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Jobbikos győzelem
VÁLASZTÁS A részvételi arány 28,18 százalék a két körzetben
Mindkét önkormányzati
körzetben, a 3-asban és
az 5-ösben is magasan
győzött a Jobbik a vasárnapi tapolcai időközi választáson.
A jobbikos Pass Sándor és
Décsey Sándor került be a
képviselő-testületbe,
így
megvan a jelenlegi vezetés
többsége a tapolcai testületben. A Fidesz-KDNP által
támogatott független jelöltek a második helyen végeztek mindkét körzetben. Az
MSZP-MLP jelöltje az
egyik körzetben harmadik, a
másikban utolsó lett, ahol
egy független (korábban
jobbikos) jelölt is megelőzte. Ughy Jenőné jegyzőtől
megtudtuk, hogy a két körzetben összességében 1043
személy adta le szavazatát,
ami a 3701 jogosult viszonylatában 28,18 százalékos
részvételi arányt jelent.
Tapolcán tizenkettő képviselői hely van a polgármestert is beleszámítva. Azonban tavasszal megüresedett
az országgyűlési képviselő-

Décsey Sándor (lent) és Pass Sándor került be a testületbe a választáson
vé választott Rig Lajos (Jobbik) helye, és felszabadult az
ősszel egyéni mandátumot is
nyert Dobó Zoltán (Jobbik)
helye, aki polgármesteri címe megtartása mellett lemondott egyéni képviselői
mandátumáról. A tíztagú

Az ünnepi napok szervezői

testületben öten a Fidesz,
hárman a Jobbik és ketten az
MSZP színeiben kerültek
be, bár a szocialista Lévai
Józsefet kizárták pártjából
miután elfogadta az alpolgármesteri felkérést. A most
megválasztott két jobbikos

Fotó:szj

képviselővel Dobó Zoltán
polgármester megnyugtató
többséggel vezetheti a
várost az elkövetkező több,
mint négy évben.
(Írásunk a 2. oldalon folytatódik
„Megerősödtek”
címmel).
(szj)

A bankok
a tankok?
Ha van egy kis pénze,
rejtse el egy tuti helyen, vagy varrja be a
párnahuzatba, esetleg ássa el a kertben,
az erdőben! Hitelre
meg ne is gondoljon,
mert azzal saját sírját
alapozza! Lehet, kissé túlzás mindez, de
tény, újra át kell gondolni a pénzzel, hitellel, megtakarításokkal kapcsolatos ismereteinket, gyakorlatunkat. Elvben ugyanis a bank biztonságot jelent, ahol a pénzünkre vigyáznak, sőt
még kamatot is kapunk, ha pedig megszorulunk, kölcsönt is
adnak. Na ez ma pontosításra szorul. A hitel sokaknál a vég
kezdetét jelenti. Akinek pedig van pénze,
röhejes mértékű kamatot kap, amit aztán
el is visznek a költségek. Mi soha nem járhatunk jól, a bankok
úgy gázolnak át rajtunk mint a tankok.
Szijártó János

Szép, virágos városért
35 díj és ugyanannyi emléklap talált gazdára a Virágos Városért 2015-ös
versenyének díjátadó ünnepségén a Tapolcai Ünnepi Napok és borhét nyitónapján.

Az önkormányzat által is támogatott, nagy hagyományokkal bíró megmérettetésre a város lakói benevezhették családi házaik kertjét,
illetve a társasházak lakói,
lakóközösségei előkertjeiket, erkélyeiket indíthatták a
versenyben. A zsűri idén is
gondos mérlegelés után döntött, végül a közel hetven
nevezőnek mintegy fele
kapta meg a díjat. A díjazotA Tapolcai ünnepi napok és borhét szervezői: a Tapol- tak között nem állított fel
ca Kft. – Tamási Áron Művelődési Központ munkatár- sorrendet a zsűri, tudtuk meg
Benács Lajostól a tapolcai
sai. A rendezvénysorozat minden igényt kielégített

városszépítők elnökétől. A
Családi ház-”Tiszta udvar,
rendes ház” idei díjazottjai:
Hosszúné Pál Andrea (Munkácsy 34), Horváth Sándorné (Bárdos 10), Kasza Tamásné (Csokonai 12), Muzsi
László (Diszel Szabadság
1/2), Gajdos Gáborné (Diszel Rózsadomb 16) Bindics
Zoltánné (Juhász Gy. 24),
Bagi Zoltánné (Királykúti
1), Lendvai György (Balaton 14), Gyönge Jenő (Kinizsi 32), Aranyodi Zsolt (Barackvirág 25), Éder Zoltán
(Barackvirág 11), Hegedűs
Miklósné (Fazekas 4), Kordik Norbert (Madách 24),
Czintula Tamásné (Barackvirág 10), Kovács Ferencné (Tóth Árpád 5), Borbély
Gyuláné (Barackvirág 8),
Fodor Lajosné (Tanúhegyek

út 3). A legszebb előkertek
díjazottjai: Torsa Ferencné
(Juhász Gy. 40), Szabó Péter (Radnóti 24), Horváth
Péterné (Juhász Gy. 42),
Orbán Béláné (Juhász Gy.
60), Lukács Tibor (Lóczy
2), Szabóné Mózner Ibolya
(Lóczy 3), Szijártó Istvánné
(Csokonai 8), Kardos Ernőné (Csokonai 20), Mátis
Pálné (Berzsenyi 3). (Folytatás a 2. oldalon „A szebb
és élhetőbb ...címmel) (tl)

A legszebb tapolcai erkélyek egyike Fotó: Töreky L.
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FELHÍVÁS
n TAPOLCA Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 31/2011. (XII. 12.)
önkormányzati
rendelete
alapján támogatást nyújt a
felsőoktatási intézményben
tanuló, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező (minimum 4.00 tanulmányi átlag),
szociálisan hátrányos helyzetű, tapolcai állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók
számára. A támogatás iránti
igény benyújtási határideje:
2015. szeptember 30. A támogatás igénylésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Általános Igazgatási Csoportja (telefon: 87/511-153)
nyújt, ahol az igényléshez
szükséges nyomtatványok
rendelkezésre állnak.

Dobó Zoltán
polgármester

KÖZÉLET

2015. SZEPTEMBER 2.

Megerősödtek
IDŐKÖZI Mindkét győztes ötven százalék fölött
(Folytatás az 1-es oldalról)
Mindkét önkormányzati
körzetben, a 3-asban és
az 5-ösben is magasan
nyert a Jobbik a vasárnapi tapolcai időközi választáson.
A vasárnap megválasztott
két jobbikos képviselővel,
(Pass Sándorral és Décsey
Sándorral) Dobó Zoltán polgármester
megnyugtató
többséggel vezetheti a várost az elkövetkező négy évben. Lapunknak azt nyilatkozta, hogy eddigi munkájuk visszaigazolást nyert a
választók részéről, és megerősítette őket abban, hogy
jó úton járnak.
A 3. választókerületben Pass
Sándor (Jobbik) a voksok
57,93 százalékát szerezte
meg a kapott 314 szavazattal. Ács Jánosné (független,
a Fidesz-KDNP támogatásá-

Erről Harangozóné Horváth
Katalin a Tapolcai Városfejlesztési Kft. munkatársa
tájékoztatta lapunkat. Megtudtuk, a tapolcai önkormányzat, mint kedvezményezett az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia
Operatív Program keretén
belül a „Derogációs vízi
közmű projektek előkészítése” tárgyú felhívásra projektjavaslatot nyújtott be,

Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Décsey Sándor (balról) újdonsült képviselő, Kozma
Henrik alpolgármester, Dobó Zoltán polgármester és
Pass Sándor, szintén új képviselő. Megerősödött a jobbikos városvezetés
Fotó: Szijártó János
val) 116 voksot kapott, Kránicz András (MSZP-MLP)
86-ot, Szalkai Zsolt (független) 26-ot.
Az 5. választókerületben
Décsey Sándor (Jobbik) 262
szavazattal nyert, ami a 3-as
körzethez hasonlóan szintén
meghaladja a összes voks

felét (52,4 százalék). Horváthné Somogyi Ildikó (függetlenm a Fidesz-KDNP támogatásával) 127, Toronyi
Tibor (független) 71, Sásdiné Verebélyi Margit Hajnal
(MSZP-MLP) 40 szavaztot
kapott a vasárnapi időközi
választáson.
(szj)

amit az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek minősített. A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai
korszerűsítését célzó projekt támogatói okiratát
2013. augusztusában írták
alá. A beruházás az Európai
Unió Kohéziós Alapjából és
hazai központi költségvetési
előirányzatból 38 millió 756
ezer forint összegű, vissza
nem térítendő támogatásban
részesült. A 45 millió 596
ezer forint összköltségű fejlesztés önrészének biztosítására a város önkormányzata vállalt kötelezettséget.
Az időigényes és sokrétű
projekt-előkészítési folya-

mat eredményeként elkészültek a megvalósításra vonatkozó főbb pályázati dokumentumok, így a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányuló, vízjogi létesítési
engedélyezéséhez
kapcsolódó terv, a hálózatrekonstrukciós munkákra
vonatkozó műszaki dokumentáció, a tervezői költségbecslés, a megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés, valamint a
közbeszerzési dokumentáció műszaki tartalmú részei.
Az elkészült számítások
alapján a környezetvédelmi
beruházás várható összege
közel 2 milliárd forint . (szj)

A szebb és élhetőbb Tapolcáért
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Szeptember 7. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 14. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Szeptember 21. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Szeptember 28. 14.00-16.00

(Folytatás az 1-es oldalról)
Az erkélyek kategória győztesei, díjazottjai: Lakossy
Gyuláné (Kossuth 64.A.
1/1), Mayer Nándorné (Berzsenyi 1. C. 2/3), Gadácsi
Károlyné (Berzsenyi 3. 1/1),
Kocsis Lajos (Berzsenyi
13.D. 2. em), Sáfár Gyula
(Kazinczy tér 11. fsz. A/1),
Dányi Józsefné (Billege 5.
1/2), Véberné Borbély Éva
(Deák 9 Borudvar), Éderné
Biczó Ibolya (Berzsenyi 9.),

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán

Pályázat a tisztább környezetért
Európai uniós forrás segítségével megvalósult a
„Tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése” című pályázat előkészítő szakasza.

INFORMÁCIÓ

Társasház (Dózsa 24) lakói:
Farkas Ferenc, Farkas Istvánné, Tóth Lajos, Horváth
József, Aranyás Istvánné és
Király Sándor. A tiszta udvar-rendes ház verseny
győztesei
díszokleveleik
mellé falitáblát és ötezer forintos virágvásárlási utalványt is kaptak a szervezőktől. Az erkély, előkert virágosítási versenyben sikert
aratóknak szintén járt az ötezer forintos utalvány,

amelyet a Fülöp Kertészet
ajánlott fel. A díjakat, elismeréseket Dobó Zoltán polgármester, Boczkó Gyula a
Városért Egyesület elnöke,
Vörös Béla a Tapolca és
Környéke
Vállalkozók
Egyesületének elnöke, továbbá Benács lajos a városszépítők elnöke adta át a
Köztársaság-téren.
(tl)
www.tapolcaiujsag.hu

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8.00-12.00 óráig és
13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Megjelenik 7250 példányban
Engedélyszám:ISSN 1589-5866
Nyomda: OOK-Press Kft.
8200 Veszprém, Pápai út 37/A
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Segíti a vadászkamara Salföldön is jártak
a rendőrkapitányságot
LCD televíziót vehettek át a rendőrök a minap
LCD televíziót adományozott a Tapolcai Rendőrkapitányság számára
a vadászkamara megyei
szervezete a napokban.
A kapitányság aulájának falára a közelmúltban felszerelt televízió bűnmegelőzési, áldozatvédelmi és természetvédelmi műsorokat,
filmeket fog vetíteni a közeljövőben a tévékészülékhez
mellékelt USB eszköz segítségével.
A készüléket a rendőrség nevében Koleszár Zsolt köszönte meg Baracskai Lajosnak az Országos Magyar
Vadászkamara
Veszprém
Megyei Területi Szervezete
titkárának. Ez év tavaszán a
természeti értékek védelme,
a falopás, az orvvadászat
megelőzése és ezek felderítése érdekében kötöttek
megállapodást az erdőgazdaságok, a hatóságok, a rendőrség, a vadászkamara, valamint a nemzeti park. A széleskörű megállapodás egyik
folyományaként a közel-

Tapolcai zenészek
A Vadóc kislányból, vad díva lett az elmúlt évek során.
Megküzdött nővére árnyékával, sikereinek fényével,
hogy ne „Vera hugicájaként”
emlegessék. A Megasztár
addigi legfiatalabb versenyzőjeként jutott a legjobbak
közé, olyan produkciókkal,
melyek mély nyomot hagytak az emberekben. Tíz évvel ezelőtt az év énekesnőjének választották, melyet
fellépésein azóta is bizonyít.
Olyan energiával és elánnal
veti bele magát a munkába,
hogy ember legyen a talpán,
aki bírja vele a tempót. Megosztó személyiségnek tartja
magát, de örül neki, hogy az
embereknek van véleményük róla. Sokan bántják
extravagáns
megjelenése
miatt, azonban még többeknek pont ez az, ami kedvencükké emeli. A színpadi
rutin, alázat és a zenébe vetett hite segített neki abban,
hogy fiatal, pályájuk elején
lévő tehetségeket mentoráljon. Tanácsaival, anyás-

Kézműves foglalkozás a Bárdos iskola gólyatáborában
Folytatva a régi hagyományt, az idei tanév előtt,
augusztus utolsó napjaiban gólyatábort szerveztek a Bárdos Lajos Általános Iskola székhelyintézményében a leendő elsősöknek.

Baracskai Lajos (balról) a megyei vadászkamara titkára adta át az LCD televízió készüléket a tapolcai
kapitányságon
Fotó: Töreky László
múltban az Országos Ma- ből került Tapolcára a most
(tl)
gyar Vadászkamara Vesz- átadott készülék.
prém Megyei Területi Szervezete a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányságnak 7 06/87/412-289
darab LCD televíziót adományozott, ebből a készlet- www.tapolcaiujsag.hu

Tóth Gabi
kodó, érzelemdús természetével sok embernek segített
elindulni a cseppet sem
könnyű zeneiparban. Lemezein egyaránt megtalálhatók
a szívhez szóló balladák és a
pörgős partyhimnuszok is.
Legközelebb a tv képernyőin más-más világsztárok bőrébe bújik, megcsillogtatva
jellegzetes és ámulatba ejtő
tehetségét.
(hg)

A gyerekek természetesen
nagy izgalommal érkeztek.
Először a tanító nénikkel
körbesétálták az iskola tantermeit, folyosóit, udvarát.
Ezután a gyerekeket Gál Attila igazgatóhelyettes fogadta irodájában, ahol „varázsceruzát” kapott mindenki.
Elhangzott, hogy „aki szorgalmas, annak mindig pirospontot rajzol a varázsceruza”. A kézműves foglalkozáson színes halacskákat
készítettek a kisdiákok a
pedagógusok segítségével.

