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Közeleg a választás
Megalakult a helyi választási bizottság, az esküt is letették
AKTUÁLIS - Megválasz-
tották a helyi választási bi-
zottság tagjait és póttag-
jait, nem fogadták el a 
könyvtárigazgatói pozíci-
óra benyújtott pályázatot, 
bemutatkozott az új plé-
bános - ezek a keddi 
rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülés főbb történései.

Áder János köztársasági el-
nök a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármeste-
rek választását 2019. októ-
ber 13. napjára tűzte ki. A vá-
lasztási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 
meghatározza a választá-
sokra vonatkozó alapvető 
szabályokat, s előírja a helyi 
választási bizottság létreho-
zásának szükségességét a te-
lepülések számára. Erről is 
döntöttek Tapolcán, a keddi 
rendkívüli ülésen.

A szabályozás szerint a helyi 
önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választá-

sán a Nemzeti Választási Bi-
zottság mellett, területi vá-
lasztási bizottság, helyi vá-
lasztási bizottság és szava-
zatszámláló bizottság mű-
ködik. A törvény előírja, 
hogy a több szavazókörrel 
rendelkező településen a he-
lyi választási bizottság leg-
alább három tagból kell, 

hogy álljon.
A mostani ülésen a helyi vá-
lasztási bizottság három tag-
járól és a két póttagról sza-
vaztak a képviselők. Név 
szerint dr. Gelencsér Mihály 
László, dr. Kocsis József és 
Magvas Zoltán, illetve a két 
póttag, Rédli Károly és Pil-
ter Balázs kapta meg a tes-

tület felhatalmazását, így a 
városháza udvari tanácsko-
zó termében az esküt is le-
tették a megválasztott tagok. 
(A  keddi rendkívüli képvi-
selő-testületi ülésről a 2. ol-
dalon olvashatnak még 
„Csak egy szavazat...”, va-
lamint „Új plébános Tapol-
cán...” címmel)               (szj)

Már a választás jegyében

Elismerő címet adtak át

Megkezdődött a választási 
kampány, amelynek immár 
szemmel látható megnyilvá-
nulásaként a belvárosban 
aláírást gyűjtött az Egység-
ben Tapolczáért Egyesület 

Dobó Zoltán vezetésével. A 
polgármester (s egyben je-
lölt is) már júniusban bemu-
tatta az őszi önkormányzati 
választásokon  induló csa-
patát.                              (szj)

Augusztus 20-án Ács Já-
nos emlékérmet adomá-
nyoztak a tapolcai képvi-
selő-testület döntése nyo-
mán. A Tamási Áron Mű-
velődési Központban Bol-
la Albertné, a Tapolcai 
Finn Barátok Köre elnöke 
vehette át az elismerő cí-
met Dobó Zoltán polgár-
mestertől.   

A vonatkozó rendelet szerint 
Ács János emlékérem a ma-
gyar nemzet felemelkedésé-
ért végzett, az országhatáron 
átnyúló, nemzeti összetarto-
zást erősítő, a nemzetek kö-
zötti barátság megteremté-
séért végzett kiemelkedő te-
vékenység elismeréséül ad-
ható.
Amint a méltatásban elhang-
zott, Bolla Albertné, a Tapol-

cai Finn Barátok Köre elnö-
keként fáradhatatlan, lelkes 
munkájával rengeteget tett a 
finn-magyar kapcsolatok 
megteremtéséért, fenntartá-
sáért, megerősítéséért. Ta-
polca és a finn Lempaala 
1990-ben kötött testvérvá-
rosi szerződést. Bolla Al-
bertné ebben az évben járt 

először Finnországban, mint 
német tolmács. Elhivatott-
ságát, a finn-magyar kap-
csolatok iránti elkötelezett-
ségét mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a tény, hogy 
időközben önszorgalomból 
megtanulta a finn nyelvet. 
(Folyt. az 5. oldalon „Sokat 
tett...” címmel)                (szj)

Hat hét van
még vissza

Október 13-án vá-
lasztunk, ahogy az or-
szág minden pontján, 
itt is polgármestert, 
képviselőket. Lapunk 
a tapolcai esemé-
nyeket folyamatosan 
követi, s lehetősége-
inkhez (megjelené-
sek, lapterjedelem) 
mérten igyekszünk ol-
vasóinkat tájékoztatni 
minden történésről, a 
jelölő szervezetek, je-
löltek programjáról.  
Most, ismét bárki él-
het alkotmányos jo-
gával, azzal, hogy a 
szavazófülkében vé-
leményt nyilvánítson 
arról, kit látna szíve-
sen a városházán, ki-
re bízná lakóhelye, te-
lepülése képviseletét, 
vezetését. A Tapolcai 
Újság ezúttal is arra 
törekszik, hogy a la-
kossághoz eljussa-
nak a választással, 
kampánnyal össze-
függő lényeges infor-
mációk. Olvassanak 
minket papíron és az 
interneten!

          Szijártó János

Tapolca belvárosában, az áruház előtt gyűjtötték a tá-
mogató aláírásokat az Egységben Tapolczáért Egye-
sület tagjai                                      Fotó: Helyszíni felvétel

Kedden letették az esküt a helyi választási bizottság tagjai és póttagjai        Fotó: szj.

Bolla Albertné (balról), Dobó Zoltán és özvegy Ács Já-
nosné az ünnepségen                                Fotó: Sajcz Gábor

  2019. október 13-án
tartják az önkormányzati 
választásokat
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Csak egy szavazat hiányzott

Másodszorra sem ment át 
a Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum Intézményveze-
tői pályázata. A napiren-
det a tapolcai képviselő-
testület  a keddi rendkí-
vüli ülésen tárgyalta, ám 
az igazgatói pozícióra pá-
lyázó jelenlegi vezető, dr. 
Décsey Sándor ezúttal 
sem kapta meg a szüksé-
ges minősített többséget.

A tapolcai önkormányzat 
fenntartásában működő 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum igazgatójának ha-
tározott időre szóló intéz-
ményvezetői megbízása 
2019. augusztus 31-én lejár. 
A képviselő-testület a június 
28-án tartott ülésén már na-
pirendre tűzte a témát, azon-
ban a pályázó (egyedüliként 
a jelenlegi vezető, dr. Dé-
csey pályázott) akkor sem 
kapta meg a támogatást, így 
az eljárás eredménytelennek 
minősült és új pályázatot írt 
ki a város az intézményveze-
tői pozíció betöltésére. Fon-
tos tudni, hogy jelen esetben 
minősített többség szüksé-
ges az eredményességhez, 
ami a megválasztott telepü-

Új plébános Tapolcán - Változik a miserend

Dr. Décsey Sándor (jobbra) ezúttal sem kapta meg a szükséges minősített több-
séget, így vélhetően ideiglenes megbízással folytathatja munkáját            Fotó: szj.

szentelték pappá, s azóta is 
legfőbb célja, hogy az embe-
reket tanítsa, s egy halha-
tatlan érték felé terelje őket. 

- Sok feladat lesz itt, azt lá-
tom, akár csak a plébánia, il-
letve a templomok megújí-
tása terén. Kérdések, kéré-

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Szeptember 2. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Szeptember 9. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 16. 14.00-16.00
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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
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Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 21.

