részeg állapothoz ezért pl. ha utcán fekvő embert látunk
nem biztos, hogy részeg lehet, hogy rosszul levő cukorbeteg!
Amennyiben lehet vele kommunikálni és tud nyelni itassuk
meg cukros vizzel,szörppel, jól megcukrozott teával, vagy
colával (csak a cukortartalmú jó!). Tulajdonképpen bármilyen
gyorsan felszívódó szénhidrát megfelelő a gyors vércukor
emeléshez. Amennyiben eszméletlen, nem itatható akkor elsősegélynyújtóként stabil oldalfekvő helyzetbe hozás és segélykérés a teendő.
Az elsősegélynyújtási cikksorozat zárszavaként azt kérem minden tisztelt olvasótól, hogy legalább annyit tegyen a környezetében bajba jutottakért (egészségi, vagy egyéb szempontból)
amennyi segítséget hasonló helyzetben kapni szeretne!

Moziműsor

Továbbra is várjuk olvasóink írásait, ötleteit, észrevételeit a e-mail címünkre.
tapolcai7nap@gmail.com

Tapolca Városi Mozi

Valóban meg vannak becsülve a nyugdíjasaink?

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
nov. 30 - dec. 6.
csütörtök – szerda
november 30 – december 6.
csütörtök – szerda 14:30
1200,-Ft
LUMIERE!
Színes, szinkronizált francia
dokumentumfilm
Hossz: 90 perc
...

november 30 – december 6.
csütörtök – szerda 16:00
1200,-Ft
COCO 2D
+ Olaf karácsonyi kalandja
’21
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
...

november 30 – december 6.
csütörtök – szerda 18:00
1200,-Ft
Paddington 2
Színes, szinkronizált angolfrancia családi vígjáték
...

november 30 – december 6.
csütörtök – szerda 20:00
1200,-Ft
A Viszkis
Színes, magyar akciófilm
Hossz: 126 perc

Egy pártelnök számára fontos,
hogy az utcán sétálva, hallja az
ott lévő emberek szavait, panaszait. Az elmúlt napokban egyre többen állítanak meg, hogy a
kormány nyugdíjemeléseivel
vannak némi problémák, mert
nem egészen azt kapták, amit
ígértek nekik. Nagyon sokan
becsapottnak érzik magukat és
egyáltalán nem gondolnak úgy
az elmúlt 7 évre, hogy az megalapozta volna azt az anyagi fellendülési folyamatot, amelynek végeredményeként a kerítésük anyaga kolbásszá változott át.
Nézzük, hogy valóban sokat törődik-e az Orbán-kormány a
nyugdíjasokkal. Igazat beszéle Fenyvesi úr?
A kormányzati ígéret szerint a
nyugdíjasok átlagosan 24000
Ft plusz pénzt kaptak november folyamán. Csábítóan hangzottak a kormány szavai, azonban a valóság az, hogy sokan
csalódtak és kevesebbet, vagy
semmit sem kaptak. Gondolok