A zenei tagozatos osztályban játékos ének- és táncfoglalkozás következett. A
focis osztály kis elsősei kipróbálhatták a műfüves pályát, ahol izgalmas sportversenyen vehettek részt. Mindenkinek jól esett a finom
ebéd, a játszótérről pedig haza sem akartak menni a
szülőkkel.
A közösségformálás jegyében a következő napon a salföldi majorba kirándultak a
kis gólyák. Itt őshonos magyar állatokkal ismerkedtek
meg, de a legérdekesebb
programnak a pálos kolostorromhoz való lovaskocsikázás bizonyult.
Néhány nappal később a tanévnyitóra már igazi iskolásként, egymást megismerve, szorongások nélkül érkeztek a kisdiákok.
(szj)

Gólyatáboros iskolások
A Batsányi Tagintézményben is gólyatábort
szerveztek a leendő első
osztályosok számára a
tanév kezdete előtt.

Az iskolától kapott információk alapján a két napos táborral próbálták a gyerekeknek bemutatni az intézményt, az iskolai élet szabályait, rendjét. Fontosnak
tartották, hogy a gyerekek a
két nap leforgása alatt
nagyon jól érezzék magukat,
ezért minél több érdekes, és
hasznos foglalkozást biztosítottak számukra, amit a tanév folyamán alkalmazni is
tudnak. Játékos angol feladatok, kézműves és sportfoglalkozások, jókedv és vidámság megteremtése volt a
pedagógusok célja, hogy
úgy gondoljon minden kisdiák az iskolára, mintha az a
„második otthona” lenne.
A meghívókat nyár elején
postán küldték ki, ennek
megfelelően augusztus 26Tóth Gabi Fotó: Havasi G. án reggel nyolc órakor gyü-

Ebéd közben a gólyatáboros kisdiákok Batsányi Tagintézmény étkezdéjében. Felkészültek az iskolára
lekeztek a leendő első osztályos tanteremben. A gyerekek
megismerkedhettek
egymással, és a tanító nénikkel, a bemutatkozás és egy
rövid beszélgetés keretében.
Az ismerkedés után a tanító
nénik az 1. osztályosokkal
felfedező útra indultak az iskolába, megismerkedtek a
termekkel, irodával, a mellékhelyiségekkel és használatukkal.
Mint megtudtuk, gólyaújságot is készítetettek a gye-

rekeknek csupa érdekes feladattal, amelyeket nagy
odaadással és jókedvvel oldottak meg. Ezeket a nap
végén haza is vihették és
nagy örömmel mutatták meg
szüleiknek.
Mindkét napot közös étkezéssel zárták.
Az együtt töltött két nap
kifejezetten jó hangulatban
telt el, mind az elsős kisdiákok, mind a pedagógusok
szempontjából. A tanév elkezdődött.
(szj)
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Sztárok jártak a városban
KONCERTEK Zenei választék volt bőséggel az ünnepi napok és borhét idején
Évről évre nagy várakozás előzi
meg a Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét rendezvényt. A Tapolca Kft. – Tamási Áron Művelődési Központ dolgozói hosszú
hónapokon ke-resztül fáradoznak azon, hogy minél színesebb, sokrétűbb, nagyobb közönséget vonzó előadókat, zenekarokat hívjanak a városba.
Sokan várják és érdeklődve figyelik a plakátokat, vajon kapott-e
meghívást kedvence. A program
összeállításában figyelembe veszik, a generációs trendeket, stílusokat. Idén is számos neves zenész
és együttese szórakoztatta a közönséget, voltak, akik hazajöttek, voltak, akik először jártak nálunk. A
zenei felhozatal most is változatos
volt, minden napra jutottak olyan
fellépők, akiket nagy tömegek vártak. Velük készítettünk interjút,
melyből egy egy kérdésre adott
válaszukat önökkel is megosztjuk.
Az első estén a fiatalabb korosztály
bálványai, a Halott Pénz formáció
lépett színpadra. Marsalkó Dávid
frontember, szövegíró, arra a kérdésre, hogy fér meg egymás mellett a mély mondanivalójú és a helyenként kevesebb komoly tartalommal bíró szöveg, a következő
választ adta: „- Hál' Istennek sok
sikeres számunk van, ezzel együtt
nagyon sokféle dalt írtunk. Vannak
úgynevezett „feel goodos”, lazább
hangvételű, bulisabb dolgok, de
vannak sokkal mélyen szántóbb,

A ska és reggae zene kedvelői az Ocho Macho bulijára táncolhattak Fotó: Havasi G.
lassabb dalok. Ezek megférnek
egymás mellett, hiszen az ember
megnéz számtalan olyan filmet is,
amelyen tud nevetni és sírni is,
azok általában egész jó filmek és
ezt nagyon nehéz eltalálni.” A következő nap sztárfellépői, a városunkból induló és sok sikert elért
Tóth lányok voltak. Vera és Gabi
hatalmas zenei élménnyel örvendeztette meg a szépszámú hallgatóságot. A jó néhány tv műsort
megjárt fiatalabbik megasztár, a
következőket mondta: „- Nagyon
csodálatos ez a város. Azért, mert
olyan sok minden változik az

életben, de vannak olyan dolgok,
melyek mellett elmegyünk, pedig
azok nekünk ott maradnak egy
biztos pontnak. Ilyen nekem Tapolca és az itteni emberek. Sajnos
sok embert már nem ismerek itthon, hiszen az a generáció, amelyből mi is jövünk kiszivárgott innen
külföldre, vagy a fővárosba szólította az élet. Ennek ellenére, nagyon tudok örülni azoknak az ismerős arcoknak, akik kilátogattak
a koncertünkre, különösen kedves
számomra, hogy a mamáék is itt
voltak.” Vera emlékeiről mesélt: „Hamarosan megjelenik az első

Valóban "bárány" a bárányhimlő?
A bárányhimlő az egyik leggyakoribb fertőző gyermekbetegség. Az
utóbbi években eddig nem tapasztalt szövődmények jelentkeznek,
több a súlyos eset. Dr. Sövényházi
Ilona és dr. Szabó Gabriella házi
gyermekorvosok adtak tájékoztatást a betegségről.
Kórokozója egy igen fertőző vírus,
ezért az emberek nagy része gyermekkorban átesik a betegségen.
Cseppfertőzés útján terjed is terjed.
Lappangási ideje 14-21 nap, általában két hét. A beteg már a lappangási idő végén is fertőz. Jellegzetesek a hólyagos kiütések, melyek
nem egy időben jelentkeznek, gyakori a nem túl magas láz. A legfőbb
panaszt és veszélyt a kiütések viszketése okozza.

az 5 forintos átmérőjét, mindenképpen orvosnak kell látnia a beteget. Az elhúzódó és magasabb láz
is a fertőzéses szövődményre utalhat. További következmények a
bőr kiterjedt befertőződése és életveszélyes sokk állapot kialakulása
lehet. Mindezek a folyamatok
gyorsan, 1-2 nap alatt mennek végbe. Ilyen esetekben antibiotikumot
kell mielőbb alkalmazni, esetleg
kórházban kezelni a beteget.
Idegrendszeri szövődmények: A
vírus a központi idegrendszert támadja meg, agyvelő, kisagyvelő és
gerincvelő gyulladást okozhat, valamint hallóideg károsodást. Következményként bénulások, mozgászavarok, epilepszia, nagyothallás, süketség alakulhat ki.
Hogyan kezeljük?