Állatorvosi ügyeleti rend      
08. 31- 09. 01. szombat-vas. 
Dr. Varga Ottó 30/9375015
07-08. szombat-vasárnap 
Dr. Ásványi Tamás 20/9217372
14-15. szombat-vasárnap 
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20 
között,  kizárólag sűrgősségi, életveszély 
elhárítása céljából vehető igénybe. 

Most sem támogatták a könyvtárigazgató újbóli kinevezését

lési képviselők több mint a 
felének a szavazatát jelenti. 
Tapolcán a 12 fős képviselő-
testület esetében ez 7 voks 
lenne. Dr. Décsey Sándor 
azonban csak hatot kapott.
Az ülésen elhangzott, hogy a 
2014-ben történt kinevezése 
óta eltelt idő alatt számos 
tervet, elképzelést valósított 
meg sikeresen. Sikerült elér-
nie, hogy az intézmény meg-
szerezze a területi múzeum 
címet, a múzeum elindult a 

digitalizálás útján, illetve 
bekapcsolódott több olyan 
pályázatba, amik a folyama-
tos fejlődéshez, megújulás-
hoz elengedhetetlenek. 
Azonban a felsorakoztatott 
érvek nem győztek meg 
mindenkit, hiszen a 12 fős 
testület 11 megjelent tagjá-
ból (ebben a polgármester is 
benne van), hatan támogat-
ták a pályázatot, öten tartóz-
kodtak. Így, az eredményte-
lenség okán, a törvénynek 

megfelelően a polgármes-
ternek kell gondoskodnia ar-
ról, hogy az intézmény mű-
ködése folyamatosan bizto-
sított legyen. Ez konkrétan 
annyit jelent, hogy a pályá-
zatot ismételten ki kell írni 
és az eredményes pályázati 
eljárás lefolytatásáig, de leg-
feljebb 2019. szeptember 1. 
napjától 2020. augusztus 31. 
napjáig meg kell bízni va-
lakit az intézmény veze-
tésével.                           (szj)

Dobó Zoltán polgármester (balra) mutatta be a város 
új plébánosát, Csonka Nándort a keddi képviselő-
testületi ülésen                                                        Fotó: szj.

Lapunkból már értesül-
hettek arról, hogy Márfi 
Gyula érsek Szakács Pé-
ter plébánost augusztus 
25-i hatállyal felmentette 
a Tapolcai Plébánia veze-
tése alól, és kinevezte a 
Badacsonytördemici Plé-
bánia plébánosává.

Ezzel egyidejűleg Csonka 
Nándor plébánost augusztus 
25-i hatállyal felmentette a 
Felsőrajki és a Hahóti Plé-
bánia vezetése alól, és kine-
vezte a Tapolcai Plébánia 
plébánosává. A város új plé-
bánosát a keddi rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen 
mutatta be Dobó Zoltán pol-
gármester. Csonka Nándor 
elmondta, hogy 2003-ban 

sek özöne zúdult rám pár 
nap alatt, ezek kapcsán 
mindenkitől türelmet kérek - 
tette hozzá. Dobó Zoltán az 
elhangzottakat azzal egészí-
tette ki, hogy az önkormány-
zat által felújított szentkutat 
szeptember 8-án avatják fel, 
immár az új helyi képvise-
lettel rendelkező egyházzal 
közösen az alsó tó partján.
Azt is megtudtuk, hogy 
szeptember 8-tól változik az 
eddig megszokott miserend. 
Eszerint vasárnap reggel 8 
órakor, délelőtt 10 órakor és 
este 18 órákor kezdődnek a 
szentmisék. 
Hétköznaponként 18 órától 
várják a híveket Nagybol-
dogasszony plébániatemp-
lomban.                            (szj)

http://www.tapolca.hu


Kalapácsvetők nagy versenye
Az 1952-es helsinki olimpia bajnokára, Csermák Józsefre is emlékeztek 
ATLÉTIKA - A Városi 
Sport – és Szabadidő 
Centrumban, az augusz-
t u s i  h o s s z ú h é t v é g e 
szombatján rendezték 
meg a hagyományos dr. 
Papp Pál- Csermák Jó-
zsef Kalapácsvető Em-
lékversenyt. Az idei év 
több szempontbó l  is 
különleges volt.

A nemzetközi atlétika ver-
seny az alsó tó partján, a 
Pantheon falnál kezdődött 
ünnepélyes tiszteletadással 
a város atlétika életének ki-
emelkedő alakjainak, dr. 
Papp Pál edző és szakember, 
valamint az 1952-es helsinki 
olimpia bajnokának Cser-
mák Józsefnek emléktáblái-
nál. 
Elsőként Dobó Zoltán pol-
gármester üdvözölte a meg-
emlékezőket, majd koszorút 
helyeztek a verseny névadó-
inak családjai, valamint Ta-
polca Város Önkormányza-
tának nevében a polgár-
mester, a Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület képviseleté-
ben Benács Lajos, a Tapolca 
Városért Egyesület részéről 
Boczkó Gyula, a Tapolcai 
Sport Akadémia Sportegye-
sülettől Bakler Zoltán, vala-
mint a Tapolca Kft. nevében 
Horváth Dorothy.

A megemlékezést követően 
kezdődött el a sporttelepen a 
kalapácsvetők megmérette-
tése. A szervezők itt ragad-
ták meg az alkalmat, hogy a 
tapolcai versenyért tett ed-
digi munkájukért köszönt-
sék Szabóné Harlai Kata-
lint, a versenybíróság elnö-
két, aki huszonöt éve műkö-
dik közre a tapolcai verse-
nyen, valamint Paréj Józse-

fet, egykori városi sportszer-
vezőt, akinek szorgalmazá-
sára vette fel a verseny Cser-
mák József halála után ne-
vét, illetve akinek közbenjá-
rásával került vissza több 
évtizede Tapolcára a kala-
pácsvető viadal.
Az idei verseny szervezésé-
ben és lebonyolításában a 
Tapolca Kft.- Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok, a 
Tapolcai Sportakadémia SE, 
valamint a VEDAC műkö-
dött közre. 
- Az idei egy fantasztikus és 

nagyon erős mezőny volt. 
Százharmincnégy induló 
jött el. Itt volt mindenki - 
bármely korosztályról is be-
széljünk - aki országos baj-
nokságot nyert, vagy akár, 
aki eddigi világversenye-
ken, utánpótlás megmérette-
téseken érmeket szerzett. 
Mondhatjuk azt, hogy Ma-
gyarországról mindenki itt 
volt, aki számít. Kiemelhet-
nénk London olimpiai baj-
nokát, Pars Krisztiánt, az 
idei országos bajnokság 
győztesét, a tavalyi Európa - 

bajnoki bronzérmes Halász 
Bencét, vagy akár korábbi 
világversenyek győzteseit, 
Pásztor Bencét, Hudi Ákost, 
illetve Gyurátz Réka magyar 
bajnokot is, és még sorolhat-
nám - árulta el lapuknak 
Szabóné Harlai Katalin. 
- Idén nagy előrelépés volt, 
hogy a MASZ jóvoltából 
már elektromos távolságmé-
rő berendezést használtunk. 
Így sokkal gyorsabb és 
könnyebb volt a lebonyolí-
tás, nem kellett táblázni, mé-
rőszalagozni. Ez a liga ver-
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Az idei egy valóban kü-
lönleges verseny volt. Ma-
gyarországról mindenki 
részt vett, aki a sportág-
ban számít. A felső nagy 
képen a dobogós felnőtt 
kalapácsvetők. Első Ha-
lász Bence, második Pars 
Krisztián, harmadik Ples-
ko Nejc. A bal oldali fotón 
a dobogós női kalapács-
vetők (balról) Spiler Bar-
bara, Gyurátz Réka és 
Kozul Anamari

