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Gálaest teltház előtt
Hatalmas sikert aratott a Batsányi Táncegyüttes gálaműsora
A Batsányi Táncegyüttes 
hagyományos év végi gá-
laműsora nagy érdeklő-
dés mellett zajlott a VOKE 
Batsányi János Művelő-
dési Központban szomba-
ton este.

Az együttes bájos óvodásai, 
utánpótlás és tapasztalt fel-
nőtt táncosai egyaránt szín-
padra léptek az est folya-
mán, bizonyítva, hogy a kö-
zel fél évszázada létező nép-
táncos csapatnak nem csak 
nagy múltja, de virágzó jele-
ne és jövője is van Tapolcán. 
A “Ha te tudnád, ami én…” 
címmel meghirdetett gála-
műsor közönségét, köztük 
számos képviselőt, városve-
zetőt, Hosszú Márta az 
együttes régi tagja köszön-
tötte. Elmondta, tartalmas és 
sikeres éven van túl a tánc-
együttes, hiszen az év fo-
lyamán több jótékonysági 
rendezvényen vett részt a 
csapat, turnéztak Ausztriá-
ban és Lengyelországban, 
nyáron néptánc és kézműves 
tábor keretei között fiatalok-
kal foglalkoztak, számos 

környező település rendez-
vényén vendégszerepeltek, 
fesztivál különdíjat szerez-
tek. Mindeközben a ma már 
hetven tagot számláló tapol-
cai néptáncegyüttes jelentő-
sen tudta növelni ovis és 
utánpótlás táncosai számát, 
fejlesztette technikai esz-

közeit, támogatóik segítsé-
gével új öltözetekkel, kellé-
kekkel, csizmákkal, botok-
kal, kalapokkal gazdago-
dott. Megnyitva a kulturális 
eseményt,  Dobó Zoltán pol-
gármester méltatta a Batsá-
nyi Táncegyüttes Tapolca 
kulturális életében betöltött 

szerepét. Örömmel konsta-
tálta az idei  gálaműsor iránti 
fokozott érdeklődést, majd 
arról beszélt, hogy a népi ha-
gyományokban rejlő tudás 
elsajátítása, őrzése magyar-
ságunk megmaradásának 
záloga. (Folyt. a 3. oldalon 
„Tánc...” címmel)            (tl)

Jól halad az építkezés

Keresztényüldözés ma

A második emeleti födém, 
ha úgy tetszik a harmadik 
emeleti padozat, előregyár-
tott vasbeton szerkezeti ele-
meit emelték fel daruval 
csütörtökön a Május 1. utcai 

építkezésnél. Erről a beruhá-
zó cég tulajdonosai, Cserép 
János és Soós Attila tájékoz-
tatták lapunkat a helyszínen. 
(Folytatás a 2. oldalon „Van 
igény...” címmel)            (szj)

Dr. Győrfi Károly az Óbudai 
Református Egyházközség 
nyugalmazott felügyelője, 
korábbi diplomata, író, a ke-
reszténység válságos hely-
zetéről, a keresztényellenes-
ség és a keresztényüldözés 
világméretű jelenségéről és 
az arra adható politikai, ke-
resztényi válaszokról tartott 
előadást a tapolcai reformá-
tus templomban katolikus, 
evangélikus és református 
hívek előtt a hét első napján.
Az “Európa értékrendi vál-
sága, úton a vég felé” és töb-
bek között “A keresztényül-
dözés a 21.században”- cí-
mű hat utánnyomást és két 
kiadást megért könyv szer-
zője előadása megkezdése 
előtt közös imára szólította a 
híveket, amelyben az Úr se-
gítségét, támogatását kérte a 

rendezvény céljának eléré-
séhez. Dr. Győrfi projekto-
ros kivetítőn is szemléltette 
mondanivalóját, amelyben 
földrészenként, országon-
ként, társadalmi, vallási cso-
portonként elemezte a kü-

lönböző keresztény feleke-
zetek tagjait érő testi, lelki 
borzalmakat, rámutatott 
azok vallási, társadalmi oka-
ira, hátterére. 
(Folytatás a 3. oldalon „Eu-
rópa...” címmel)               (tl)

Idén is eljött
az advent

Az év utolsó szaka-
szába értünk, itt az 
advent, a várakozás 
ideje. A pénztárca nyi-
togatásra ösztönző 
reklámok már jóval 
előbb elárasztottak 
minket a „fekete pén-
tek”-re hivatkozással, 
ami jó ideje a kará-
csonyi vásárlási sze-
zon kezdetét is jelenti. 
Azt gondolom, ez az 
ünnep drága ajándé-
kok nélkül is lehet 
boldog, és azokkal is 
lehet szomorú. Nem 
ezen múlik, ám nyil-
ván mindenkinek tisz-
tában kell lennie az-
zal, hogy szeretteinek 
mi okoz örömet ilyen-
kor. Az adventi vára-
kozás kezdetén ezért 
érdemes a gondolko-
dásra is szánni egy 
kis időt, hogy ne az 
utolsó pillanatban 
kapkodjuk össze az 
ajándékokat, egymás 
lábát taposva a bol-
tokban. Mert az mél-
tatlan a karácsony 
szívet melengető 
szépségéhez.
          Szijártó János

Előregyártott vasbeton szerkezeti elemet emelnek fel 
éppen daruval a Május 1. utcai építkezésnél. A napok-
ban jártunk a helyszínen, jó ütemben, a tervek szerint 
halad a beruházás                                 Fotó: Szijártó János

Gyönyörű népviseletek, remek koreográfiák, magával ragadó produkció     Fotó: tl.

Dr. Győrfi Károly a kereszténységet, a keresztényeket 
ért üldöztetésre hívta fel a figyelmet Tapolcán   Fotó: tl.
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Többe kerül a közétkeztetés

TESTÜLETI ÜLÉS - A múlt 
héten pénteken tartott 
nyilvános ülésen számos 
fontos kérdésről tárgyalt a 
város képviselő-testülete, 
több más mellett szó esett  
közétkeztetésről, kerék-
párútról, a Malom-tó keze-
léséről.