Melyek a veszélyei?
A szövődmények viszonylag ritkán fordulnak elő, de annál veszélyesebbek. Egy részről a hólyagok
befertőződése útján keletkezhetnek, ha vakarózik a gyermek, vagy
eldörzsölődik a hólyag. Másrészt
maga a vírus okozhat légúti és
idegrendszeri szövődményeket, ez
utóbbiak a legsúlyosabbak. A fertőzéses szövődményekre utaló tünetek: A kiütés nagyobb, duzzadtabb, sötétebb, esetleg sárgás színű, tapintása fájdalmas. Ha a kiütés
körüli bőrpír átmérője meghaladja

Ebben a kérdésben lényeges változások vannak a korábbiakhoz képest. A bőr fertőtlenítésére Betadin
oldatos fürdetést javaslunk naponta két alkalommal, reggel és este, a hajas fejbőrt is le kell öblíteni.
A viszketés csillapítására Fenistil
cseppet ajánlunk, helyileg Virasooth spray-vel lehet a bőrt befújni,
ha nagyon viszket. Semmilyen más
hintőpor, ecsetelő, főként rázókeverék nem használható, mert a
gennykeltő kórokozókat odatapasztja a bőrhöz, fokozva a fertőzés veszélyét. A szájban is előfor-

duló belső kiütések esetén Tantum
verde spray enyhítheti a fájdalmat.
Megelőzhető-e bárányhimlő?
A megelőzés módja védőoltás alkalmazása, mely nem kötelező, választható a szülők döntése szerint.
Két oltást adunk 2-3 hónapos eltéréssel a tartós védelem érdekében,
mely évtizedekre szólóan kialakul.
Ideális az oltás beadására a kisded
kor, vagyis 1 és 2 éves kor között,
de későbbi életkorban is bármikor
adható.
Felnőttek esetében, különösen várandós anyáknál lehet veszélyes a
betegség. Amennyiben kérdésessé
válik, hogy valaki védette-e a bárányhimlővel szemben, egyszerű
vérvizsgálattal kideríthető, és a tervezett gyermekvállalás előtt oltható a leendő anya is.
Véd-e 100 %-ban a védőoltás?
Éppen azért, mert a vírus igen agresszív, előfordul, hogy az oltottaknál is áttör a vírus, különösen, ha
valaki csak 1 oltást kapott még.
Ilyen esetben azonban alig néhány
kiütés jelentkezik, 1-2 nap alatt elmúlnak a tünetek és szövődmény
nem alakul ki. További, bővebb információk elérhetők az interneten a
www.baranyhimlo.hu oldalon.
Dr Sövényházi Ilona
és dr. Szabó Gabriella

könyvem, melynek épp most fejeztem be az írását, és abban rengeteg
oldalt szántam szülővárosomnak.
Különösen szép emlék számomra
az az este, mikor tizenegy évvel
ezelőtt megnyertem a Megasztárt.
Emlékszem, Ács Jancsi bácsi a
döntő előtt azt mondta, ha nyerek,
ha nem, beülök az autójába és a
szurkolótáborral együtt, mely elkísért a fináléba hazahoz Tapolcára,
ahol a annak a közönségnek, akik a
sportcsarnokban szorítottak értem,
adunk egy minikoncertet. Felemelő érzés volt látni, hogy egy cél érdekében annyi ember össze tudott

fogni és egy emberként örült a sikernek.” A ska és reggae zene kedvelői az Ocho Macho bulijára táncolhattak. Kirchknopf Gergő énekest, népszerűségükről és a kezdetekről faggattuk.” –Semmiképpen
nem gondoltuk, hogy ekkora sikereket fog elérni a zenekarunk és,
hogy ennyire kivívjuk a közönség
szeretetét. Nem álltunk meg még
filózni a sikereinken, most mégis
úgy érezzük, hogy meg kell állni
egy picikét és megnézni, hogy honnan hova tart a zenekar, pontosan
azért, hogy ne felejtsük el azt, amiért létrejöttünk. Erre azért van
szükség, hogy a közönségünknek
továbbra is örömet tudjunk szerezni. Nem mintha gond lenne,
csupán úgy gondoljuk, hogy most
már nekünk is szabad örülnünk egy
picit a színpadi sikereknek.”
Heincz Gábor „Biga”, a Dal című
versenyben tűnt fel és ismerte meg
szélesebb körben a nagyérdemű,
ellentétben azzal, hogy ő már hoszszú évtizedek óta a zene szerelmese. „- Édesapám kapott kölcsön
egy villanygitárt, amibe egyből beleszerettem. Véletlenek sora az,
hogy apu néhány harmóniát ismert,
amiket aztán megmutatott. Innentől kezdve már ember nem állított
meg az úton, végérvényesen zenész lettem.” A rendezvény utolsó
előtti napját helyi bandáknak és
előadóknak szentelték a szervezők,
majd az Ismerős Arcok koncertjével zárult e pár nap sztárfellépőinek sora.
(hg)

Jegyzet
Vitt is, hozott is...
Azért még nem veszett el
minden remény. Az egyre
elgépiesedő világban még
nem váltunk érzéketlen robotokká, érzéseink nem tárolhatók fájlokban, a másik emberhez való viszonyulásunk még nem mérhető bájtban.
Alig pár hete, hogy özönvíz zúdult Tapolcára. A hatalmas víztömeg utcákat
árasztott el, lakóházak,
garázsok „úsztak”, helyenként a szennyvíz is felszínre tört. Kár, bosszúság
akadt bőven. A mi utcánkat sem kímélte az áradat,
nálam a garázsajtót szakította be félelmetes süvítő
zaj kíséretében. Egy másodperccel később az
áram is elment, közel ötven köbméternyi víz vette
át a garázsszint ellenőrzését. A szakadó esőben
aztán megjelentek az utcán a szomszédok. Kerestük a tűzoltókat, de jelez-

Szijártó
János

ték, hogy sok helyre hívták
őket, várni kell. Vártunk.
Közben az egyik szomszédunk megjelent egy szivattyúval, a másik az áramot hozta hosszabbítóval.
Aztán a másik oldalról
„érkezett” még két szivattyú, majd a tűzoltók is.
Kiemelték a sáros, mocskos vizet, az egyik még a
söprögetésbe is besegített.
Ahogy több szomszéd is,
akik páran immár takarítóeszközökkel érkeztek.
Hajtottuk ki a szinte fekete
lét az ajtón kívülre, s
közben arra gondoltam,
hogy ezt nélkülük meg sem
tudtuk volna oldani. Úgy
nézett ki minden, mintha
kézigránátot dobtak volna
be. De újult erőt adott a jó
érzésű utcabeliek segítsége, és aznap este arra
gondoltam, hogy bár az
árvíz kárt okozott nekem,
de ezzel együtt sokkal gazdagabbá is tett.
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Az egészség a tét

Heti Ötlet
Lenner Lászlóné

Új helyszínen várják az érdeklődőket
Az Egészségfejlesztési Iroda Tapolca (EFI) jelenéről és
jövőjéről tájékoztatta lapunkat Puskás Ákos projektmenedzser.
- Új nyitva tartással, új helyen várják az egészséges
életmódot követő személyeket. Mik ezek a változások?
- A Városi Mozi épületében
Kovács Kaposi Katalin
Krisztina, Szennyainé Kovács Veronika és Fábián Kata várja ezentúl a kedves érdeklődőket. A nyitvatartást
úgy változtattuk, hogy a dolgozó, munkából hazatérő
emberek is megtaláljanak
minket, így hétfőn és szerdán 8-16 óráig, kedden és
csütörtökön 9-18-ig, míg
pénteken 8-14-ig leszünk
elérhetők. Az ügyfélfogadás
és regisztráció keddre, szerdára illetve csütörtökre koncentrálódik. A projektgazda
személyében is változás
történt, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
új igazgatója, Sikos Rita lett.
- Várható változás a népszerű klubok, mozgásformák
rendszerében is?
- Szeptemberben folytatódnak klubjaink. Így a diabétesz- cukorbetegek, daganatos betegek illetve a szív- és
érrendszeri betegségekkel
küzdők klubja is megy tovább, apróbb változtatásokkal. Különböző szakembereket, előadókat kívánunk
meghívni, akik szakmai tudásukkal segítik majd a betegeket. Ezekről az előadásokról időben tájékozódhatnak majd honlapunkon illetve facebook oldalunkon.
A mozgásprogramok órarendjének
kidolgozása,
egyeztetése jelenleg is folyik. Jó hír, hogy a méltán
kedvelt kondicionáló torna
(„asszony torna”), az aerob
torna továbbra is látogatható