                   Képek: Májer Edit

Mindenki 
Tapolcán  
volt, aki a 
sportágban 
számít

senyek előírása, így ennek 
köszönhető, hogy idén a két 
felnőtt kategóriát Szuper 
Liga versenyként hirdethet-
tük meg és tarthattuk meg itt 
Tapolcán. Ez a verseny elis-
merése is volt a szövetség 
részéről - tette hozzá.
Az egész napos versenyen 
horvát és szlovák verseny-
zők mellett tíz magyar egye-
sület képviseltette magát, 
név szerint az ARAK UP 
Akadémia, a Dobó SE, a 
Győri Atlétikai Club, a Ha-
ladás VSE, a Miskolci 
Sportiskola, a Pápai AC, a 
Szombathelyi SI, a Tamási 
TAM - BAU AC, a VEDAC, 
valamint a Vitalitás SE. A 
sportesemény keretén belül 
rendezték meg a Horváth 
László Emlékversenyt is. A 
dr. Papp Pál – Csermák Jó-
zsef Emlékversenyen, azaz a 
férfi felnőtt kalapácsvetők 
viadalán aranyérmes Halász 
Bence (Dobó SE), ezüstér-
mes a másfél éves eltiltása és 
sérülése után Tapolcán visz-
szatérő Pars Krisztián (Dobó 
SE), bronzérmes Plesko 
Nejc (CRO). 
A felnőtt nők versenyében a 
dobogó első fokára Gyurátz 
Réka (Dobó SE), a máso-
dikra Spiler Barbara (SLO), 
a harmadikra pedig Kozul 
Anamari (CRO) állhatott. 
A női és férfi győztesek 
edzője Németh László és Né-
meth Zsolt. 
A csapatversenyt a szombat-
helyi Dobó SE nyerte meg. A 
díjakat Csermák Katalin, a 
helsinki olimpiai bajnok lá-
nya, valamint Bakler Zoltán, 
a Tapolcai Sportakadémia 
SE vezetője, a versenybíró-
ság elnökhelyettese adta át. 
Az ajándékcsomag tartal-
mazta többek között N. Hor-
váth Erzsébet Csermák Jó-
zsef - A kalapácsvető című 
könyvét is, az írónő felaján-
lásából.
A versenyt mindkét nemben 
gyermektől a felnőtt kor-
osztályig hirdették meg, to-
vábbi eredményeket keresse 
a MASZ oldalán.            (me)
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„Amit építettünk, 
önmagáért beszél...”
ÚJ LAKÁSOK - A Cso-
báncHáz Építőipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató 
KFT saját beruházásban 
finanszírozott és kivitele-
zett Május 1. utcai társas-
ház projektje hamarosan 
finisbe ér. A cégvezetők 
szerint a 36 lakásos új 
épülettömb tervezésénél 
és építésénél is az átlag-
színvonalat bőven meg-
haladó kiváló minőségre 
és korszerű, energiaha-
tékony megoldásokra tö-
rekedtek.

Tapolcán másfél évtizeden 
keresztül nem épült új tár-
sasház. A hosszú szünet a vá-
ros szempontjából számos 
negatív, de egyéb szempon-
tokból pozitív következmé-
nyekkel is járt. A pozitív irá-
nyú változások elsősorban  a 
minőség, az élhetőség és az 
energiahatékonyság elvei és 
gyakorlata mentén nyújta-
nak jóval többet az említett 
új lakások gazdáinak, mint a 
jóval korábban készült épü-
letek. Mint megtudtuk, a las-
san befejezéshez közeledő 
új Május 1. utcai  építkezés 
lakásainak nagyobb része 
már elkelt, jelenleg egy tu-
catnyi vár még vevőre. Ami 
érdekesség, hogy ez idáig el-
sősorban vidéki vevők vá-
sárolták meg a lakásokat. 
Például külföldön dolgozó 
fiatalok, családok biztosí-
tották hazai lakhatásukat ér-
tékálló ingatlan megvásárlá-
sával, de kifejezetten befek-
tetetési céllal történő adás-
vétellel is találkozott az el-
adó. Az ország egyéb he-
lyein egyébként sokkal nép-
szerűbb Családi Otthonte-
remtési Kedvezmény igény-
bevételével történő vásárlás 
alig játszott szerepet az in-
gatlanok megszerzésénél.   
Az elmúlt időszakban több-
ször szerveztek úgynevezett 
nyílt napot, lapunk megje-

lenésével nagyjából egy idő-
ben, augusztus 31-én is 
megmutatják a közönségnek 
a már belsőépítészetileg is 
közel kész állapotot mutató 
társasházi otthonokat a pro-
jektgazdák. Ottjártunkkor 
kívülről impozáns látványt 
nyújtott a már elkészült, szí-
nezett  homlokzat,  a rész-
ben  térkövezett udvar és jár-
da, amelyek eleve jó minő-
ségű kivitelezést sejtettek. 
Az épületen belül is intenzív 
munka folyt, egy időben  30-
40 szakember dolgozott a 
falazatokon, a burkolási 
munkálatokon, a fűtési, to-
vábbá a villanyhálózat kié-
pítésén. Cserép János és 
Soós Attila ügyvezetők sze-
rint, a gyakorlatilag teljes 

hőhíd- mentességet biztosí-
tó, kiváló hőszigetelési té-
nyezőkkel rendelkező új ta-
polcai  társasházi lakások 
olyan erényekkel bírnak, 
amelyekkel jelenleg csupán 
a családi házas övezetek leg-
korszerűbb épületei büsz-
kélkedhetnek. Az egyik leg-
fontosabb érvként hangzott 
el, hogy még a legnagyobb 
lakások rezsiköltsége is 
„ezer forintokban mérhető”, 
a mai árakon gyakorlatilag 
nem haladja majd meg a tíz-
ezer forintot sem. A társas-
házi lét egyik nehezen meg-
szokható kellemetlensége a 
rossz hangszigetelés. Kide-
rült, a szóbanforgó új laká-
sok elválasztó falainak opti-
mális anyaghasználatával ezt  

a problémát is orvosolta az 
építő. A lakások túlnyomó 
többségéhez méretes erkély 
tartozik, de a parkolás sem 
jelent majd gondot senkinek 
a garázsok és a kényelmes 
várakozásra kialakított, jól 
megközelíthető belső parko-
lóknak köszönhetően. Cse-
rép János lapunk kérdésére 
elmondta, azért is szeretnék 
megmutatni 31-én az érdek-
lődőknek a beruházást, mert 
azon túl, hogy az épület és a 
lakások esztétikája, látványa 
önmagáért beszél, megoszt-
hatják az érdeklődőkkel a 
szemmel nem látható, de a 
lakások értékét, élhetőségét 
jelentősen növelő, részben 
itt is taglalt építészeti és gé-
pészeti megoldásokat.      (tl)

Immár finisben a 36 laká-
sos új társasház a Május 
1. utcában.  Kiváló minő-
ségre és korszerű, ener-
giahatékony megoldások-
ra törekedett a beruházó.  
Augusztus 31-én nyílt 
napra várják az érdeklő-
dőket

                    Képek: Töreky L.