A polgármester és az alpol-
gármesterek fontosabb tár-
gyalásairól szóló beszámoló 
kapcsán több kérdés is el-
hangzott a képviselők részé-
ről. Dobó Zoltán a Tapolcát 
a Balatonnal összekötő ke-
rékpárutat illetően kifejtette, 
hogy Bolla Alberttel, Ra-
poska polgármesterével, 
mint a konzorcium vezető-
jével tárgyalt a pályázati tá-
mogatásból kivitelezhető 
fejlesztésről. Mint elmond-
ta, napokon belül összeül-
nek az ügyben az érintett te-
lepülések vezetőivel és 
Fenyvesi Zoltán országgyű-
lési képviselővel, hogy a 
részleteket pontosítsák, ami 
a viszonylag szűk határidő 
és az építőipari kapacitást 
érintő problémák miatt kü-
lönösen fontos. A Malom-tó 
kezelésével kapcsolatban is 
tárgyalt a polgármester Hut-
ter Sándor vízügyi szakem-
berrel azért, hogy a tó bioló-
giai egyensúlya, a környeze-
te, a tisztasága megfeleljen 
az elvárásoknak. Az önkor-
mányzat ennek érdekében a 
Felső- és Alsó-tó kezelésé-
vel megbízott céggel szer-
ződést bontott és egy mási-
kat kért fel a feladat ellátá-
sára.  Az ülésen szavaztak a 

Az ülésen elhangzott, hogy a közétkeztetés árának emelése nem érinti a szülők 
által fizetendő térítési díjakat, a különbözetet az önkormányzat fizeti     Fotó: szj.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
December 3. 14.00-16.00

Van igény az 
új lakásokra 
Tapolcán
(Folytatás az 1. oldalról)
A Május 1. utcai építkezés-
ről  a beruházó cég tulajdo-
nosai, Cserép János és Soós 
Attila tájékoztatták munka-
társunkat.
Mint megtudtuk, az idei év-
ben még a harmadik emele-
tet is szeretnék befejezni, 
úgy, hogy az is tető alá ke-
rüljön. Ezen kívül beépítik 
az év végéig a földszinti, 
valamint az első és második 
emeleti lakások nyílászáróit, 
hogy januárban, februárban 
haladhassanak a belső mun-
kálatokkal. Ez azt is jelenti, 
hogy a lakásokat akár a nyá-
ron át is adhatják az új tu-
lajdonosoknak. Addig ter-
mészetesen a külső homlok-
zat szigetelését befejezik, il-
letve az udvar kialakítását is. 
Összesen harminchat lakás 
lesz a most készülő épület-
tömbben és még ennyi a 
szomszédos, új épületben, 
amelynek alapjait tavasszal 
rakják majd le. Az autók, jár-
művek tárolására garázsok, 
udvari parkolóhelyek állnak 
majd rendelkezésre. Úgy 
tudjuk, nagy érdeklődés mu-
tatkozik az új lakások iránt, 
szép számmal vannak már 
konkrét tulajdonosok. 
A Május 1. utcában a 2005-
ös alapkőletételnél bemuta-
tott, három egymásba kap-
csolt épületszárnyat és az ál-
taluk határolt két zárt udvart 
bemutató terv csak részben 
valósult meg. Az építkezés a 
lakáspiac kedvezőtlen ala-
kulása miatt megállt, az ak-
kori beruházó nem tudta 
teljesíteni terveit, csak a “C” 
épületet adták át, a “B” épü-
let félbemaradt, az “A”-nak 
neki sem álltak. Tizenhárom 
évet kellett arra várni, hogy 
megjelenjen a piacon két tő-
keerős cég, amelynek veze-
tői a városban mutatkozó la-
káshiányra alapozva lehető-
séget láttak a projekt újra-
gondolásában. 
A beruházó cég tulajdono-
sai, Cserép János és Soós At-
tila, ők alapították a Cso-
báncház Kft-t a Vektorbau 
Invest Kft. és a Jánház Kft. 
együttműködésével, és nagy 
valószínűséggel nem csupán 
a “B”, hanem az “A” épü-
letet is felhúzzák.           (szj)
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képviselők a város 2018. évi 
költségvetéséről, annak vég-
rehajtásával kapcsolatos 
rendeletek módosításáról, a 
helyi adókról szóló önkor-
mányzati rendeletről, vala-
mint a gyermekétkeztetés 
térítési díjainak megállapí-
tására vonatkozó önkor-
mányzati rendelet módosí-
tásáról. A képviselő-testület 
a 2018. február 16-i nyilvá-
nos ülésén állapította meg az 
idei évre a gyermekétkez-
tetés szolgáltatási önköltsé-
gét és intézményi térítési dí-
jait. A költségek és díjak 
megállapítása nem jelentett 
a lakosság részére díjnöve-
kedést. A Közétkeztető Kft. 
ügyvezetője, Mezőssy Ta-
más a 2018. november 14. 
napján kelt levelében vi-
szont javaslatot tett a szám-
lázási díjak emelésére, mi-
vel ez elengedhetetlen a to-
vábbi zavartalan működés-
hez. A Közétkeztető Kft. a 
szolgáltatási körét az utóbbi 
időszakban széles körben 
bővítette. Futárszolgálattal 
szállítják az ebédet megren-
delőikhez, közreműködnek 

a városi rendezvényeken, la-
kossági felkéréseknek tesz-
nek eleget catering szolgál-
tatásra vonatkozóan, a váro-
si strand büfében és lángos-
sütőben szolgáltatnak, a 
nyári sport- és egyéb tábo-
rokban a résztvevők étkezé-
sét biztosítják. Az e tevé-
kenységekből származó be-
vételek a kft. működését se-
gítik, de nem oldják meg a 
finanszírozási problémákat. 
Az ügyvezető szerint erre ki-
zárólag csak a nagy létszá-
mú intézményi étkezői kö-
rök étkezési díjainak módo-
sítása biztosít fedezetet. A 
számlázási árak emelése 
nem érinti a szülők által fi-
zetendő térítési díjakat, a kü-
lönbözetet az önkormányzat 
fizeti a kft-nek. 
A Tamási Áron Művelődési 
Központban tartott ülésen 
többek között módosították 
a helyi közművelődésről, 
valamint a szociális ellátá-
sokról szóló rendeleteket, 
felülvizsgálták a temetőkről 
és temetkezésről szóló ren-
deletet, foglalkoztak támo-
gatási kérelmekkel.        (szj)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Két közmeghallgatást is tartottak
Múlt pénteken két közmeghallgatást is tartott a képvise-
lő-testület. Tapolcán a Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban a Csobánc utcába kihelyezendő kamerák kap-
csán érdeklődtek. A polgármester azt ígérte, hogy de-
cember közepéig üzembe helyeznek ott két kamerát. 
Egy másik hozzászóló arról érdeklődött, hogy miért nin-
csenek a Malom-tóban hattyúk, mint egykor. Diszelben 
több téma merült fel, így a temető kaszálása, a Csabi 
utcában lévő 50 cm-es kátyúk, a Mező utca burkolata, 
ahol szintén sok a kátyú, sár van és a világítás is 
kifogásolható. A felvetődő problémák kapcsán megol-
dást ígért a város vezetése.

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

mail:  fideszvpvk3@gmail.com
  fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 2.

http://www.tapolca.hu
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Fociztak és emlékeztek
A tapolcai sportélet egyik 
meghatározó alakja előtt 
tisztelegtek focicsapatok 
szombat délelőtt, a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban.