Fotó: Havasi G.

lesz. Szeretnénk minél több
férfit is bevonni programjainkba, ezért Molnár Gábor
vezetésével, a brazil jiu jitsu
mozgáselemeit tartalmazó
mozgáslehetőségét ajánljuk
nekik. Szeretnénk ezeket a
lehetőségeket a járás további három, négy településére
eljuttatni, az ott élő emberekkel megismertetni.
- Mi szükséges ahhoz, hogy
aki kedvet és elszántságot
érez magában, részt vehessen ezeken a programokon?
- Regisztráció szükséges. Be
kell fáradni az irodába, ott
kap egy lepecsételt kártyát
és utána már ingyenesen
mozoghat a számára legkedvezőbb programon. Fontos, hogy akik régi kártyával
rendelkeznek nekik is újra
kell regisztrálni. Az újbóli
állapotfelmérés egy mérhető, reális képet mutat majd,
honnan, hova jutott az elmúlt időszakban, mennyire
volt hatékony az edzésmunka, melyet elkezdett.
- Az irodán és az állandó
programokon kívül hol találkozhatunk az EFI-vel?
- Szeretnénk, ahogy eddig is
tettük, a lehető legtöbb településnapon, különböző rendezvényeken megjelenni,
ahol nagyobb körben tudjuk
tájékoztatni, informálni a lakosságot, különböző szűréseket végezni. Ezek mellett
egyre több intézményben,
iskolában, munkahelyen tartunk ismeretterjesztő bemutatókat, előadásokat. Célunk, hogy a fiatalokat is,
minél nagyobb számban az
egészséges életmód irányába tereljük. Hangsúlyozzuk,
mennyire fontos a prevenció, a megelőzés, jobb elkerülni a betegséget, mint kezelni. Szoros az együttműködés az egészségüggyel,
hiszen orvosok, ápolók is
tartják előadásainkat.
(x)

TAPOLCAI ÚJSÁG egészség
környezet
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informatika

védőnő
Mindennapi életünk során Könyvespolcok, TV-állvány
gyermekeink olyan veszé- stabilitását rögzítéssel oldjuk
lyeknek lehetnek kitéve, meg. Szúró, vágó eszközökamelyet a leggondosabb szü- höz ne férjen hozzá a kislői odafigyeléssel sem tu- gyermek. Játékok apró dadunk kivédeni. 2 éves korig rabjait a szájukba vehetik,
fulladást
okozhat.
nagyon gyakoriak a kisebb ami
Fürdőkádban soha ne hagybalesetek.
A kicsik ebben az életsza- juk felügyelet nélkül, még
kaszban gyorsan fejlődnek, nagyobb testvér társaságáúj részleteket fedeznek fel a ban sem. Veszélyt jelentenek
világból, minden érdekli még a tüskés, éles levelű,
őket, nagyon találékonyak, vagy mérgező növények. Új
veszélyforrás a mosókapszunincs veszélyérzetük.
Már újszülött kortól fontos lák megjelenése. Gyógyszeodafigyelni arra, hogy a pe- rek, vegyszerek tárolása, a
lenkázón, ágyon sose hagy- gyermek számára nem hozjuk őrizetlenül a babát. Etető- záférhető helyen, vagy zárt
székben, babakocsiban hasz- szekrényben történjen. Vonáljuk a biztonsági övet, és natkozik ez a vitamin készítne hagyjuk magára a gyer- ményekre is.
meket. Vezetékek, kapcsolók A konyha nem játszótér! Ezt
ne legyenek a gyermek ját- a gyermekkel tudatosítani
szóterében, a konnektorokat kell! Az edényeket fülével,
védőbetéttel lássuk el. A lép- nyelével befele fordítva kell
csők vonzzák a kicsiket, használni. Lehetőleg a belső
részesítsük
ezért védőkorláttal előzzük főzőhelyeket
előnyben!
meg a baleseteket!
Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

5

06/87/412-289
www.tapolcaiujsag.hu
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről hétre!
Akinek van olyan receptje,
amelyet szívesen osztana meg
másokkal lapunk hasábjain, azt
kérjük küldje el e-mailban
elektronikus címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com

Hirdetés

FELHÍVÁS
Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 31/2011.
(XII. 12.) önkormányzati rendelete alapján támogatást nyújt a felsőoktatási intézményben tanuló, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező
(minimum 4.00 tanulmányi átlag),
szociálisan hátrányos helyzetű, tapolcai állandó lakóhellyel rendelkező
hallgatók számára. A támogatás iránti
igény benyújtási határideje: 2015.
szeptember 30.
A támogatás igénylésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Általános Igazgatási Csoportja (telefon: 87/511-153) nyújt, ahol az
igényléshez szükséges nyomtatványok rendelkezésre állnak.
Dobó Zoltán sk.polgármester
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Ki a felelős mindezért?

Hatvan éves találkozó

Az elmúlt napokban a tapolcai
Csobánc utca végre felkerült a térképre. Nevezetesen önkéntesek elkezdték rendbe tenni a Keszler-ház
udvarát. Ezúton is köszönöm az itt
élők nevében. Szép volt! Már megérte 8 éven át küzdenem érte!
Mivel 29 éve pontosan szembe lakunk vele, így akaratlanul is tanúi
vagyunk a történéseknek. A megoldás a mindenkori városvezetés
kezében van, ezért a saját példámon szeretném bemutatni, hogy
mit tehet egy magánember egy
szélmalomharcban. Az utolsó itt
élő tulajdonossal jó viszonyban
voltunk, így pontosan ismertem a
birtok igaz történetét. Miután az
idős néni kénytelen volt elköltözni,
szinte azonnal elkezdődött a pusztítás. Ekkor még lakat volt a kapun,
a Bajza utcai bástya is egyben volt.
Szépen lassan feltűnés nélkül bebejártak a területre, feltörték a hátsó bejáratot, értékes dolgoknak
kelt lába. Anyag nem vész el, csak
átalakul, így lett apránként, de
módszeresen az értékekből szemét, mert amikor elvittek valamit
hoztak helyette szemetet. Természetesen mindezt magyar, és tapolcai emberek csinálták. Ebben az
időben többször megfutamítottam
szeméthordókat, mikor észleltem.
A nagykapu egyik szárnyát, többnapos megfigyelés ellenére sem
tudtam megmenteni. Valószínűleg
vastelepen végezte. Hiába tettem
feljelentést!
Elkezdődött az elhullott állatok
idehordása is. Egy nyári napon elviselhetetlen volt a bűz. A kapun
belül találtam egy utazótáskát, és a
legrosszabbra gondolva kihívtam a
rendőrséget. A helyszínelők megállapították, hogy több tíz kilónyi
romlott hústól szabadultak meg itt.
Kértük, hogy a szakhatóságok felé
jelezzék a problémákat, de nem
történt semmi. Sokáig hajléktalanok, drogosok fészkelték be magukat, de miután kétszer kigyulladt a
ház, eltűntek. A környék igénytelen lakói nyilvános vécének használták. Miután kiürült a ház, és a
falban sem maradt vezeték, vitték
az ajtókat tokostul. Fényes nappal
fejszével kiverték, amit észleltem,
majd miután láttam hová viszik,
hívtam a rendőrséget, a pontos cí-