például azokra, akik az idén
mentek el nyugállományba. Jelenleg az alig mérhető inflációhoz igazítják az emeléseket,
valamint a gazdasági fejlődéshez kötött minimális extrával
megfejelve. Erről egy 2009-es
törvény szól (nem Orbán-kormány volt akkor). Az emelés
mértékét lehet növelni, ha a
GDP-növekedés 3.5%-ot elérte
az akkori rendelet szerint.
Csakhogy kedves nyugdíjasok!
Itt van a nagy átverés! Nem véletlen szüntette meg az Orbánrezsim a svájci indexálású számítást! Mi volt ennek a lényege? Az, hogy a növekedés mértéke felerészben az inflációhoz
kötött, felerészben pedig a reálbér emeléséhez. A két számítás
között szakadéknyi különbség
van, természetesen a nyugdíjasok kárára. A kormány jövőre
3%-os nyugdíjemelést ígér,
mondván ennyi lesz a pénzromlás mértéke is. És itt jön a
keserű igazság az idősek számára. A megszüntetett svájci
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indexálás esetén az idei 10 %os reálbér-növekedés felének,
illetve a várható infláció felének együttes összegével, azaz
6.5%-kal kellene emelni a
nyugdíjakat. Ez 12 hónapra
számolva több 10000 Ft veszteség a nyugdíjasoknak! Az egyszeri 10000 Ft-os Erzsébet utalvánnyal tehát csak a nyugdíjasoktól ellopott pénz egy kis
részét adja vissza nagylelkűen
Orbán-kormány. Aminél több
járna nekik, ha nem változtatta
volna meg a nyugdíjszámítást a
kormány az idősek kárára.
A környező országokban jóval
gyorsabban emelkedik a juttatás, így az igazság az, hogy a
nyugdíjak terén is alaposan lemaradunk a szomszédainktól.
De jól ismerjük már az Orbánkormány megtévesztő propagandaháborúját 2010 óta. Hol
van itt az általános jólét és a
szociális biztonság?
Árvai Gábor elnök
MSZP Tapolca és körny. szerv.
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Közlemény a helyi közlekedésről
Januártól új időszámítás - Természetesen nem a naptárrendszer
reformjáról van szó, hanem egy olyan, önkormányzatunk általi
kezdeményezésről, amely bár nem példa nélkül való, nálunk
nincs hagyománya: saját kézbe vesszük a helyi járat kérdést.
Január elsejétől Tapolca Város Önkormányzata, illetve annak
100%-os tulajdonú cége, a Városgazdálkodási Kft. lesz a helyi járati közlekedés szolgáltatója.
Egy ideje már komoly kihívásokkal küzdöttünk annak tekintetében, hogy megfelelő szolgáltatót találjunk. Annak ellenére, hogy
az önkormányzatok számára nem kötelezően ellátandó feladat a
helyi járat szolgáltatás biztosítása, semmiképpen nem szerettük
volna megszüntetni, hiszen Tapolcán régóta igénybe vehető és
településünk széttagoltsága indokolja is. Az MB Balaton hosszú
időn keresztül végezte a szolgáltatást, de mivel a cég ez irányú
profilja megszűnt, mást kellett keresnünk. A kiírt pályázat csekély érdeklődést hozott, végül hosszas egyeztetés után az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel tudtunk
megállapodni, de ők is csupán erre az évre vállalták a feladatot.
Sosem volt olcsó ez a fajta szolgáltatás annak ellenére, hogy egy
részét az állam finanszírozza.
A 2017-es év azonban csúcsot dönt ebben a tekintetben. Az idei év
első felére több mint 18 millió Ft-ra rúgott az ÉNYMKK által kiszámolt összeg. Ez év végére közel 36 millió Ft-ra duzzadhat
majd, amihez 10 milliós állami hozzájárulást kapunk. Nem volt
más választás, megoldást kellett kitalálni. Hasonlóan más településekhez, városunk önkormányzata is a saját üzemeltetés mellett
döntött. Gondos előkészítő munka indult, személyes tapasztalatokat gyűjtöttünk más városokban, és álláshirdetést tettünk fel a
város médiafelületeire, várva a sofőrök jelentkezését. Tizenketten adtak be pályázatot, 5 főt fel is vett a szolgáltatást januártól