A program az öregfiú csapa-
tok mérkőzéseivel vette kez-
detét, amelynek eredmény-
hirdetése tíz óra tájban tör-
tént. Első helyen végzett a 
Tapolcai Hivatal, másodi-
kon a Tapolcai Öregfiúk FC, 
és a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára a Tapolcai 
Honvéd SE lépett. 
A legjobb kapusnak Czinege 
Bálintot, a legjobb mezőny-
játékosnak Szabó Zsoltot vá-
lasztották, a gólkirály címet 
pedig Nagy László érdemel-
te ki. 
A megnyitón Paréj József, 
egykori városi sportszerve-
ző ismertette a megjelentek-
kel Magyar Mihály életét és 
munkásságát, Tapolca sport-
életében betöltött szerepét. 
Az 1980-as évek végén 
megalakította a Tapolcai 
Honvéd női labdarúgó csa-
patot, majd a ’90-es évek 

elején létrehozta az „Öreg-
fiúk szakosztályt”. A csapa-
tok egy perces néma csend-
del emlékeztek rá, így fejez-
ték ki tiszteletüket, majd 
Magyar Mihály özvegyét, 
Erzsi nénit virágcsokorral 
köszöntötték. A későbbiek-
ben a női focistáké volt a fő-
szerep. Legjobbnak, legü-
gyesebbnek, legfürgébbnek 
a Zalaapáti SE bizonyult, 

őket követte az NLC Ajka, 
majd a PELC- Nyárád, végül 
a TVSE-Honvéd csapata.  A 
legügyesebb kapus az ajkai 
csapatból került ki, Hidi 
Jennifer személyében, a me-
zőnyjátékosok közül a leg-
jobb a zalapáti Molnár Niko-
letta lett, a gólkirálynő címet 
a szintén ajkai csapatban ját-
szó Ferencz Brigitta vihette 
haza.                                  (sr.)

Magyar Mihály az 1980-as évek végén megalakította a 
Tapolcai Honvéd női labdarúgó csapatot, így az em-
léktornán természetesen a hölgyek is megmérkőztek 
egymással                                          Fotó: Szigetvári Réka

Az idei évben tizenhárom csapat mérte össze tudását a 
Cselling versenyen                              Fotó: Szigetvári Réka

Földesi fóruma

(Folytatás az 1. oldalról)
A Batsányi Táncegyüttes ha-
gyományos év végi gálamű-
során Dobó Zoltán polgár-
mester azt hangsúlyozta, 
hogy a gazdag hazai tudás-
kincset őrző népi hagyomá-
nyokat a gyors avulás kor-
szakában is tanulni, ápolni 
és támogatni kell.
A beszédeket követően a Ma-
gyarhang népzenei együttes 
hangszeres közreműködé-
sével színpadra léptek a tán-
cosok. A kis csetlő-botló, de 
annál bájosabb ovisoktól az 
egyre érettebb és szebb pro-
dukciókra képes utánpótlás 

csapat serdülő korú táncosa-
in át, a tapasztalt, a tánctu-
dást már tanítani képes „öre-
gekig” mindenki színpadra 
lépett a nagyjából két és fél 
órás rendezvény során. Ün-
nepi gálaműsorhoz méltó 
módon, gyönyörű hazai nép-
viseletekben adták elő a kü-
lönböző tájegységek igé-
nyes művészi koreográfiák-
ba öltöztetett táncait a „bat-
sányisok”. 
A közönség az első perctől 
az utolsó pillanatig élvezte a 
látványt, a zenét és nagy 
tapssal, ovációval jutalmaz-
ta a produkciókat.              (tl)

Tánc, hagyomány, taps

A Batsányi Táncegyüttes tagjai és vezetői, köztük az 
ovisokkal foglalkozó Juhász Márta, az utánpótlás ne-
velésében jeleskedő Kiss Bernadett és Buzás Balázs, 
továbbá Bán László művészeti vezető remek munkát 
végzett, kiválóan sikerült az idei gálaműsor is Fotó: tl.

„Európa döntetlenre játszik, 
az iszlám győzni akar...”

Győrfi Károly szerint ko-
moly veszélyben van ma a 
kereszténység, ezt köny-
vében is megírta  

Tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg a Batsányi 
Gimnázium a Cselling 
versenyt, november 13-
án.

13 három fős csapat jelent-
kezett a versenyre, akik 
nyolcadikos diákokból te-
vődtek össze. Előzetes fela-
dat volt plakátokat készíteni 
az ember és a víz kapcsola-
táról, egymás munkáit a 
rajzteremben tekinthették 
meg. A vetélkedőn három fe-
ladatcsoportot kellett meg-
oldani, földrajz, biológia-
kémia és fizika tantárgyak-
hoz kötődően. Tudásukat, 
rátermettségüket változatos 

feladatokon keresztül bizo-
nyíthatták, például kísérle-
tek, filmrészletek megfigye-
lése, azok magyarázata. A 
verseny rendkívül szorosan 
alakult, a következő ered-
mények születtek. Első he-
lyen a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Székhely-
intézményének egyik csapa-
ta végzett, melynek tagjai 
Varga László, Muzsi Ferenc, 
Peresztegi Botond. Másodi-
kak a Batsányi Tagintéz-
mény diákjai lettek, Herczeg 
Réka, Virágh Tünde, Illés 
Petra. A harmadik helyen a 
kazinczysok végeztek: Vilá-
gos Péter, László Simon, 
Szarka Levente.             (sr)

Diákok vetélkedése

(Folytatás az 1. oldalról)
A diszkrimináció, megaláz-
tatás, üldöztetés és egyre 
gyakrabban a tragikus vég-
kimenetel, az élve elégetés 
iszonyata vár a vallást gya-
korló keresztény hívekre a 
világ számos pontján- muta-
tott rá az író. A szerző el-
mondta, könyve azért nem 
kapott a fokozott érdeklődés 
ellenére nagyobb külföldi 
nyilvánosságot, mert abban 
Keresztény Holokausztként 
definiálta a keresztényeket 
ért támadásokat és gyilkos-
ságokat.  Illetve - egyebek 
mellett - a könyv kiadását 
mérlegelő neves külföldi ki-
adó nem tartotta politikailag 
korrektnek azt a megállapí-
tást, hogy Európában is jelen 
van a keresztényellenesség.  
- Miközben két olyan euró-
pai intézet is van, amely ki-
fejezetten Európára vonat-
koztatva mutatja a tényeket, 
bizonyítja a keresztényelle-
nes jelenségeket, cselekede-
teket. A keresztényellenes-
ség nem egyenlő a keresz-
tényüldözéssel. Az utóbbi 
esetben a keresztény ember, 
a hívő a hitéért az életét koc-
káztatja. Ez utóbbi valóban 

nincs jelen számottevő 
arányban Európában, az 
előbbi azonban igen - hang-
súlyozta az előadó, aki sze-
rint ma a legnagyobb ve-
szélyt az új (demográfiai ter-
mészetű) iszlám hódítás je-
lenti. Különösen Európa van 
veszélyben azáltal, hogy 
nem ismeri az iszlám igazi 
természetét, végső céljait. 
- Európa ebben a játszmában 
döntetlenre játszik, az isz-
lám azonban győzni akar - 
figyelmeztetett hétfői tapol-
cai előadásában dr. Győrfi 
Károly.                               (tl)