A tapolcai gimnázium első évfolyamának 60. érettségi találkozóját
szeptember 5-én rendezik. Az egyik
érintett, Barcza Géza írta le
gondolatait lapunk számára.
60 éves jubileum! Több emberöltő!
Istennek hála, hogy találkozhatunk. Együtt vagyunk! Megértük!
Nem könnyű az emlékezés! Boldogok vagyunk, hogy láthatjuk egymást. Mégis valamiért, valakikért
összeszorul a szívünk. Ennek legfőbb oka az, hogy akikkel gyermekkorunkban,
ifjúkorunkban
együtt éltünk, küszködtünk, dolgoztunk, azok nem lehetnek itt,
nincsenek velünk. Ők már csak az
emlékezetben élnek. Ujvári Vili
bácsi, Soós Éva, Marton Laci bácsi, Borsányi Gábor, Bertényiné,
Széles Jenő, Varga Antal, Puskás
István és a többiek. Igaz, humánus,
kezdő tanárok voltak, és elvárásaiknak megfelelő iskolát teremtettek. Távolságtartásuk, szigoruk
ellenére, vagy talán éppen azért,
mély felelőségérzettel, szertettel
adagolták nekünk azt az útravalót,
amit az élet könyörtelen iskolájában kamatoztathattunk. Pedig nem
volt könnyű dolguk. Nem a gazos
udvar, meg a pinpongasztalok miatt, hanem a 15-20 általános iskolából érkezett serdülőt kellett azonos
középiskolai szintre emelni, közös
nyelvre megtanítani. A szigort feloldotta az aranymondások tömege,
amelyeket napjainkban is emlegetünk, amelyeken ma is jókat kacagunk. Érdekes, hogy nem kerestük
a felszerelési hiányosságokat, nem
zavartak a szegényes körülmények, mert szorgalommal felülemelkedtünk azokon, és közben
igen jó közösséggé formálódtunk,
a két osztály együtt. Mindez természetesen lehetetlen lett volna a
mérhetetlenül elszánt és egységes
tantestület nélkül, amely megóvott
bennünket a meglehetősen zord
közélet, az 50-es évek első felének
elembertelenedett szellemétől, a
politikától. Ugyanakkor az iskolai
kórusban, kánonban harsogtuk a
Marseillest, Borsányi Gábor vezényletével, gyönyörű volt. Felejtsük el tehát a gazos zárdaudvart, a
sokat emlegetett pimpongasztalokat, nem méltó ez az „emlék” elért
eredményeinkhez, iskolánkban rö-

Az épület a figyelem középpontjába került végre
met is megadtam és vártam. Meg is
jöttek, nem is lassítottak, el is mentek. Ekkor ötlött fel bennem, hogy
valami cselhez kell folyamodnom!
Hamarosan egy téli napon a feleségem telefonál, hogy verik szét a
Keszler-házat. Hazaértem, még
mindig verik. Telefon a rendőrségre, és várakozás. Megjöttek a rendőrök, bementek! Sikeres elfogás!
Hurrá! Mentem is a bíróságra a tárgyalásra, ahol a méteres fejsze, tettenérés, magánlaksértés, szándékos rongálás, lopás (amíg a rendőrökre vártam egyet fordultak) ellenére a rendőrség vádindítványában
az szerepelt, hogy egy öl fát gyűjtögettek. A bírság nevetséges, le se
írom. Kifele jövet utánam szólt a
magyar és tapolcai ember, „legközelebb magához megyek fáért!” A
hideg tovább tartott, és elkezdték
az udvarban lévő fákat, jó magyar
és tapolcai szokás szerint 80-90 cm
magasságban kivágni, fejszével,
motorfűrésszel! A helyükön „kihajtott” a lecsupaszított hűtő, gumi, rák, egyebek. Minden észlelt
alkalomkor telefon (akkor még
közvetlenül hívhattuk a tapolcai
rendőrséget), de elkövetőt sohasem találtak. Egy vasárnap délelőtt
(miseidőben) a Keszler-ház tetejéről a bádogot szedték le. Rendőrség. Igaz hamar kijöttek, de nem
volt tettenérés… Csak a bádog tűnt
el! Az utolsó ablakot (műemlék)
kiszerelő embert méteres fejszével
értem tetten. Telefon Tapolcára:
név, cím, telefonszám, probléma.
Kapcsoltak valami központba: név,

cím, telefonszám, probléma. (legtöbben már itt letennék). Innen
újabb szám: név, cím, telefonszám,
probléma majd végre kiküldték a
tapolcai rendőröket! Addig én követtem az elkövetőt a házáig. Egyszerre értem haza a rendőrökkel,
akiket elvezettem az elkövetőhöz!
Sikeres elfogás! Hurrá! A tető több
helyen megbontva, hogy jobban
lássanak! A Bajza utca alsó részén
az önkormányzat pár éve kirakott
táblája szerint „Hulladék és törmelék lerakása hatóságilag tilos, alatta „Rendszeresen ellenőrzött terület". Miután másfél méteres gaz takarta a táblát, a megfelelő embernél érdeklődtem, hogy a város területén hol vannak ilyen tiltó táblák? Válasz: nem vezetünk ilyen
nyilvántartást. Jött is azonnal a
gondolat: akkor hogy a fenébe ellenőrzik rendszeresen? Vagy nem
látnak az ellenőrök? Vagy nem jelentik? Akkor meg minek ellenőrzik? Rá egy hétre rájöhettek mit
akarok, mert közmunkásokkal lenyíratták a gazt. Majd jött a polgármester és önkéntesei, média kísérettel. Tényleg örülök, hogy valami
elkezdődött. A kérdés már csak
annyi, hogy ki a felelős a 8 év semmittevésért? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy rajtam kívül más lakók is jelezték a hivatalnak, közmeghallgatáson is téma volt (válasz: nem tudunk mit kezdeni
vele). De szeretném, ha három havonta kampány lenne!
Toronyi Tibor,
Tapolca, Csobánc utca 26.

Havi járadék a hadirokkantak részére
Hadiárvák, hadigyámoltak figyelem! A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém
Megyei Szervezete tájékoztatja
arról, hogy az 1994. XLV. Hadigondozásról szóló törvényt 2015.
július 3-án módosították.
A módosítás értelmében a volt hadiárvák, volt hadigyámoltak, volt
hadigondozott családtagok 8.550
Ft rendszeres havi járadékban részesülnek, amennyiben az alábbiakban felsorolt feltételeknek
megfelelnek.
Idézet a törvényből: „azon volt hadiárva, hadigyámolt, akit 1949. január 1. előtt nyilvántartásba vettek,
de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, il-

letve ilyen ellátás iránti kérelmét
politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,
egyéb ellátástól függetlenül havi
rendszeres járadék illeti meg,
amelynek összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30 %-a (jelenleg 8550
Ft). Az ellátás iránti kérelmet a
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalához kell benyújtani az ott kapott igénylőlap pontos kitöltésével. A hadiárváknak igazolni kell
szülőjük hősi halálának, vagy eltűnésének időpontját, a volt hadigyámoltaknak szülőjük hadirokkanttá
nyilvánítását.
Mindkét esetben igazolni kell,
hogy 1949. január 1-jét megelő-

zően, mint a volt hadiárvát, vagy
mint volt hadigyámoltat az illetékes hatóságok nyilvántartásba vették. Az előzőekben közölt dátumból kitűnik, hogy csak az 1949 előtt
születettek kaphatják a korábban
közölt ellátást.
A nevezettek közül sokan vannak,
akik az 50.000 Ft-os egy összegű
térítést azért nem kapták meg, mert
nagykorúvá válásukig kapták a hadiárva és hadigyámolt ellátást. A
módosított törvény a „túlkorosoknak" is biztosítja a havi rendszeres
járadékot, ebből következik, hogy
kérhetik az elmaradt 50.000 Ft egy
összegű térítést is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtásához ne az eredeti okiratokat
csatolják, hanem azok másolatát.

Saját érdekében minél előbb nyújtsa be kérelmét, mert ennek kedvező elbírálása esetén folyósítják a
járadékát. Amennyiben a fentiekben leírtakkal kapcsolatban kérdésük van, forduljanak telefonon
szervezetünk elnökéhez, feltétlen
kérjék továbbá nyilvántartásba vételüket a szervezetnél, a későbbiekben történő gyors tájékoztatás
érdekében.
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Veszprém Megyei Szervezete, 8200 Veszprém, Táborállás Park 1. sz.
.