06/87/412-289

Hirdetés
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Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

http://www.tapolcaiujsag.hu
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Tájékoztató a kérdések alapján
A TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 
„A tapolcai szegregátum társadal-
mi felzárkóztatása” című projekt 
keretében jogi tanácsadás történik 
minden hónap első hétfőjén. Az ott 
felmerülő kérdéseknek megfelelő-
en dr. Perger Orsolya ügyvéd fog-
lalta össze a tudnivalókat.
Babaváró támogatás
2019. július 1-től 2022. december 
31-ig igényelhető a babaváró hitel.  
A hitel szabad felhasználású, bár-
mire elkölthető, nem kell elszá-
molni sem a kincstár, sem a bank 
felé.  A babaváró hitel kamatmen-
tes, ha az igénylők legalább egy 
gyermeket vállalnak. Ha nem szü-
letik öt éven belül gyermek, az 5 
évre vonatkozó kamattámogatást 
vissza kell fizetni egy összegben. 
Amennyiben a családba 5 éven be-
lül legalább 1 gyermek születik, 3 
évig felfüggesztik a törlesztőrész-
let fizetését. Ha a második gyer-
mek is megszületik, újabb 3 évre 
szünetel a törlesztés, és a tartozás 
30%-át elengedik. A harmadik 
gyermek születése esetén a teljes 
fennmaradó tartozást elengedik.
A hitel maximum összege 10 mil-
lió Ft. Házaspárok igényelhetik, 
ahol a feleség 18-40 év  közötti. 
Feltétele, hogy legalább az egyik 
házastárs 3 éves, folyamatos TB 
biztosított jogviszonnyal rendel-
kezzen, és legalább az egyik félnek 
első házasnak kell lennie.  Feltétel 
még, hogy mindkét házastárs ma-
gyar állampolgár legyen (vagy kül-
földi állampolgárként érvényes 
tartózkodási joggal rendelkezzen) 
és magyarországi lakcímmel ren-
delkezzen, valamint ne álljon fent 
olyan körülmény, amely a gyer-
mekvállalást lehetetlenné teszi. 
Meg kell felelni továbbá a bank sa-
ját hitelbírálatának is.
 Az interneten babaváró hitel kal-
kulátor segítségével kiszámolható, 
hogyan változik a támogatás mér-
téke és a havi törlesztőrészlet a 
gyerekek születése után, illetve 
mennyit kell visszafizetni, ha a 
gyerekek nem születnek meg. A 
babaváró hitelt a bankoknál lehet 
igényelni. Meg kell felelni a hitel-
intézet által megszabott minimum 
jövedelmi feltételeknek, mely ban-
konként eltérhet. A tőke mellett fi-
zetni kell kezességvállalási díjat is, 
amit az aktuális tőketartozás 0,5 
százaléka. A hitelt forintban folyó-
sítják, egy összegben, és forintban 
kell törleszteni. A futamidő legfel-
jebb 20 év, a havi törlesztőrészlet 
összege maximum 50 000 forint a 
kezességvállalási díjjal együtt. Hi-
telbírálati, hitelfolyósítási és elő-
törlesztési díj nincs.
Ha teljesül a gyerekvállalás, ebben 
az esetben a bank felé csak a tő-
ketartozást kell visszafizetni, a ba-
baváró program kamatait az állam 
fizeti. Ha nem teljesül a gyerekvál-
lalás vissza kell fizetni a teljes ka-
mattámogatást és a fennmara-
dó tőketartozásból 5 éves kamat-
periódusú személyi kölcsön lesz. 
Abban az esetben, ha a hitelintézet 
elutasítja az igénylést, a kérelme-
zők a járási hivatalhoz  fordulhat-
nak. 
Családi otthonteremtési kedvez-
mény (csok) bővítése és jelzálog-
hitel elengedés
2019. július 1-től a CSOK több 
család számára elérhető. A 35 mil-
lió Ft-nál nagyobb értékű használt 
ingatlanok vásárlásához is igényel-
hető és a csokhoz kapcsolódó hite-
lek feltételei is bővültek. A 2 gyer-

mekre 10 millió, 3 gyermektől 15 
millió forint összegű kedvezmé-
nyes hitelt nemcsak új, hanem 
használt lakás vásárlására is lehet 
igényelni. A tartósan beteg vagy 
súlyosan fogyatékos hozzátartozót 
gondozó, és emiatt ápolási díjban 
részesülők mellett a gyermekek 
otthongondozási díjára (GYOD) 
jogosult szülők is igénybe vehetik - 
a biztosítási jogviszony igazolása 
nélkül - a CSOK-ot. A jelzálog-
hitel-tartozásokra gyermekszüle-
tés esetén járó támogatás a máso-
dik gyermek megszületésére is igé-
nyelhető 1 millió Ft összegben, a 
harmadik gyermek megszületése 
után érvényesíthető jóváírás össze-
ge pedig 4 millió Ft-ra nő  (további 
gyermekekere 1-1 millió Ft jár).
Ha a 2011. december 31. után fel-
vett lakáscélú támogatást már visz-
szafizették, akkor annak összegét 5 
év elteltével már nem kell figye-
lembe venni, így igényelhető a 
CSOK. Használt lakás vásárlásnál 
az 5 éven belül értékesített másik 
lakás vételárára vonatkozó „befor-
gatási” kötelezettség megszűnik, 
így a két lakás közötti értékkü-
lönbözet összegére tekintet nélkül 
jár a CSOK. Használt lakás másik 
használt lakásra való, 5 éven belüli 
cseréje esetén mód van a meglévő 
lakásra felvett CSOK letétbe he-
lyezésére és az újabb ingatlanra va-
ló átjegyzésére, ha annak értéke a 
meglévő lakásét meghaladja.
A vissza nem térítendő falusi 
CSOK  2486 vidéki, 5 ezer lélek-
szám alatti településeken  igényel-
hető 2019. július 1-jétől három 
éven át. A falusi csok településen 
igényelhető, a támogatott telepü-
lések listája az internetről letölt-
hető, melynek összege vásárlás és 
egyidejűleg bővítés/korszerűsítés 
esetén 1 gyermek esetén 600 ezer 
Ft, 2 gyermek esetén 2,6 millió Ft, 
3 vagy több gyermek esetén 10 
millió Ft. Maximum a támogatás 
fele fordítható vásárlásra, a fenn-
maradó részt bővítésre és/vagy 
korszerűsítésre kell fordítani.
A falusi CSOK összege meglévő 
lakás bővítés/korszerűsítés  1 gyer-
mek esetén: 300 ezer Ft, 2 gyermek 
esetén 1,3 millió Ft, 3 vagy több 
gyermek esetén 5 millió Ft. A hitel-
intézet elutasító döntése ellen a 
csok esetében is a járási hivatalhoz 
lehet jogorvoslatért fordulni. 
Autóvásárlási támogatás
A nagycsaládosok (legalább 3 
gyermeket nevelők) 2,5 millió fo-
rint összegű támogatást igényel-
hetnek 7 személyes új autó vásár-
lásához vagy lízingeléséhez, mely-
re vonatkozó kérelmet a kormány-
ablaknál vagy az államkincstárnál 
lehet benyújtani a vásárlást meg-
előzően 2019. július 1. és 2022. de-
cember 31. között.  A Kincstár a jo-
gosultság megállapítását követően 
határozatot ad ki, melynek vég-
legessé válásától számítva 6 hóna-
pon belül kell az autót megvásá-
rolni, vagy, a lízingszerződést 
megkötni. Az adásvételi szerző-
dést meg kell küldeni a kincstár fe-
lé, majd a megítélt összeget a 
kincstár közvetlenül átutalja a ke-
reskedőnek. Az autó három évig 
nem értékesíthető, és az üzemben-
tartói jog sem adható át másnak. 
Továbbá a jármű átalakítása sem 
engedélyezett. Ha az autó eladásra 
kerül, vagy a lízingszerződést 
felmondják három éven belül, 
akkor a támogatás időarányos ré-
szét vissza kell fizetni.