Földesi József a görögorszá-
gi Spartathlon ultrafutó ver-
senyen átélt élményeit sze-
mélyesen osztotta meg az ér-
deklődőkkel a Tamási Áron 
Művelődési Központban.
Nagy álma vált valóra, ami-
kor szeptemberben elrajtolt 
Athénban az egyik legnép-
szerűbb és legnehezebb ult-
ratávú, 246 kilométeres ver-
senyen. Mint arról lapunk 
már beszámolt, sérülés kö-
vetkeztében nem sikerült a 
szintidőt teljesítenie, 202 ki-
lométerig jutott. Az utazás-
ról, a futásról, élményekről, 
tapasztalatokról beszélt kö-
zönségének múlt héten. A ta-
lálkozó elején Dobó Zoltán 
polgármestert gratulált a vá-
ros nevében és adott át aján-
dékcsomagot. A visszaemlé-
kezésbe bekapcsolódott a ta-
polcai futó felesége, Mónika 
is, aki kísérőként utazott 
Görögországba. Nemcsak a 
Tapolcai Trappolók, hanem 
több, nem „szakmabeli” is 
ült a nézők között.   (me)

Sokan voltak az élménybe-
számolón        Fotó: Májer E. 
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Hirdetés

Adventi várakozás Tapolcán, most vasárnaptól

Egy tavalyi felvétel, az Adventi várakozás nyitányáról. 
A képen a jégből kifaragott „Tapolca” felirat. Az idei 
jégszobrászat témája még titok, de azok, akik kiláto-
gatnak vasárnap a Fő térre, megláthatják a 2018-as 
alkotást                                                 Illusztráció: Szijártó J.

A hideg idő sem 
tántoríthatja el 
őket. A természet 
ilyenkor egy nyu-
godtabb, csende-
sebb oldalát mutat-
ja
   Fotó: Helyszíni felv.

Decemberben is túráznak
A Tapolca VSE Természet-
járó szakosztály december-
ben is várja túráira az érdek-
lődőket. 1-én 15 km-es Mi-
kulástúra, a Szent György-
hegy kápolnáinak látogatá-
sa. Találkozó a Tapolcai au-
tóbusz-pályaudvaron szom-
baton reggel 7.35-kor, a busz 
7.45-kor indul. Az utazási 

költség teljes áron a hazaút-
tal együtt 500 Ft. 8-án a Zán-
ka- Balatonhenye- Cser-me-
gye- Kapolcs, 15-én a Keszt-
hely- Hévíz- Berki-sétaút- 
Keszthely, 22-én a Sümeg-
Tapolca, Mária út, 29-én a 
Badacsonytördemic- Szigli-
get- Badacsonytördemic út-
vonalon kirándulnak.     (me)

Hirdetés

A Tapolca Kft., a Tapolcai Városszépítő Egyesület, a 
Városért Egyesület, a Vállalkozók Területi Ipartestülete 
és a város önkormányzata meghirdeti az Ünnepi díszbe 
öltözött Tapolca mozgalmat, üzletek kirakatának kará-
csonyi dekorálására. Az üzlettulajdonosok december 3-
ig jelentkezhetnek. A városi moziban lévő gyűjtőurnába 
lehet elhelyezni a Csermák József Rendezvénycsarnok 
honlapján megtalálható jelentkezési lapot, természete-
sen értelemszerűen kitöltve. 

ÜNNEP - Az első gyertya 
meggyújtásával advent 
első vasárnapján meg-
kezdődik a hagyományos, 
Adventi várakozás néven 
ismert, színes tapolcai 
programsorozat.

Erről Horváth Dorothy ren-
dezvényszervező tájékoztat-
ta lapunkat a napokban. Az 
események december máso-
dikán 15 órától jégszobrász 
show-val indulnak, Dobó 
Zoltán polgármester ünnepi 
beszédét a 17 órára tervezett 
megnyitón hallhatják az ér-
deklődők. Ekkor a történel-
mi egyházak képviselői is 
megszólalnak, majd a Batsá-
nyi Táncegyüttes műsora és 
Dávid Roland éneke szere-
pel a kínálatban. - A vasárna-
pokon igyekeztünk bevonni 
az általános iskolásokat is, 
illetve a második vasárna-
pon, azaz 9-én lesz a népsze-

rű forralt bor főzőverseny, 
amelyre december hatodiká-
ig várjuk a jelentkezéseket. 
Az év végén, harmincadikán 
tartjuk a kolbásztöltő ver-
senyt, amelyre december 
19-ig jelezhetik részvételi 
szándékukat az ifjúsági és a 
felnőtt csapatok. A Minden-
ki karácsonya az idei évben 
16-ára esik, amit a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
munkatársai szerveznek. 
Nem árt tudni, hogy pénte-
kenként „Vacogó kuckó” 
lesz, kézműves foglalkozás-
sal, illetve a fanyűvő családi 
játékpark is kitelepül, szom-

batonként pedig zenés es-
tekkel készülünk a forralt 
borozáshoz - mondta Hor-
váth Dorothy.
Azt is megtudtuk, hogy de-
cember 8-án délután 3 órától 
várják a gyerekeket a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokba, hiszen 17 órakor 
ideérkezik a városi mikulás. 
A sokak által várt Malom-tó 
úszásra idén is megérkezik 
Schirilla György, a „nemzet 
rozmárja”, valamint Deák 
Bárdos Mihály birkózó is el-
fogadta a tapolcai invitálást. 
A tó partjáról aztán a Fő térre 
helyeződik a hangsúly Szil-

veszter éjszakáján. Itt már 
este 7-től DJ Szasza szolgál-
tatja a zenét, éjfélkor pedig 
közös koccintásra vár min-
denkit a város polgármeste-

re. A programok szervezésé-
ben idén Frang Zsolt ren-
dezvényszervező asszisz-
tens is segíti Dorothy mun-
káját.                                 (szj)
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2018-ban a Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási Intézetnél 
jogi tanácsadást nyújt dr. Perger 
Alexa minden hónap első hétfő-
jén. A TOP-5.2.1-15-VE1-2016-
00002 „A tapolcai szegregátum 
társadalmi felzárkóztatása” című 
projekt keretében olyan kérdé-
sekről beszélgettünk, melyek a 
célcsoport tagok érdeklődésére 
tarthatnak számot. 
- Melyek a vállalkozói tevékeny-
ség alapkritériumai?
- El kell dönteni, hogy valaki 
egyéni, vagy társas vállalkozást 
akar-e folytatni. A társas vállal-
kozás formái jellemzően a betéti 
társasági és a korlátolt felelőségű 
társaság. A különbségek az adó-
zás és a felelősség tekintetében a 
leglényegesebbek. Az egyéni 
vállalkozó és a betéti társaság 
beltagja a vállalkozás tartozásai-
ért teljes vagyonával felel. Egyé-
ni vállalkozás indításához a kor-
mányablakhoz kell menni, ott 
kell kezdeményezni és adószá-
mot is ott kell igényelni. El kell 
dönteni, hogy a vállalkozó ilyen 
adózást választ és a kötelezettsé-
gei ennek függvényében alakul-
nak. A legegyszerűbb az ún. 
KATA-s egyéni vállalkozás, ami 
12 mill. Ft bevételig választható 
és havi egyszeri –választás sze-
rint – 35 000 vagy 50 000 vagy 75 
000 Ft befizetést kell teljesíteni. 
2019-től a bevétel 12 millió Ft-ig 