Varga László elnök
Telefon: 88/312-181, vagy
06-20/347-26-96

vid idő alatt kialakult szellemiségéhez. Különben is 1951 októberére már berendezett osztálytermekben, táblás, katedrás asztaloknál ültek, álltak tanáraink, és mi diákok, akkor modernek tűnő iskolapadokban tanulhattunk.
Az első érettségizők átlagon felül
kerültek a felsőfokú tanintézményekbe, és el is végezték a választott szakágat, diplomásak lettek, 6
mérnök, 4 orvos, 4 jogász, 5 tanár
és többen doktorátussal pecsételték meg tehetségüket, rátermettségüket. Többiek, akiknek nem volt
kedve, vagy lehetősége a továbbtanuláshoz, ugyancsak dicsőséget
hoztak iskolánkra, mert a szellemi
és a közélet legrangosabb helyein
egzisztáltak: bankban, postán, közigazgatási intézményekben, egészségügyi munkában, védőnői, ápolónői pozícióban álltak helyt, felkészültségüket tanúsítva. A Batsányi János Gimnázium első két alapító osztályának élettörténete és
pályafutása bizonyság arra, hogy
zord években milyen sokat jelent
egy tantestület elhivatottsága, a diákság céltudatos akaratereje, a
szívből jövő összetartás, amely
minket, mondjuk úgy, hogy az
Isten kegyelméből megöregedett
„MARADÉK”-ot még a mai napon is példásan összeköt. Ebből, a
ma is meglévő és fenntartott
szeretetből fakad, hogy ma is és
már évek óta évenként, fájó szívvel
emlékezünk barátainkra, barátnőinkre: Rezner Babára, Sándor Lalira, Kisteleki Mártára, Sárdi Ferire,
Lakossy Marikára, a Fodor fiukra
Udvariból, Erdősi Annára, Pászti
Mártira, Kranabet Gáborra, Gaál
Évára, Dr. Kovács Lacira, Dr. Kiss
Gizellára, Horváth Ibolyra, Faragó
Zsuzsára, Lendvai Lacira, Baticz
Karcsira, Csordás Tiborra, Dr.
Lenner Lajosra, Szalánczi Bélára,
Dr. Szántó Jóskára,, Dr. Fekete Józsefre, Ecséri Lacira, Király Miklósra, Dr. Bencze Lajosra, Dr. Takács Józsefre, Dr. Szele Editre,
Petrás Sárira, Vincze Editre, Födelmesi Máriára, Vitai Antira, Rózsa
Tibire, Branda Sanyira, Bodosi
Antira, Dr Tompos Józsefre. Emlékük életünk végéig a szívünkben
él, közénk tartoznak mindörökké.
Barcza Géza

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban,
(természetesen a terjedelmi
korlátok figyelembe vételével) és internetes lapunkban a
www.tapolcaiujsag.hu címen.

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Eredményes időszak
FARKASOK Az idei év első felében kilencven érmet szereztek
A Farkasok Egyesület az
év első felében húsz versenyen vett részt. Hét országos és tizenkettő
nemzetközi, kontinensviadalon voltak, három területi bajnokságot rendeztek, egyre résztvevőként utaztak.
Erről Molnár Gábor a Tapolcai Farkasok vezetője tájékoztatta lapunkat. Megtudtuk tőle azt is, hogy téli
táboron jártak, illetve szerveztek négy családi edzést és
ugyanennyi szemináriumot.
Számos versenyen indultak,
mindegyiken eltérő létszámmal, más-más összetétellel, különböző szabályrendszerekben. Az első félév
termése nagyon impozáns,
összességében 32 aranyérem, 35 ezüst, és 23 bronz.
A versenyek időrendben:
Európa Bajnokság (Lisszabon, január 21-25), Globalgrappling bajnokság (Budapest, február 7.), Amatőr
MMA bajnokság (Soroksár,
február 14.), Területi ver-

Ezüst az EB-n

Molnár Gábor (balról a harmadik) és csapattársai edzés után
seny (Sümeg, február 27.),
München Gi Open (március
1.), München No Gi Open
(március 1.), Globalgrappling bajnokság (Debrecen,
március 7.), Zenbukan Kenpo Open (Budapest, március
14.), Gyakorló verseny (Pá-

pa, március 21.), Globalgrappling bajnokság (Pápa,
április 4.), Amatőr MMA
bajnokság (Pápa, április 4.),
Ausztria Open (április 11.),
Róma Open (április 10-11.),
Európa bajnokság (Róma,
április 11-12.), Területi ver-

Fotó: Szijártó János

seny (Sümeg, május 1.),
Zágráb BJJ Open (május 2.),
HFC MMA liga (Budapest,
május 9.), Amatőr MMA
döntő (Soroksár, május 23.),
Globalgrappling bajnokság
(Kecel, június 13.), Nizzai
Open (Nice, július 4.). (szj)

Rövid hírek
n NŐI FOCI - A
TVSE női labdarúgói
25 csapatos felkészülési
tornán vettek részt
Zánkán.
A csoportmeccseken jól szerepeltek a lányok, ám az
egyenes kiesési szakaszban a sérülések illetve a későbbi tornagyőztes
megakadályozta a jobb szereplést.
A TVSE női focistái így
a legjobb tizenkettőig
jutottak.
(ae)
n RÖPLABDA - Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg
augusztus utolsó hetében az I. Amatőr Strandröplabda Versenyt a tapolcai városi sporttelepen. A megmérettetésre
kétfős női, férfi és vegyes csapatok jelentkezését várták, végül 4
férfi és 4 vegyes csapat
részvételével zajlott a
verseny. A vegyes kategóriát a Csapó Mónika Gombkötő Richárd páros nyerte, míg a férfi
kategóriát a Csank Bence - Hanczvikel Csaba
kettős.
(szj)

www.tapolcaiujsag.hu

Elismerés, köszönet
Ünnepélyes körülmények
között látta vendégül a
Szent György panzió és
étterem a Los Angelesben érmet szerző két
sportolót, és felkészítőjüket, Havasi Gábort.

Gál Zsóka
Augusztus elején Szerbiában, Novi Sad városában rendezték a korosztályos rapid Európabajnokságot. Gaál Zsóka, a Tapolcai Rockwool
VSE ajkai sakkozója a
nyolc év alattiak mezőnyében, ahol egyedüli
magyarként indult, remek versenyzéssel ezüstérmet szerzett. A rendkívül színvonalas megméretésre 23 országból
érkeztek a sakkozók,
összesen 206-an. Zsóka
következő nagy világversenyére készül már,
amelyet a horvátországi
Porecben
rendeznek
szeptember végén. (ae)
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fokára léphettek. A versenyzőket Havasi Gábor szakágvezető készítte fel. Őket látta
vendégül Gárdos Tamás, az
étterem vezetője a napokban. A fogadáson többen is
gratuláltak a speciális nyári
játékokon elért szép eredA Speciális olimpián ver- ményhez, köztük a város nesenyzett bocsa sportágban, vében Dobó Zoltán polgár- A Szent István-kupa győztese jobbra Paréj József.
Varga Ágnes Veronika és Pál mester. A versenyen való Mellette balra Bakos Nándor gondolkodik
András (darvastói sporto- részvételhez a tapolcai
lók) is, akik egyéniben és pá- önkormányzat is hozzá(szj)
rosban is a dobogó harmadik járult.
Augusztus huszadikán, ről, Kecskemétről, Sziglinemzeti ünnepünk napján getről is voltak részt vevők.
hagyományteremtő szán- Kosztolánczi Gyula, az esedékkal került megrende- mény rendezője lapunkat arzésre a Szent István- ról tájékoztatta, hogy a basakkverseny.
ráti légkörben lezajlott hatfordulós versenyen érdekes,
- Az eredetileg a Köztársa- változatos játszmák születság térre tervezett versenyt a tek, miközben újabb sakkTamási Áron Művelődési barátságok is kialakultak.
Központ egyik termében Az I. Szent István- sakkrendezték az időjárás kiszá- verseny végeredménye: 1.
míthatatlansága miatt. A ra- Paréj József, 2. Szőke Krispid - 2x15 perces - verse- tóf, 3. Bencze Balázs, 4. BaDobó Zoltán polgármester gratulált a Speciális Olim- nyen huszonegy sakkozó ült kos Nándor, 5. Korbely
pia két érmesének, és Havasi Gábor szakágvezetőnek asztalhoz. A Tapolca VSE Krisztián, 6. Kötéljártó
a Szent György étteremben tartott fogadáson Fotó:szj. versenyzőin kívül Budapest- Áron, 7. Bodó Boglárka. (ae)