Hirdetés

(Folytatás az 1. oldalról)
2006 óta így már finn nyel-
ven tolmácsol a találkozók 
alkalmával. 
A 2006-os esztendő más mi-
att különleges, hiszen ekkor 
alakult meg a finn-magyar 
baráti kör, amelynek elnöke 
Bolla Albertné lett. Azonban 

nem csupán tolmácsol, ha-
nem baráti kapcsolatokat 
tart fenn, alakít ki, céltuda-
tosan dolgozik Finnország 
és hazánk kultúrájának, ha-
gyományainak, ünnepeinek 
egymással való megismer-
tetésén. 
Ennek érdekében ismeret-

terjesztő előadásokat, kiállí-
tásokat, rendezvényeket 
szervez. Összefogja a Ta-
polcán és térségében élő finn 
családokat. 
A helyi Tourinform Iroda 
felkérésére finn nyelvre for-
dította a város látnivalóról 
szóló anyagot.                 (szj)

Sokat tett a finn-magyar barátságért

uniós
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Milyen nyelven beszél?
szél. Meg se' fordul a fejében, 
hogy másképp társalogjon, hisz 
más se' beszél másképp.
Ha azonban vonatra száll, tá-
volsági buszra, más a helyzet. 
Kisebb nagyobb távolságokról 
érkezők is közelünkbe kerül-
nek. Nem bántja a fülemet, ha 
utcán, hivatalban, közlekedési 
eszközön idegen szót hallok… 
- Általam ismert vagy ismeret-
len? Nem hallgatódzom, de 
hallom. Inkább készen állok a 
segítésre. …Bitte, wo ist hier 
ein… Kto tam?...Pomoc!... 
Parlez-vous francais?...Dove 
siamo noi? Can you speak Eng-

lish?... S ha a szó nem használ, 
maradnak a nemzetközi jelek: 
arcjátékok, mozgás, mutoga-
tás. De segíteni kell vagy köz-
vetíteni.
Nem rokonom, nem ismerős, 
de embertárs. Talán beteg… ki-
merült… kifosztott… szomo-
rú… nem érti nyelvünket… né-
ma… Segíts, ahogy tudsz!
Mindenki beleszületett egy 
nyelvi közösségbe. Azt ismeri, 
azt használja. Ezért lenézni, el-
utasítani, büntetni (!) emberte-
len dolog és törvénytelen. (És 
ha maga a törvényhozó ember-
telen?) 

Hazámban – tudtommal – az 
idegen nyugodtan megszólal-
hat anyanyelvén – lenézés, bán-
tás, büntetés nélkül. Sőt, se-
gítjük. Magam tapasztaltam az 
ellenkezőt - nem idegen, de ide-
genné tett közegben. - Segít, 
közvetít a szomszéd nyelv is-
merete, egy-egy világnyelv tu-
dása. Manapság ez alapköve-
telmény. Az iskolai oktatás 
révén hozzáférhet az ember, a 
fiatal. Micsoda lehetőség!
Minden ember embertestvér,
csak emberül viselkedjék. 
- S közvetítő: a nyelv.
               G. Dr. Takáts Gizella

Szijjártó Péter: „A kormány
Bognár Róbert Tapolcája mellé áll”
A szerb energetikai miniszter-
rel a gázellátásról folytatott, 
nemzetgazdasági fontosságú 
tárgyalása közben is szakított 
időt Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter arra, 
hogy megbeszélést folytasson 
Bognár Róberttel, a Fidesz-
KDNP tapolcai polgármester-
jelöltjével.
A kormány egyik legaktívabb 
és legeredményesebb tagja sa-
ját maga és a kabinet nevében 
támogatásáról biztosította a ta-
polcai önkormányzat követke-
ző öt évének reménybeli veze-
tőjét, rajta keresztül pedig az 
egész várost. Szijjártó Péter 
egyúttal köszönettel elfogadta 
Bognár Róbert meghívását 
Tapolcára. Sok sikert kívánt az 
aláírásgyűjtéshez és a válasz-
táshoz, s mint elmondta: biztos 
benne, hogy a tapolcaiak októ-

ber 13-án bölcs döntést fognak 
hozni, a kormány pedig a meg-
felelő tervek, illetve az azok 
megvalósításához szükséges 
bizalom és együttműködés bir-
tokában végre segítő kezet 
nyújthat a település látványos 
fejlődéséhez. „A kormány nél-

kül nem megy. Ezért fontos, 
hogy Tapolca ősszel baráti job-
bot nyújtson Európa egyik leg-
nagyobb felhatalmazással bíró 
államvezetésének” - fogalma-
zott a találkozó után Bognár 
Róbert.
                          Horváth Ernő

Bognár Róbert és Szijjártó Péter a találkozó után

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Aug. 29 - Szept. 4. 
csütörtök – szerda

Aug. 29 - szeptember 1. 
csütörtök – vasárnap  15:00 

1200,-Ft 
szept. 3 - 4. kedd – szerda
szeptember 2. hétfő 13:00

Volt egyszer egy Hollywood      
Színes, szinkronizált 

amerikai vígjáték
Hossz:  159 perc

...

augusztus 29  - szept. 1. 
csütörtök – vasárnap   

18:00 1200,-Ft 
szept. 3 - 4. kedd – szerda

Újrakezdők  
Színes, szinkronizált dán 

vígjáték
Hossz:  96 perc

...

augusztus 29  - szept. 1. 
csütörtök – vasárnap   20:00 

1200,-Ft 
szept. 3 - 4. kedd – szerda

Támadás a Fehár Ház ellen 
3. – A védangyal bukása  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-thriller 

Hossz:  121 perc  06/87/412-289

50 éves a Batsányi Kórus - 3.

FELHÍVÁS
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a földhasználó 
köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, illetve a 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti 
földhivatali osztály a megadott határnap elteltével folyamatosan 
ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az FM Élelmiszerlánc-
felügyeleti Főosztály hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval 
szemben.
Az a földhasználó, aki e kötelezettségének nem tesz eleget a fertőzött 
terület nagysága, illetve az ingatlan belterületen vagy külterületen való 
elhelyezkedése függvényében 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő 
összegű növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, mely 
ismételten kiszabható.
A FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának szakvéleménye 
szerint a javasolt kaszálási időpontok 2019-ben a következők:

1. kaszálás: június 3-7.
2. kaszálás: július 1-5.
3. kaszálás: július 29-augusztus 2.
4. kaszálás: augusztus 26-30.
5. kaszálás: szeptember 16-20.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy parlagfű és 
egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek 
önként tegyenek eleget az általános környezet-higiénés állapot javítása 
érdekében.

     dr. Németh Mária Anita
    jegyző sk.