végző önkormányzati cégünk, a Városgazdálkodási Kft. Eközben
természetesen folyamatosan intézzük a szükséges engedélyeket
is. A vállalkozás egyik legfontosabb kérdése a megfelelő autóbuszok beszerzése. Csak használt, de igen jó állapotú autóbuszok
vásárlásában tudtunk gondolkodni. Hosszas kutatás után, kihasználva Rig Lajos országgyűlési képviselő németországi kapcsolatait, Regensburgban egy tömegközlekedéssel foglalkozó céget
találtunk, akik géppark csere előtt állnak. Három darab Mercedes
típusú, tökéletes állapotú, rendszeresen szervizelt, helyi járat
szolgáltatásra alkalmas, rendkívül alacsony fogyasztású, gazdaságosan működtethető, akadálymentesített alacsony padlós autóbuszt vásárolunk tőlük, áfával együtt közel hét és fél millió Ft-ért.
Magyarországról is kértünk ajánlatokat, amelyek közül a legalacsonyabb, a csupán két buszt tartalmazó nyolcmillió forintos
ajánlat volt. Így a németországi lehetőség mellett döntöttünk. Jövő év februárjának végén, március elején érkeznek az autóbuszok, hogy április elsejével munkába álljanak Tapolca utcáin. Addig, gépjármű bérléssel oldjuk meg az év első hónapjaiban a szolgáltatást. Ezzel a döntéssel komoly feladatot vállal magára a város, ami jelen pillanatban hosszú távon megtérülni látszik. Az üzleti terv bíztató, a kedvező áron történő buszvásárlás, a járművek
gazdaságos üzemeltethetősége, a munkatársak bérezése, költségek-kiadások összevetése mellett elmondható, hogy mostani
számításaink szerint évi 10 millió forinttal kevesebbe kerül majd
a városnak a fenntartás mintha külsős szolgáltató végezné továbbra is a helyi járat szolgáltatást. Mindemellett nem elhanyagolható az sem, hogy könnyebben követhetőek lesznek a lakossági igények a menetrendben, nem lesz gond hozzáigazítani a járatokat a munkakezdési és – befejezési időpontokhoz, a vasúti menetrendhez valamint a tanév rendjéhez.
Januárban kezdjük a munkát. Mint minden kezdés, lehetséges,
hogy ez sem lesz zökkenőmentes. Türelmüket kérem, hiszen nekünk is meg kell szereznünk azokat a tapasztalatokat, amelyek
egy ekkora vállalkozás elindításához, működéséhez elengedhetetlenek. Számítok majd javaslataikra, észrevételeikre!
Dobó Zoltán polgármester
Hirdetés
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„A csalást pedig a bírók büntetik..."
KÖZLEMÉNY - Rig Lajos
2015-ös megválasztása óta
nagyjából fél tucatszor szólalt
fel a Parlamentben a tapolcai
egészségügyi ellátás helyzete
miatt. Szóvá tette az aktív ellátás megszüntetése miatti problémákat, a mentők és az ajkai
kórház indokolatlan leterheltségét. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a helyzet tarthatatlan, a
kormányzat pártérdekek miatt
emberéletekkel játszik!
Ahogyan 2012-ben, az aktív
osztályok bezárásakor figyelmen kívül hagyta a Fidesz több,
mint 12 ezer tapolcai és környékbeli ember akaratát, kérését, úgy figyelmen kívül hagyta
a saját ígéretét is 2015-ben,
amikor az időközi választás
hajrájában államtitkári szinten
próbáltak szavazatokat szerezni a sebészet és a belgyógyászat
visszaállításával. Látva, hogy a
választási vereség után már közel sem akkora (mondhatni nulla) a kormányzati akarat a helyzet megnyugtató rendezésére,
újonnan megválasztott országgyűlési képviselőnk kénytelen
volt más megoldási lehetőségeket is felkutatni és javasolni.
Így fogalmazódott meg a Sürgősségi Fogadóhely (SFH) kialakításának ötlete. Ennek lényegéről, és a megvalósítása
érdekében folytatott tárgyalásairól TV- és újságriportokban,
sajtótájékoztatókon, Facebook
bejegyzésekben és szórólapon
tájékoztatta képviselő úr a tér-