Áfa mentes.
- Milyen problémákba ütközhet 
egy vállalkozó, ha számlaadási 
nélkül végzi tevékenységét?
- Az adójogi szabályok rendel-
keznek arról, hogy az értékesítés 
után számla, vagy nyugtaadási 
kötelezettsége van a tevékeny-
séget folytatónak. Elmulasztása 
bírságfizetési szankciót von 
maga után.
- Milyen hátrányokba ütközhe-
tünk, ha nem fizetünk egészség-
ügyi hozzájárulást?
- 2009 óta minden orvos-beteg 
találkozó alkalmával jogvi-
szony-ellenőrzés történik a TAJ- 
szám alapján. Ha az ellenőrzés 
során felvillan a piros lámpa, 
akkor a jogviszony rendezetlen. 
Az OEP a jelzés után megküldi a 
rendezetlen jogviszonyú sze-
mély adatait a NAV-nak, majd a 
hivatal felszólítja a magánsze-
mélyt a szolgáltatás jogosultsá-
gának igazolására. Ha az egyén 
nem tudja igazolni hitelt érdem-
lően a jogosultságot, akkor a 
NAV megkezdi az elmaradt járu-
lékok behajtását.  
- Lesznek-e a családi pótlék uta-
lásának jogosultsági feltételei, 
vagy egyéb változásások várha-
tóak-e a családi pótlék esetében 
2019-től? 
- A kormány részéről az össze-
gekre vonatkozó jogszabályi vál-
toztatás még nem született meg.

A családi pótlék utalására havon-
ta, legkésőbb a tárgyhónapot kö-
vető hónap 10. napjáig, bank-
számlára utalás esetében 3. nap-
jáig kerül sor. Így a bankszám-
lával rendelkező családok hama-
rabb kaphatják kézhez havonta a 
pótlékot. 
- Melyek az ingatlan adás-vétel 
főbb lépései?
- Ingatlan adás-vétel csak ügyvé-
di ellenjegyzéssel lehetséges, a 
konkrét ügy lépéseiről az ügyvéd 
ad tájékoztatást, mivel minden 
szerződés más.
- Melyek az ingatlan bérbeadás 
feltételei (szerződés, adófizetés)?
- Ingatlan bérbeadásról célszerű 
bérleti szerződést írni a feltételek 
részletes meghatározásával, kü-
lönös tekintettel a díjfizetésre és 
a felmondásra. Lehet a szerződés 
határozott idejű és határozatlan 
idejű, a határozott idejű, a meg-
adott dátummal megszűnik. A 
felmondási idő szokott problé-
mát okozni. A törvényes idő 1 hó-
nap, a felmondást hónap 15. nap-
jáig kell közölni és a következő 
hónap utolsó napjával érvényes. 
Mint minden szerződés, ez is 
egyedi, a felek mindent beleír-
hatnak, amiről meg akarnak 
egyezni. A bérbeadás után szja 
fizetési kötelezettség keletkezik.
Szegregációt felzárkóztató Iroda
(SZEFI) Szabóné Takács Mária
                               szakmai vezető

Visszatértek, emlékeztek
 VOKE Batsányi János AMűvelődési Központ 

1975-ben megalakult hajdani 
képzőművészeti  körének ti-
zenhárom tagja közös kiállítá-
son mutatta be alkotásait a mű-
vészetkedvelő közönségnek. A  
nosztalgikus esemény az “Ad-
ventre készülve: A szeretet ösz-
szehoz” címet kapta és hónap 
végéig (17 és 19 óra között) 
megtekinthető a helyszínen.
A kulturális eseményt Havasi 
Gábor a művelődési intézmény 
igazgatója nyitotta meg, aki a 
kiállítás létrejöttének történe-
téről és jelentőségéről fogalma-
zott meg gondolatokat. El-
mondta, a tárlat ötletének meg-
valósításában  Németh Gyöngyi 
jeleskedett, aki a képzőmű-
vészkör régi munkanaplójában 
talált információk mentén 
kezdte meg az alkotók felku-
tatását. A felkeresett tagok kö-
zül végül tizenhárman elfo-
gadták a felkérést. Havasi Gá-
bor köszöntőjében arra kérte a 
kiállításra érkezett szépszámú 
közönséget, hogy merüljenek 
el a kiállított művészeti alkotá-
sok szépségében, színeiben, 
formaiságában, hogy a szürke 
hétköznapokba egy kis ünnepi 
melegség költözhessen.
Ugyanakkor az intézményve-
zető felvetette, hogy a VOKE 
szívesen adna helyet a jövőben 
ismét egy képzőművész kör-
nek, amelyben új és korábbi ta-
gok egyaránt lehetőséget kap-
nának. Németh Gyöngyi egy 

verssel készült az alkalomra, a 
költemény a művészi létálla-
pot, illetve az egyéni és közös-
ségi alkotó munka mélységeit 
mutatta meg a költészet eszkö-
zeivel. Stockinger László a Bat-
sányi Képzőművész Kör egyik 
legrégebbi, oszlopos tagja az 
elmúlt 43 esztendő történéseit a 
kezdeti időktől foglalta össze. 
Mondanivalójában komoly 
hangsúlyt kapott  a MÁV kora-
beli mecénási szerepe, amely a 
kulturális élet alapjainak lera-
kásában jelentős szerepet ka-
pott Tapolcán. A ma már nyug-
díjas vasutas alkotó hangsú-
lyozta, a 70-es évektől a 80-as 
évekig a kör lehetőségei rend-
kívül tágasak voltak. A heti két 
alkalommal tartott foglalkozá-
sokon a művelődési intézmény 
még fizetett modellt is tudott 
szerződtetni számukra. A vasút 
finanszírozta azt is, hogy a ta-

gok három helyre, Balatonbog-
lárra, Balatonfenyvesre és To-
kajra mehettek nyári alkotói 
nyaralásokra. - A környéken 
szinte mindenhova vittük ván-
dorkiállításainkat, amelyhez 
buszt és anyagi forrásokat rész-
ben a város, részben a vasút biz-
tosított - emlékezett a helyi 
amatőr képzőművészeti élet 
szempontjából virágzó másfél 
évtizedre Stockinger László. A 
“Szeretet összehoz” című tár-
latra Bali Tamás György, Bar-
cza Tamás, Grünceisz László, 
Hegyi Gyula, Kayser Zsuzsan-
na, Kolop József, Németh 
Gyöngyi, Ódor Éva, Ódor Fe-
renc, Tihanyiné Bálint Zsu-
zsanna, Stockinger László, Var-
ga Béláné Zsebe Márta és Ve-
csei János hozta el alkotásait. A 
kiállítás megnyitójának fényét 
Haga Kámán és Péni Béla szép 
fúvós előadása emelte.          (tl)

A VOKE hajdani képzőművészeti  körének tizenhárom tag-
ja  közös kiállításon mutatta be alkotásait       Fotó: Töreky L.