A „barna” útleveles külföldi 
utakról beszéltem legutóbb. 
Aztán eljött az az időpont is, 
amelytől kezdve „szürke” út-
levélre is szükségünk lett, mert 
nyugati országokba is eljutot-
tunk.
Ezt a nyugatot először Inns-
bruck, Kufstein, Bécs jelentet-
te. Innsbruck az előző téli olim-
pia helyszíne volt az óriásinak 
tűnő síugró sáncaival. Kufstein 
várában elmentünk a Batsányi 
emlékszobába, ahol megkoszo-
rúztuk a Batsányi emléket, 
amelyet Tapolca állíttatott ko-
rábban. Mellékesen megmutat-
ták ott azt a zárkát, ahol 
Szentjóbi Szabó László – Bat-
sányi János barátja - meghalt, 
és azt is, ahol Rózsa Sándor ra-
boskodott. Meghallgattunk egy 
érdekes orgonajátékot, azon az 
orgonán, amelynek a játékasz-
tala a hegy lábánál van, de a 
hangszórók és az erősítők a vár-
ban, jó 300 méterrel feljebb és 
távolabb. Ez a helyzet azt ered-
ményezi, hogy az orgonista 
csak mintegy másfél másod-
perccel később hallja meg a le-
ütött hangokat, ám akkor na-
gyon erősen, neki pedig már 
egészen mást kell játszania. 
Óriási zenei teljesítmény!
Kufsteinben szívélyesen láttak 
vendégül minket. Nagyon jó 
lett volna minden, ha visszafelé 
is azon az úton jövünk, ame-
lyiken mentünk. A gépkocsive-
zető azonban talált egy „rö-
videbb” utat. Nem mentünk le 
tehát a gyorsforgalmi útra, ha-
nem neki indultunk az Alpok-
nak. Így lett az 5 órás buszo-
zásból majdnem 9 órányi kín-
lódás. Nagyon szép helyeken 
jártunk, de minket Bécs egyik 
városrészének gyönyörű kis 
színháztermében este 8 órára 
várt a közönség, a rendezők pe-
dig 6 órától meg akartak vacso-
ráztatni. Megérkeztünk fél tíz-
kor, a közönség megvárta az ér-
kezésünket! Mi röviden felké-
szültünk és 10 órától elénekel-
tük a műsorunkat. A hallgató-
ságunk nagyon élvezte az elő-
adást és még két ráadást is ki-
követelt… Az este 6-ra készí-
tett vacsorát éjfél körül ettük 
meg… 
Másnap az út befejező szakasza 
már a terv szerint zajlott.

Ezután NSZK-s utak is követ-
keztek: Neulussheim és Stadt-
hagen. Az első utak még Bor-
sányi Gáborral. Nagy sikereket 
zsebelhettünk be. Mindenhova 
visszahívták a kórust! 
Ezeken az utakon minden eset-
ben kérték, hogy templomban 
is énekeljünk. 
Stadthagent főleg evangéliku-
sok lakják, a kórus repertoárját 
pedig nagyobbrészt a tapolcai 
igényeknek megfelelő katoli-
kus énekek alkották. Egy kissé 
zokon vették, hogy a város ki-
sebbik – katolikus - templomá-
ban énekeltünk. Ezt a műso-
runkat azonban délután, egy 
szabadtéri program keretében 
ismét előadtuk. 
Egy alkalommal a kórust elkí-
sérte a tapolcai evangélikus 
egyházközség lelkésze - Nagy-
né Szeker Éva - és felügyelője - 
Szabó Miklós - is. Ők a helyi 
evangélikus gyülekezet elöljá-
róival vették fel a kapcsolatot. 
Aki akart, ekkor egy evangé-
likus istentiszteleten is részt ve-
hetett. Érdekes volt látni, hogy 
a lelkészek ott a katolikus pa-
poknál megszokott stólát is vi-
selték. Nálunk ez akkor még 
nem volt szokás.
Ez az időszak – a 80-as évek 
eleje – a kórusunk életében na-
gyon szép és izgalmas volt. 
Mint, amikor a felnőtt ember a 
jól megalapozott életút derekán 
egyre-másra aratja sikereit…   
(Folyt. köv.)
                            Csaba Dezső

Felhívás
Az 50 éves Batsányi Kórus ve-
zetősége keresi azokat, akik va-
lamikor énekeltek közöttünk, 
de valamilyen ok miatt már 
nem tagok. 2019. október 27-
én 17 órai kezdettel egy kis ün-
nepséget tartunk a VOKE-ban, 
melyre szeretettel hívjuk és 
várjuk a régi kórustagokat. Az 
ünnepi műsor és közös éneklés 
mellett egy finom vacsorával 
zárjuk a megemlékezést. A 
részvétel régi tagjaink számára 
is ingyenes.
Jelentkezni a következő mó-
dokon lehet: Takács Gyula 
elnöknél : Tel: 20/967 11 59    
                                                                                               
     email: molszel@t-online.hu

a kimozdul az ember ott-Hhonából, lakóhelyéről, 
rendszerint anyanyelvén be-

Szeretném elmondani Önök-
nek, mert a jót, és a dicséretet jó 
lenne leírni és elmondani.
Van az Alkotmány utca 11. 
szám alatt egy COOP üzlet. Ott 
lakom a közelében, és termé-
szetesen ott vásárolok. Bősé-
ges és kielégítő az áru válasz-
ték, a kedves ott dolgozók segí-
tő készsége.
Nehezen találja meg az ember 
amit keres, meg az idős ember-
nek jólesik a segítség meg az 
útba igazítás. Udvariasan, kész-
ségesen segítenek. Elveszi a 

kezemből a papírt, amire felír-
tam, hogy mit akarok vásárolni. 
Mutatja, hol van az áru. A tele 
bevásárló kosaramat felteszi a 
pénztáros pultra. Segít, hogy a 
kis húzós kocsimba kerüljön az 
áru. Jó itt vásárolni! Szeretem 
látni a kedves, mosolygós arcú 
személyzetet, a kedves kiszol-
gálókat. Köszönöm!

          Piskor Lajosné
(Többszörösen kitüntetett 
kiváló dolgozó bolt vezető. Ma 
nyugdíjas.)

Lehet így is! - írja tapolcai olvasónk



Eseménydús volt a kosarasok nyara
ÖSSZEGZÉS - A Tapolca 
VSE kosárlabda szakosz-
tály nem unatkozott nyá-
ron sem. Kilenc megye-
bajnoki címmel zárták a 
bajnokságot, kezdték 
meg a vakációt, mely alatt 
streetball bajnokság, nyá-
ri táborok, pályafelújítás 
és alapozás is szerepelt a 
programjukban.