ségben élő lakosságot közel 30
alkalommal idén február óta.
Február 21-én és június 20-án
személyesen tárgyalt az egészségügyért felelős államtitkárral
a kérdésről. Érvei alátámasztására Rig Lajos két alkalommal
is közérdekű adatigényléssel
fordult az ajkai kórházhoz és a
mentőszolgálathoz.

Rig Lajos
Elmondhatjuk, hogy a kitartó
munka meghozta eredményét.
A tények hatására úgy látszik
győzött a józan ész a pártérdekek felett, és konkrét ígéret született a tapolcai SFH mielőbbi
megvalósítására. Természetesen először ennek jogszabályi
hátterét kell megteremteni,
amire már kétszer lett volna lehetőség, de sajnos nem történt
meg. Bízunk abban, hogy nem
politikai okok miatt!
Úgy tűnik közel járunk a folyamat végéhez, ami természetesen nem az út vége, hanem inkább csak az eleje. A végcél az,

hogy újra teljes értékű kórházi
ellátás legyen Tapolcán! Biztosak vagyunk abban, hogy képviselőnk ezért küzdeni fog mindig, minden erejével és minden
lehetséges eszközzel! Azt,
hogy jó irányba halad a tapolcai
egészségügy fejlesztése ezzel a
lépéssel, mi sem mutatja jobban, mint a napokban történtek.
Hirtelen megjelentek olyan
szereplők az ügyben, akik eddig semmit sem tettek a sikerért, sőt inkább ellene voltak.
Most pedig próbálják úgy beállítani, mintha az ő eredményük lenne. A mindent megoldó, a bezárás ellen semmit sem
tevő és az SFH felállítását legjobban ellenző hirtelen azt próbálja előadni, hogy nekik köszönhető a fejlesztés! Kérjük,
ne nézzék a tapolcaiakat ennyire ostobának! Olyan ez, mintha
az egyik futó elbújna egy bokorban a maratoni futás alatt és
lapítana csendben, amíg a többiek végigküzdik a 42 kilométert. Aztán az utolsó 195 méterre felpattan és a mezőny élére
áll, hogy ő szakítsa át elsőként a
célszalagot. Akárhonnan nézzük, ezt csalásnak hívják. A
csalást pedig a bírók büntetik. A
bírói döntéshozatal esetünkben
jövő áprilisban lesz, a bíróság
tagjai a választópolgárok. Kérjük a tisztelt „bíróságot” hogy a
tények ismeretében megalapozott döntést hozzanak!
Jobbik Tapolcai Szervezete

Fenyvesi Zoltán: Újabb támogatásokat kapnak a családok
Újabb családtámogatásokat fogadott el az Országgyűlés a Fidesz-KDNP javaslatára - mondta Fenyvesi Zoltán, a nagyobbik kormánypárt tapolcai választókerületi elnöke.

Fenyvesi Zoltán
A politikus elmondta: az Országgyűlés november 28-án
havi 50 ezer forint adó-, és járulékmentes
kompenzációt
szavazott meg azoknak a nyugdíjasoknak, akik legalább húsz
évig ápolták otthon a tartósan
beteg gyermeküket, ezért nem
tudtak elmenni dolgozni, tehát
kevés nyugdíjat kapnak. A par-

lament – szintén a kormányoldal javaslatára – meghosszabbította a diplomás gyed jogosultsági határidejét és azoknak
a magyar nőknek is megítélte
az egyszeri anyasági támogatást, akik külföldön szülnek –
egészítette ki tájékoztatását
Fenyvesi Zoltán. „Ha megnézzük a jövő évi költségvetést –
amit már idén nyáron megalkottak –, kijelenthetjük, hogy
2018 a családok éve lesz” – fogalmazott a tapolcai politikus.
Ismertette: januárban 35 ezer
forintra nő a kétgyermekes
családok havi adókedvezménye, és hasonló juttatásban részesülnek az első házasok. Az
otthonteremtési programra az
ideinél is több, 226 milliárd forint áll rendelkezésre. A háromés többgyermekes, új lakást építő vagy vásárló családok 3 százalékos, fix kamatozású lakáskölcsönt vehetnek igénybe.
Emlékeztetett arra, hogy elindultak a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek. Ez az új
konstrukció a lakás-takarékpénztárhoz hasonlóan állami