A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatásaMoziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Nov. 29 - Dec. 5. 

csütörtök – szerda

november 29 – december 5. 
csütörtök – szerda 14:30  

1200,-Ft
VAN GOGH – 

Búzamezők és borús égbolt                                                                         
Színes, olasz 

dokumentumfilm
Hossz:70 perc

...
november 29 – december 5. 

csütörtök – szerda 16:00 
1200,-Ft

Karácsony mentőakció  
Színes, szinkronizált francia 

animációs kalandfilm
Hossz: 92 perc

...
november 29 – december 5. 

csütörtök – szerda 18:00 
1200,-Ft

Lucia látomásai  
Színes, feliratos olasz 

vígjáték
Hossz: 110 perc 

...
november 29 – december 5. 

csütörtök – szerda 20:00 
1200,-Ft

Nyughatatlan özvegyek     
Színes, feliratos angol 

krimi/thriller 
Hossz: 128 perc

Rossz állapotban van a járda
Tisztelt szerkesztőség! 
Már hónapok óta gondolko-
zom, mit kellene tennem azért, 
hogy Tapolcán a Keszthelyi 
úton lévő járda megszépüljön 
és újra biztonságos legyen. 
Száraz időben is veszélyes a 
nagy gödrök, lyukak miatt. 
Esős időben meg szinte járha-
tatlan, bokáig érő vízben kell 
menni az embernek, vagy ki 
kell mennie az autók közé. 
Nem tudom mi az oka, hogy 
évek óta nem tudták rendbe 

hozni. Megértem, kell a sok vi-
rág is, és a térkövezés a főutcá-
ra, meg a díszvilágítás. Ami 
nem a fő utcán van az le van ejt-
ve? Mert én úgy veszem észre, 
hogy sajnos igen. Küldök pár 
képet önöknek, amit esős idő-
ben készítettem. Remélem így, 
hogy megjelenik az újságban 
tesznek valamit az illetékesek. 
A képeken jól látszik egymás 
után mennyi pocsolya van a jár-
dán.
          Tisztelettel, Nagy Teréz 

Heti haiku: Nyári emlék

Köldökömre tett
virág fehér nyomában

csak emlék a nyár.

Herczeg-Vecsei Katalin

Programajánló

- Vasárnap elkezdődik Advent 
időszaka. A Fő téren szívesen lát-
nak mindenkit közös várakozás-
ra. Péteken Vacogó kuckó, szom-
baton Zenés est forraltborozás-
hoz, vasárnap Ünnepi műsor vár 
mindenkit.
- 2018. december 2-án tartják a 
VII. Tapolcai Esküvő Kiállítást a 
Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban. 

A Keszthelyi úti járda állapotát kifogásolja olvasónk

- A Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban 2018. december 3-án 18 
órai kezdettel tart előadást Kecs-
keméti János Mindennapi egész-
ségünk „Légy jó egészségben!” 
Avagy miként éljünk és együnk, 
hogy minőségi módon hosszab-
bítsuk az életünket eladássoro-
zatán belül. Téma az ételek hatá-
sa a hangulatunkra.
- A Dobó Lakótelep Családjaiért 
Egyesület 2018. december 5-én, 
Mikulás napot rendez a Közös-
ségi Házban. 



Rövid hírek

A Simon Judo Önvédelem 
Szabadidő és Diáksport 
Egyesület szervezésében 
immár ötödik alkalommal 
várta a közelmúltban a 
Newaza - földharc ver-
seny az érdeklődőket a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban.

Hölgyek és urak, minden 
korosztályban - egészen 
óvodás kortól kezdve - in-
dultak a dobogós helyekért, 
összesen hetvenen. A szer-
vezőkön kívül jelen volt 
még a szintén helyi vonat-
kozású ZR Team Farkasok, a 
Dózsa József Judo Sporte-
gyesület Gyarmat, a buda-
pesti Szépvölgy Judo SE, a 
Vadhajtás Judo SE (Veszp-
rém, Nemesvámos), vala-
mint a Veresi KSE (Veres-
egyház). A mérlegelést, a 
közös bemelegítést és a sor-
solást követően kezdődött 
meg az óvodások küzdelmé-
vel a verseny. A Simon judó-
sok közül aranyérmet szer-
zett Anak Agung Abigél, Ra-
vasz Julianna, Szabó Nóra, 
Gerics Dávid, Horváth Csa-
ba, Kiss Balázs Noel, Szabó 
Máté, Takács Áron. Szeles 

Botond megosztott első he-
lyen végzett. Ezüstéremmel 
zárt Balassa Blanka, Kitli 
Jázmin, Lakatos- Albert An-
na, Albrecht Martin, Csák 
Roland, Hegedűs Dominik, 
Koronczai Sándor Szabolcs, 
Kovács Bence Zsolt, Krasz-
nai Zétény, Ravasz Pongrác 
és Takács Ákos. A dobogó 
harmadik fokára állhatott 
Fuit Lara, Puha Kíra Anna, 
Fuit Róbert, Hertelendy 
Kende, Kovács Bence, Lu-

Vívók, közel a dobogóhoz
A Tapolca Vívóklub spor-
tolói dobogó közeli ered-
ményekkel zárták nemrég 
a Gerevich Aladár Nem-
zeti Sportcsarnokban 
megrendezett Kadet férfi 
párbajtőrcsapat európai 
körversenyt.

A harminchat csapat közül 
kettő magyar induló volt, 
mindkettőben szerepeltek a 
Tapolca Vívóklub verseny-
zői. Az egyes számú váloga-

tott alakulatban Kauker Do-
minik Tapolcát is képvisel-
ve, Bálind Bence, Bartkó Le-
vente és Kó Benedek társa-
ságában lépett pástra. A ket-
tesszámú csapatban három 
tapolcai, Cséri Bence, Ko-
vács Benedek és Kovács Dá-
niel szállt versenybe az erős 
mezőnyben. Az ötödik he-
lyért „testvérharcot” vívott a 
két csapat, melyből az első 
válogatott együttes került ki 
győztesen.                       (me)

kács Marcell, Pethő Donát, 
valamint Szita Mihály Gá-
bor. Keszthelyi Janka és 
Klein Melinda a negyed he-
lyen zárt. Felkészítő Cseh 
Angéla és Simon Mihály.
A rendező egyesület vezető-
je, Simon Mihály elmondta 
nagyon jó hangulatban, szer-
vezetten zajlott a sportese-
mény. Ez volt az utolsó teszt-
versenyük, eddig minden jól 
ment, céljuk Tapolcára hoz-
ni a magyar bajnokságot. (m)