A TVSE kosárlabda szak-
osztályt tapolcai, révfülöpi 
és badacsonytomaji iskolák 
tanulói alkotják. Az itt edző 
gyermekek a szakosztály, 
valamint oktatási intézmé-
nyeik színeiben taroltak a 
bajnokságokban, illetve a 
Diákolimpián. Több korcso-
portban szereztek megye-
bajnoki címet a 2018/2019-
es évadban, a Diákolimpia 
B33 U15 Lányok (Révfülöpi 
Általános Iskola), U15 fiúk 
(Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola), Diákolimpia 
III. korcsoportos fiúk (Ta-
polca), IV. korcsoportos lá-
nyok (Tapolca). A TVSE szí-
neiben U12-es vegyes csa-
pat Sárkányok, U14-es fiúk 
Tigrisek, U15-ös lányok 
Oroszlánok, TVSE U16-os 
fiúk Sziklák voltak a leg-
jobbak. A legkisebbeknek 

szervezett megmérettetése-
ken is jól szerepeltek. Rév-
fülöp színeiben a megyei el-
ső helyet hozták haza a 
Dobd a kosárba! bajnok-
ságról. Idén csatlakoztak a 
tapolcai Bárdos, illetve Ka-
zinczy tagintézmények csa-
patai a Kosárpalánta bajnok-
sághoz, ahol szépen mene-
teltek előre.
- Az országos Jr. NBA baj-
nokságban a tapolcai iskola 
színeiben, az U13-as csapat 

a legjobb nyolc közé jutott. 
Országos szinten, ez az ed-
digi legszebb eredményük. 
Nem sokon múlott a legjobb 
négybe és az országos dön-
tőbe jutás, de mi így is büsz-
kék vagyunk a fiúkra, hiszen 
számtalan győzelem van a 
hátuk mögött - árulta el Mol-
nár Lajos szakosztályveze-
tő.
A nyarat streetball bajnok-
sággal kezdték. Évek óta ha-
gyomány, hogy a szakosz-

tály, a Tapolca Kft-vel kar-
öltve a Városi Gyereknapon 
versenyt szervez. Nemrég 
beszerezek egy streetball pa-
lánkot, így idén már azt 
használták, ráadásul új hely-
színen, a Városi Sport - és 
Szabadidő Centrumban. 
Mivel az eredményhirdetés 
a strandon volt, a résztvevők 
a verseny után még csob-
banhattak is a medencékben. 
Nyáron két tábort hirdettek, 
helyben és Révfülöpön. Ta-

Idén is megrendezték a 
Tapolcai Ünnepi Napok és 
Borhét keretén belül meg-
hirdetett Tapolca Kupa – 
Nemzetközi Nagypályás 
Öregfiú Labdarúgó Tornát 
a Városi Sport – és Sza-
badidő Centrumban. Ta-
polca ezüstérmet szer-
zett.

Az augusztusi hosszú hétvé-
gén a vendéglátó, TVSE – 
Tapolcai Öregfiúk FC a test-
vérvárosi és nemzetközi 
sportbaráti kapcsolatok ápo-
lásának jegyében ismét várta 
Marcelháza, Path és Umag 
csapatait. A huszonegyedik 
alkalommal megszervezett 
sportesemény fennállása óta 
több testvérvárosi küldöttsé-
get is vendégül látott már, 
viszont hosszú évek óta ál-
landónak mondhatóak a je-
lenlegi résztvevők. A helyi 
öregfiúktól megtudtuk, a 
vendégcsapatok általában 
több napra érkeznek, a közös 
találkozó apropója a labda-

rúgás, de elsősorban a baráti, 
jó viszony ápolása a cél. 
Ilyenkor a vendégek is több 
napra érkeznek, hogy jusson 
idő Tapolca és környéke ne-
vezetességeinek meglátoga-
tására, kirándulásra a Bala-
ton partján, továbbá a jó han-
gulatú közös időtöltésre is. A 
focitornát délután rendezik 
meg a sporttelepen, körmér-
kőzéses formában, majd 
eredményhirdetés, illetve 
egy közös ünnepi vacsora 
szerepel a programban. Már 
hagyomány, hogy a napot a 

Tapolca is gratulált
Siklósi Gergely világbaj-
noki aranyérmes párbaj-
tőrözőt a Tapolcai Ünnepi 
Napok és Borhét színpa-
dán köszöntötték.

A július 19-én, Budapesten, 
az olimpiai kvalifikációs 
FIE vívó – világbajnoksá-
gon élete első felnőtt egyéni 
aranyérmét megszerző, hu-
szonegy éves Tapolcáról in-
dult párbajtőrözőnek, Sik-
lósi Gergelynek Dobó Zol-
tán polgármester a város ne-

vében is gratulált a hat napos 
ünnepi programsorozat zá-
rónapján. A tűzijáték előtti 
percekben a város első em-
bere a színpadra hívta fel a 
világbajnokot és adta át neki 
Tapolca Város Önkormány-
zatának elismerő oklevelét, 
serlegét, illetve a város bo-
rát. Gergely mindezek mellé 
elismerő szavakat és tapsot 
is kapott a városlakóktól, il-
letve a tapolcai rendezvény-
sorozatra ellátogató turis-
táktól.                               (me)

tapolcai ünnepi rendezvé-
nyen zárják.
Az idei tornán a dobogó leg-
felső fokán Marcelháza (9 
pont), a második fokán Ta-
polca (6 pont), míg a har-
madik fokán Path (3 pont) 
végzett. A negyedik helyen 
Umag (0 pont) csapata zárt. 
A legjobb mezőnyjátékos-
nak az umagi Makarto Pind-
rics, míg a legjobb kapusnak 
a pathi Krizsán Attila bizo-
nyult. A gólkirály címet a 
marcelházai Viderman Ró-
bert vihette haza.            (me)

Ezüstérmes házigazdák

polcán is a sporté, a kosár-
labdáé volt a főszerep, de 
mellette kirándulásra, hegy-
mászásra, balatoni strando-
lásra is jutott idő. A tábor zá-
rásaként a gyerekek az ed-
zők ellen mérkőztek meg. 
Egy kis pihenő után, au-
gusztusban alapozással már 
elkezdték a felkészülést a 
következő szezonra. A szak-
osztályban a gyerekkel, La-
joson kívül Csikós Tibor, 
Kovács Kristóf és Németh 
Katalin foglalkozik.
Csikós Tibor vezetőedző öt-
lete nyomán, Puskás Ákos 
TVSE elnök-helyettes köz-
benjárásával és segítségé-
vel, a kosárlabdázó gyere-
kek közreműködésével a 
nyáron a Batsányi tagin-
tézmény és az Egry utca 
kültéri pályáját újravonalaz-
ták, szabványosították. Mol-
nár Lajostól megtudtuk, a 
szakosztályhoz kötődően 
több beltéri felújításra, tor-
naterem parkettázásra, vilá-
gításkorszerűsítésre, vizes-
blokkok, öltözők felújításá-
ra került már sor, főleg a 
TAO révén. A jövőben pá-
lyázatok és támogatások se-
gítségével a kültéri pályákra 
is szeretnének hangsúlyt 
fektetni.                         (me)
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A Jr. NBA Hungary League 2018/19-es szezonjában a tapolcai csapat Csikós Tibor 
edző (balra) vezetésével a legjobb nyolc között zárt                   Fotó: Helyszíni felvétel

Tapolca (jobbra) Marcelháza csapatával játszotta az 
első mérkőzést                                               Fotó: Májer Edit

Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a színpadon a 
világbajnokot                                                 Fotó: Májer Edit



A fotózás ünnepén
Tárlat nyílt a VOKE Batsányi János művelődési központban
KIÁLLÍTÁS - Augusztus 
29-e a Magyar Fotózás 
Napja. Ebből az alkalom-
ból kiállítás nyílt a VOKE 
Batsányi János művelő-
dési központban kedden.