támogatást nyújt a tagoknak a
befizetett összeg után, melynek
maximális mértéke 30 százalék, évente pedig legfeljebb
300 ezer forint. Kiemelte, hogy
a jelzáloghitellel rendelkező
családoknál egymillió forintot
elengednek a tartozásból, ha
harmadik gyereket is vállalnak.
116 ezer diákhiteles nőnél az
első gyermek esetében a várandóság harmadik hónapjától
kezdve három évre felfüggesztik a törlesztést, a második gyereknél elengedik a tartozás felét, a harmadiknál pedig az egészet. Folytatódnak a bölcsődefejlesztések is – tette hozzá
Fenyvesi Zoltán. Erre a célra
további 10 milliárd forintot
költenek. Nagyon fontos eredménynek nevezte továbbá,
hogy soha annyi gyermek nem
jutott még ingyenes tankönyvhöz és gyermekétkeztetéshez az iskolai szünidőt is beleértve , mint ebben a tanévben, illetve
5 százalékra csökken az internetezés, az éttermi étkezés és a
hal áfája.
Fidesz Tapolcai Szervezete

38. számunkban a Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett ünnepségről szóló cikkünkben
félreérthetően jelent meg az elismerésben részesült munkavállalók intézményének megnevezése. Borbély
Zsuzsanna, Szalainé Pintér Andrea, Varga Ferencné, Varga Tiborné és Varga Lajosné a Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat elismert munkavállalói.
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Kétszer is érmet szereztek a tapolcai vívók
Hétvégén a Magyar Vívás
Napja alkalmából megrendezett integrált országos bajnokságon Rédli
András és Siklósi Gergely
kétszer állhatott dobogóra.

A Tapolcáról indult párbajtőrözők először egyéniben szereztek bronzérmet
173 induló között, majd csapatban állhattak a dobogó Rédli és Siklósi egyéniben a dobogó harmadik fokán
Hirdetés

legfelső fokára 23 indulóból, a Honvéd
színeiben, társaikkal, Somfai Péterrel,
illetve Jesus
Lugonessel.
Edzőik Udvarhelyi Gábor és Dancsházy-Nagy
Fotó: MVSZ Tamás. (me)

Túra
A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály hétvégén
mindkét napra tervez kirándulást. December 2-án,
szombaton a 15 km távú
Diskamajor- Szent Györgyhegyi kápolnák- Diskamajor
útvonalon Mikulás túra. Találkozó a tapolcai autóbuszpályaudvaron reggel 7.35kor, a busz 7.45-kor indul, az
utazási költség teljes áron a
hazaúttal együtt 500 Ft.
Másnap autóbuszos kirándulás Zalaegerszegre, a Seuso kincs és a Mézfesztivál
megtekintése. A kirándulásra előre kell jelentkezni, érdeklődni a +36/20-6160265
telefonszámon.

Házasságkötés
2017.11.18.
Kranabet Marcell
és Jobbágy Diána
2017.11.18.
Orsós Richárd Zsolt
és Kardos Dóra
2017.11.25.
Pete Krisztina
és Jankó József
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45 - 58 Ft/db
Burgonya: 149 Ft/kg
Sárgarépa: 180 Ft/kg
Zeller: 340 Ft/kg
Vöröshagyma: 119 Ft/kg
Paprika: 390 Ft/kg
Paradicsom: 440 Ft/kg
Uborka: 499 Ft/kg
Brokkoli: 480 Ft/kg
Körte: 460 Ft/kg
Alma: 199 Ft/ kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 339 Ft/kg
Mandarin: 339 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 389 Ft/kg
Kukorica: 119 Ft/cső
Lencse: 600-800 Ft/kg
Sóska: 640 Ft/kg
Saláta: 179Ft/fej
Méz: 1500-2200 Ft/kg
Gyömbér: 1400 Ft/kg
December 22-én reggel 8tól 10-ig karácsonyi zenés
reggelt tartanak a piacon!
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