n VÍVÁS - Az október vé-
gén megrendezett Férfi pár-
bajtőrcsapat Magyar Kupán 
ki-lenc indulóból a tapolcai 
Siklósi Gergely, Cho Taeun 
Sándor, Imre Géza, valamint 
Peterdi András alkotta Bu-
dapesti Honvéd Sportegye-
sület kettes számú csapata a 
dobogó legfelső fokára áll-
hatott.
n  SZLALOM - Lovász 
Róbert tapolcai szlalom ver-
senyző szépen szerepelt a 
76. Hegcsi Race Kupán, 
mely az Országos Szlalom 
bajnokság hetedik, a nem-
zetközi Fia Cez Slalom 
Championshipnek pedig a 
nyolcadik futama volt. A 
nemzetközi mezőny abszo-
lút hatodik helyét érte el, 
mely a magyar értékelésben 
az ötödik helyezést jelenti, 
kategóriájában bronzérmet 
szerzett. A tapolcai szlalom 
versenyző, Szollár Norbert a 
Bakonyszentlászló Kupaso-
rozat negyedik, egyben utol-
só futamán kétszer állt dobo-
góra. Száztíz indulóból kate-
góriájában, a harmadik, ab-
szolútban a hatodik helyen 
zárt. Az éves kupasorozat 
összesítése alapján a dobogó 
második fokára szólították.

Jól sikerült newaza verseny

Ifjú judokák a dobogón
A Pápai Judo Akadémia 
szervezésében, a Honvé-
delmi Sportszövetség tá-
mogatásával, a hagyo-
mányteremtő szándékkal, 
első alkalommal megren-
dezett játékos sportvetél-
kedőről a Simon Judo 
ÖSZDSE tizennégy érem-
mel tért haza.

Mivel a hat és tíz év közötti 
korosztály hivatalosan még 
nem versenyezhet, így rutin- 
és tapasztalatszerzés céljá-
ból őket várták a játékos 
sportnapra, egyfajta felké-
szülésként későbbi verseny-
zői pályafutásuk megkezdé-

séhez. Tíz egyesület közel 
száz judokája lépett a közel-
múltban szőnyegre, a Simon 
judósok tizennégy ifjú spor-
tolója mind éremmel tért ha-
za (9 arany- és 5 ezüstérmet 
szereztek). Az egyesület szí-
neiben Ravasz Pongrác, 
Szabó Máté, Kovács Bence 
(Bárdos iskola), Klein Me-
linda, Kovács Bence (Kazin-
czy iskola), Lakatos-Albert 
Anna, Takács Ákos, Takács 
Áron, Balassa Blanka, Fuit 
Róbert, Fuit Lara, Kitli 
Jázmin, Keszthelyi Gellért 
és Keszthelyi Janka állt a 
dobogóra. Felkészítő Cseh 
Angéla, Simon Mihály.  (me)

A TIAC VSE a negyvenöt 
évvel ezelőtti bajnok MÁV 
- TIAC csapatát köszön-
tötte az aznapi, Tihanyi 
FC elleni megyei I. osztá-
lyú bajnoki forduló előtt a 
Városi Sport – és Szabad-
idő Centrumban a közel-
múltban.

Mint megtudtuk, az 1972-
1973-as szezonban aranyér-
met szerzett bajnokcsapat 
legendáit köszöntötte a ve-
zetőség, illetve Dobó Zoltán 
polgármester. A győztes csa-
patból többen eltávoztak 
már, de jó páran érkeztek, 
akik átvehették a jeles alka-

lomra készíttetett emlékér-
met és oklevelet. Az egykori 
bajnokok Belák János, Far-
kas József, Cseh Ferenc, 
Szendrei István, Szigeti Jó-
zsef, Simon István edző, Nyí-
rő János, Marton Gyula, 
Gáspár József, Balogh Jó-
zsef, Farkas II. József, 
Frang László, Murai Antal, 
Vidosa János, Stibi Gábor, 
Németh József, Kovács Ká-
roly, Németh László, Varga 
József, Kardos Károly, 
Ströck László edző, Németh 
Lajos edző, Marton István, 
Szabó István, Berta Imre in-
téző, Cseh Ferenc szakosz-
tályvezető voltak.           (me)

Az egykori bajnokokat 
köszöntötték Tapolcán

Kétszer állt dobogóra nem-
rég a tapolcai Németh Emí-
lia a Colonia Claudia Saba-
riensum bajnokság negyedik 
fordulóján, a több mint há-
romszáz fős mezőnyben. 
Emília korosztályában 50 m 
gyorson arany-, míg 50 m 

hát versenyszámban ezüst-
érmet szerzett. A Keszthelyi 
Kiscápák SE úszója három 
számban is egyéni csúcsot 
döntve, 200 vegyesen 5,5 
mp-t javítva tért haza a meg-
mérettetésről. Edzője Csala 
Tamás.                           (me)

Két érem az úszóversenyről
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Hat egyesület hetven versenyzője mérette meg magát 
az ötödik tapolcai newaza versenyen                Fotó: me.

A kettesszámú 
magyar csapat 
tagjai a hato-
dik helyen zár-
tak. (Balról) 
Kovács Dániel, 
Kovács Bene-
dek és Cséri 
Bence
                                        
Fotó: 
Helyszíni felvétel

Az érmes ifjú judokák felkészítőikkel, Cseh Angélával 
és Simon Mihállyal                           Fotó: Helyszíni felvétel

Az egykori bajnokcsapat megjelent tagjai a köszönté-
sen. Hátul Takács Gábor a TIAC VSE jelenlegi elnöke



Erzsébet emlékére
Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a szép ünnepet
HAGYOMÁNY - A névadó 
előtti tisztelet jeléül, a szü-
lők aktív részvételével tar-
tották meg az immár ha-
gyományos Szent Erzsé-
bet ünnepet a katolikus 
óvodában csütörtökön 
délután.