A Fény költészete címet vi-
selő, 2017-ben debütált tár-
lat a várpalotai Faller Jenő 
Szakképző Iskola pedagó-
gusainak és diákjainak alko-
tásait mutatja be Tapolcán, 
hogy helyi fotósok képeivel 
kiegészítve azt, együtt, egy 
közös kiállítással ünnepel-
jék a hazai fotózás napját. A 
kiállítás képeihez Németh 
Gyöngyi tapolcai alkotó, a 
Batsányi Képzőművészkör 
tagja írt verseket, amelyek a 
fotók mellett kaptak helyet. 
A megnyitóra érkezett kö-
zönséget a Járdányi Pál Ze-
neiskola muzsikusai, Pflu-
ger Nóra, Király Emőke és 
Király Lajos kamara triójá-
nak szép előadását követően 
Havasi Gábor  köszöntötte. 
A kiállításnak helyszínt biz-
tosító intézmény vezetője  
hangsúlyozta, hogy a tárlat a 

hazai fotózás előtt kíván 
tisztelegni és színesíteni azt 
a maga sokféleségével. A 
tárlatot Dobó Zoltán polgár-
mester nyitotta meg, aki sze-
rint a fotóművészet nem is-
mer határokat, az alkotásban 
mindenki a maga módján, 
képzettségének, érdeklődé-
sének és felszerelésének 
függvényében kifejezheti 
önmagát. - Egy fotóban 

gyakran több minden van, 
mint amit egy könyvbe le 
tudnánk írni. A fotózásban 
és általában a művészetben 
az a legcsodálatosabb dolog, 
hogy egy-egy alkotás képes 
mást és mást mondani az al-
kotónak és a kép befogadói-
nak, de akár ugyanazt az ér-
zést, gondolatot is képes át-
adni, ami az eredeti szándék 
volt- méltatta a város pol-

gármestere a fotóművésze-
tetet, a kiállított képeket és 
alkotókat.
Béresné Kázsmér Zsuzsan-
na, Somogyi László, Csonnó 
Roland, Buzás Dániel, Kay-
ser Zsuzsanna, Horváth Er-
zsébet és Kavecz Edina,  
sokszínű természet, portré, 
város és tájképfotói csak há-
rom napig voltak megtekint-
hetők a VOKE aulájában. (tl) 

A Lidl Magyarország az 
élelmiszer-kiskereskedelmi 
láncok között elsőként most 
helyben sütött bio pékárut 
kínál vásárlóinak, ezzel is 
segítve a tudatosabb táplál-
kozást. Az áruházlánc bio-
szortimentje az új hat bio 
pékáruval most már közel 
kétszáz különböző bioter-
mékre bővül.  Az áruházlánc 
most helyben sütött bio pék-
áruval bővíti a bioélelmi-
szerek körét: két új baguette, 
egy magvas buci, egy sok-
magvas rúd, egy kornspitz 
és egy tönköly cipó is helyet 
kaptak a polcokon, ezáltal is 
hozzájárulva a vásárlók tu-
datosabb táplálkozásához. 
Ezzel most már közel két-
száz olyan biotermék érhető 
el a Lidl kínálatában, mely 
az organikus termékeket 
előnyben részesítő vásárlók-
nak nyújt választási lehető-
séget - tudtuk meg Tőzsér 
Judittól, a Lidl Magyaror-
szág vállalati kommunikáci-
ós vezetőjétől. 

Rohamosan terjed az 
elektromos roller haszná-
lata, ám egyre több he-
lyen tiltják. De miért?

Az e-roller trendi, praktikus, 
viszonylag olcsó és gyors 
közlekedési eszköz. Továb-
bá könnyen kezelhető, kör-
nyezetbarát, nem kell hozzá 
jogosítvány, és parkolási dí-
jat sem kell fizetni utána. 
Ott, ahol az e-rollerek közle-
kedését jogszabály nem kor-
látozza, úgy tűnik, a gyors 
elterjedésnek nincs akadá-
lya. Napjainkban sok helyen 
van „joghézag” ez ügyben, 
mert az e-rollert nem ismer-
ték még el hivatalosan jár-
műként. Máshol, például 
Londonban kifejezetten tilt-
ják, míg egyéb városokban 
feltételekhez kötik az e-rol-
lerezést. Az e-roller Ma-
gyarországon is népszerű, 
bár egyes önkormányzatok 
már behajtási tilalmat ren-
deltek el az ilyen járgá-
nyokkal közlekedőkre meg-
határozott közterületeken. 
Tavaly júniusban Budapest 
Belváros képviselő-testülete 

Az e-roller rendőr szakmai szemmel
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A tapolcai kiállítás képei a fotó műfaji sokszínűségéről árulkodnak, A Fény költé-
szete címet viselő tárlat a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola pedagógusainak 
és diákjainak alkotásait mutatta be Tapolcán                                                         Fotó: tl.

Bio pékáru helyben

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Tény, hogy vannak veszé-
lyei az e-roller használatá-
nak            Fotó: Rendőrség

döntött úgy, hogy a hatás-
körébe tartozó gyalogutakon 
és gyalogos övezeten tilos 
közlekedni az e-rollerekkel. 
Legutóbb pedig Tihany köz-
pontjában és a hajóállomás 
környékén rendeltek el be-
hajtási tilalmat az elektro-
mos rollerekre, 50 000.-Ft-
ig terjedő pénzbírsággal 
sújtva a rendelkezés meg-
szegőit. Az indoklás szerint 
a tilalom elrendelésére azért 
volt szükség, mert az eszköz 
akadályozza, illetve veszé-
lyezteti a járókelőket. 
Az e-rollerek használói 
alapvetően a járdákon és a 
köztereken közlekednek, a 
gyalogosokat kerülgetve, és 
a többség, ha lehet, maxi-
mális, vagy ahhoz közeli se-
bességgel hajt. Az ilyen esz-
közök akár 20 km/h feletti 
sebességre is képesek. Je-
lentős kockázati forrás, 
hogy a gyalogosok alapve-
tően a hozzájuk hasonló 
tempójú közlekedőkre szá-
mítanak a járdán, ezért ha 
egy kirakat előtt megtor-
pannak, vagy hirtelen irányt 
váltanak, nem néznek körül, 

hogy közeledik-e feléjük 
jármű, vagy más eszköz (er-
re nem is kötelezi őket sem-
mi). A tereken szaladgáló 
gyerekekkel hasonló a hely-
zet. Probléma továbbá az is, 
hogy az e-rollerek csendes 
eszközök, a haladásuk során 
keletkező csekély zajt a vá-
rosi környezet gyakorlatilag 
elnyeli, így az e-roller köz-
lekedése a gyalogosok ré-
széről alig észlelhető. Az e-
rollerek használatának ve-
szélyességét számos súlyos 
baleset igazolja, és az eszköz 
helytelen használata sajnos 
emberéletet is követelt már. 
Pedig lehet a többi közleke-
dőre figyelve, biztonsággal 
is használni.
            Forrás: ORFK- OBB

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 legjobbakat hétről hétre kö-
zöljük. 

Prokaj Attila
Dönci cica hazatért!

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus címünkre!
 tapolcai7nap@gmail.com

Az én városom...

TÚRA - A TVSE Természetjáró szakosztály augusztus 31-én, 
szombaton a 18 km távú Zalaszántó- Kovácsi-hegy- Bazalt-
utca- Kovácsi-erdő- Zalaszántó útvonalon kirándul.Találkozó a 
tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.10-kor, a 
busz 7.15-kor indul, átszállás Sümegen. Az utazási költség 
teljes áron a hazaúttal együtt 1.705 Ft. 
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