Az ünnepség kezdetén Zöldy 
Andrásné óvodavezető kö-
szöntötte a vendégeket, a 
szülőket, a nagyszülőket. 
Mint mondta, az idén immár 
huszonhatodik alkalommal 
rendezik meg ezt a szép ese-
ményt, ami bár nem kerek 
évforduló, mégis ugyanúgy 
magában hordozza az ösz-
szetartozás érzését. - Azt, 
hogy felelősek vagyunk 
egymásért, és fontosak va-
gyunk egymásnak - tette 
hozzá, majd átadta a szót a 
Margaréta csoport óvodape-
dagógusainak. Pappné Csa-
ba Gyöngyi Árpád-házi 
Szent Erzsébet példaértékű 
életéről beszélt, aki mind-
össze huszonnégy esztendőt 
élt, ám e rövidke idő alatt 
olyan értéket teremtett, 

amelyre ma is jó érzéssel te-
kinthetünk vissza. Szent Er-
zsébet segítette, támogatta a 
szegényeket, bőkezűen, ön-
zetlenül adakozott abban a 
korban, amikor ez nem iga-
zán volt jellemző. Ám éppen 

ezzel, bátorságával, s tánto-
ríthatatlan keresztény hité-
vel, elhivatottságával írta be 
magát a történelembe. A 
visszaemlékezés után Pósza 
Ramóna óvodapedagógus 
szavalt, majd a gyerekek kö-

vetkeztek. Ének, tánc és mó-
kás mesejáték szórakoztatta 
a lelkes szülőket, hozzátar-
tozókat. Az ünnepség idén is 
a műsort jutalmazó vastaps-
sal, majd kötetlen beszél-
getéssel zárult.               (szj) 

SZEM - PONT
Helyi tűzoltók vonultak fel egy Tapolca kertvárosi csa-
ládi házhoz a hétvégén. A kéményből sűrű füst kíséreté-
ben lángok csaptak ki.  Rendkívül  ijesztő volt, de szeren-
csére végül nem történt nagyobb baj- meséli a ház tulaj-
donosa, aki évek óta minőségi száraz keményfával „ete-
ti” kazánját a fűtési szezonban. Szeptemberben,  mivel a 
ház vállalkozói telephelyként is nyilvántartott, kötelező 
jelleggel kéményseprő is járt az otthonban.  A szakember 
néhányezer forintért megtekintette, megtisztította a ké-
ményt, az elvégzett munkáról papírdokumentumot, 
számlát adott. A kéményt a szerencsésen végződött tűz-
esetet követően a katasztrófavédelem munkatársai is 
megvizsgálták és üzemen kívül helyezték. A jövőben a ké-
mény belső falára rakódott több centiméter vastag 
kátrányszerű anyag feloldásra és eltávolítására lesz 
szükség,  hiszen az a jelenlegi  állapotában bármikor új-
ra begyulladhat. Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy 
sajnálatos módon a  kéményseprést végző cég számlával 
igazolt szolgáltatása nem jelent garanciát egy jövőbeli 
baleset elkerülésére. A sűrűbb és alaposabb  kéményta-
karítás, vagy adott esetben egy felújítás csökkentheti a 
veszélyt!                                                                              (tl)

2018.11.10.
Sáfár Erna és
Illés Zoltán

n A Monostorapáti Roma 
Kisebbségi Önkormányzat a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság munkatársait és a helyi 
polgárőrség képviselőjét 
kérte fel vendégelőadónak a 
2018. november 24-én, a te-
lepülés művelődési házában 
rendezett családi napra. 
Marton Zsolt r. százados, 
Molnár Tibor r. főtörzszász-
lós körzeti megbízott és 
Nagy Pál polgárőr évek óta 
visszatérő vendége a Roma 
Kisebbség által szervezett 
programoknak. A mostani 
alkalommal az áldozattá vá-
lás megelőzését segítő intel-
mekkel látták el az érdek-
lődő felnőtteket és gyereke-
ket.

Tapolca közigazgatási terü-
letén a Tapolcai Városgaz-
dálkodási Kft. üzemelteté-
sében lévő fizető várakozó-
helyek 2018. dec. 22-én 0.00 
órától 2019. jan. 01-én 24.00 
óráig díjmentesek.

Rendőrök az internet veszélyeiről
A helyi kapitányság rendőrei 
a Tapolcai Diákotthon és 
Kollégium középiskolás la-
kóit látogatták meg 2018. 
november 22-én délután. Az 
iskolai bűnmegelőzési ta-
nácsadó ez alkalommal az 

internet veszélyiről beszél-
getett a fiatalokkal. Felhívta 
a figyelmüket az online tér-
ben előforduló jogsértések-
re, melyeknek áldozatai, de 
akár elkövetői is lehetnek a 
felhasználók.
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Ének, tánc és mókás mesejáték szórakoztatta a lelkes szülőket, hozzátartozókat. A 
képen a Margaréta csoport jelenete                                                 Fotó: Szijártó János

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Fejes káposzta: 230 Ft/kg
Sárgarépa: 350 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 220 Ft/kg
Paprika: 330-580 Ft/kg
Paradicsom: 380-680 Ft/kg
Uborka: 540 Ft/kg
Alma: 280-480 Ft/kg
Körte: 448 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 249 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg

Heti SÜTI

Tojáshabos-diós kifli

Hozzávalók: 35 dkg finomliszt, 20 
dkg vaj vagy zsír (én felesben csi-
náltam), 3 evőkanál porcukor, 3 to-
jás sárgája, 1 sütőpor, 1 citrom leve
Töltelék: 3 tojás fehérje, 25 dkg 
porcukor, 20 dkg darált dió
Tetejére: 1 tojás, 5 dkg dió
Elkészítés: A lisztet elmorzsoljuk 
a vajjal, majd a többi hozzávalóval 
összegyúrjuk. A tésztát 4 részre 
osztjuk, és egyenként gömbölyít-
jük. Közben elkészítjük a töltelé-
ket. A 3 tojásfehérjét a porcukorral 
keményre verjük, végül belekever-
jük a darált diót. A tésztából kerek 
lapokat nyújtunk, s mindegyiket 8 
részre vágjuk, majd egy-egy ká-
véskanálnyi diós tölteléket teszünk 
rá. Felcsavarjuk a kifliket, és - nem 
túl szorosan - sütőpapírral bélelt 
tepsire tesszük. Tetejüket felvert 
tojással megkenjük, és megszórjuk 
apróra tört dióval. 170 fokra elő-
melegített sütőben 20-25 percig 
sütjük. (Megjegyzés: A kimaradt 
töltelékből habcsókot süthetünk. 
Diónyi halmokat rakunk a sütőpa-
pírra, a hőt 150 fokra mérsékeljük, 
és 25-30 percig sütjük, míg elválik 
a papírtól.)
   Dobosné Szabó Márta
   Székesfehérvár

Rendőrségi hírek

A Nyughatatlan özvegyek 
- A film története szokvá-
nyosan indul: 4 különböző 
hátterű férfi együtt sorra 
rabolják ki a bankokat. Ám 
egy végzetes éjjelen a rab-
lás tragédiába fordul át. 
Mind a négy férfi meghal, 
maga mögött hagyva fele-
ségeiket és családjukat. A 
nőknek azonban hamar rá 
kell jönniük, hogy nem 
marad túl sok idejük a 
gyászra, mivel férjeik el-
lenségei a nyomukba ered-
nek. Ha saját kezükbe akar-
ják venni a sorsukat, meg 
kell védeniük magukat és 
gyermekeiket. Az angol-
amerikai krimi thrillert a 
tapolcai mozi december 
5-éig vetíti.                (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Név: Keszler József
Tapolca délről nézve

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus címünkre!
 tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs 
különösebb feltétel, csak annyi, 
hogy Tapolca szépsége köszönjön 
vissza róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

Az én városom...

Parkolás - ingyen
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