Szent István-kupa
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Rendőrségi hírek
n MEGTALÁLTÁK az
ellopott táskát. Az egyik tapolcai
bevásárlóközpont
biztonsági őre értesítette a
rendőrséget augusztus 8-án,
hogy egy gyanús személy
piros színű kerékpárját tolva
sétálgat parkolóban, és az
autókat nézegeti. Ezzel egy
időben egy német állampolgárságú nő személyesen tett
feljelentést a Tapolcai Rendőrkapitányságon, hogy a
parkolóban nyitva hagyott
gépkocsijából ismeretlen
tettes eltulajdonította a táskáját, melyben több mint tízezer forint készpénz, személyes okmányai, illetve mobiltelefonjai is benne voltak.
Mem sokkal később Bognár
Zsolt főtörzsőrmester és
Sztrik Gábor főtörzsőrmester körzeti megbízottak az
egyik tapolcai családi ház
udvarán a bejelentésben
szereplő kerékpárhoz hasonló kétkerekű járműre lettek figyelmesek. Az épületben igazoltatták a 22 éves K.
Richárd székesfehérvári lakost, majd a házkutatás során több bűncselekményből
származó tárgyat találtak a
nyomozók. A férfit előállították a kapitányságra, ahol
beismerő vallomást tett. (di)

Halak és növények
MALOM-TÓ Egyre több a fürge csele, de fogyóban a koi ponty
A Malom-tó növényvilágával, halállományával
kapcsolatban több kérdés
is felmerült a közelmúltban. Ezért megkerestük
az egyik illetékest, aki felvilágosítást adott a jelenlegi állapotokról.
Ihász Csaba 1996-tól foglalkozik
vízinövényekkel,
2000- től pedig őstermelő és
magánvállalkozó. Sokat láthatjuk dolgozni a tóban, ha
valaki, ő hiteles információkkal szolgál olvasóinknak.
Beszélgetésünk elején arról
tájékoztat, hogy van hideg
vízi és trópusi vízinövény.
Tavunkban, a temperált hőmérséklet ellenére az elsőként említett található, amelyek télállóak is egyben.
Süllőhínár és Kanadai átokhínár fordul elő döntő többségében, de a kerti tavakba is
sokat rendelnek ezekből.
Heti egy alkalommal veszik
ki növényszedés miatt a zsilipet, de a tavat bármikor
tisztíthatják. A tavirózsákkal
kapcsolatban hangsúlyozta,

SZEM - PONT
Nem túlzás, amikor azt
írom: sok helyi lakos állított meg a tóparton, hogy
kérdezzem meg az illetékestől: Miért nem forog a
malomkerék?
Örömmel tettem, hiszen
SZEM-PONT rovatunk éppen erre hívatott.
Megkerestem Ifj. Mezőssy
Zoltánt, a Hotel Gabriellát
üzemeltető MZ/X Kereskedelmi Kft. igazgatóját, aki
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Ihász Csaba kezében a süllőhínárral, amelyből rengeteg található az Alsó- tóban
Fotó: Dancs István
hogy az eddigi futó változat,
amit egy előző bérlő telepített, semmit nem ért.
Ugyanis 1000 tőből talán 23 hozott virágot. Viszont

még idén szeretnének többet
virágzó tavirózsákat ültetni.
A halakkal kapcsolatban
megtudom, nagyjából húsz
éve mintegy 800 koi ponty

Házasságkötés

Heti SÜTI

elmondta: a malomkerék, Házi pilóta keksz
Hozzávalók: Fehér keksz - 17.5 dkg fiahogy azt az érdeklődök lát- nomliszt
(szitálva), 2.5 dkg kukoricahatják is, a jelenlegi műszaki liszt (szitálva), 7.5 dkg porcukor (sziállapota miatt nem tud fo- tálva), 12.5 dkg vaj, 1 csomag vaníliás
cukor, 1 csipet só, 1 db tojássárgája
rogni. Örömmel adta hírül (nagy),
1 teáskanál vanília kivonat
lapunknak a jó hírt, misze- Barna keksz - 17.5 dkg finomliszt (szirint a közeljövőben a kivi- tálva), 2.5 dkg kukoricaliszt (szitálva),
7.5 dkg porcukor (szitálva), 12.5 dkg
telező megkezdi a munká- vaj, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csipet
latokat, és előreláthatólag só, 1 db tojássárgája (nagy), 1.5 ek cukkakaópor (szitálva)
novemberi határidővel át is rozatlan
Krém - 10 dkg étcsokoládé (olvasztva),
adja az új malomkereket, 15 dkg vaj (olvasztva), 1 dl növényi tejamely természetesen forog szín, 1 teáskanál rum, 3 ek nutella
Elkészítés: Fehér keksz - A hozzávalómajd, sőt áramot is fog kat
gyorsan összegyúrjuk, és egy fél
termelni.
(di) órára hűtőszekrénybe tesszük pihenni.
Fél óra után kb. 0,5 cm-es téglalappá
nyújtjuk, 4-5 cm-es szaggatóval kiszaggatjuk és sütőpapírral ellátott sütőlemezre téve 180 C fokon 8 perc alatt
megsütjük. Rácsra téve teljesen kihűt-

2015. augusztus 17.
Effenpergel József Péter és
Gyurcsek Barbara
2015. augusztus 21.
Hatos Tibor és Slam Szabina
jük. Barna keksz - Ugyanúgy járunk el,
mint a fehér keksszel. Két -két kekszet
egy kevés krémmel összeragasztunk.
1-2 óra állás után légmentesen záródó
süteményes dobozba rakhatjuk. Egy
darabig eláll, ha közben el nem fogy.
Azonnal is fogyasztható, de jobb neki 1
nap állás, így a tészta teljesen megpuhul. Krém - A krém hozzávalóit vízgőz felett felolvasztjuk, majd egy kicsit
hűlni hagyjuk, és utána a hűtőbe rakjuk
teljesen lehűlni,de nem megfagyni. Hűlés után egy kicsit áthabosítjuk, hogy
kenhető állagú legyen. Sütési hőfok:
180°C, sütési mód: alul-felül sütés.
Fehér Sándorné, Tapolca

Prágai kirándulás az ősszel
Változatos, gazdag programmal tervezett kirándulást szervez Prágába a
tapolcai önkormányzat
október 16-18. között.

Novemberben újra foroghat a kerék

A 3 nap, két éjszaka időtartamra tervezett autóbuszos
kirándulás panziós elhelyezést, és félpanziós ellátást
Fotó: Szijártó J. tartalmaz, a részvételi díj 45

lett telepítve a tóba, ami
Kugli József nevéhez fűződik. Azóta rohamosan megcsappant az állomány. Egyfelől rengeteget kihorgásztak, emellett pedig 6-7 éve
megjelent három vidra a Felső- tónál, ők is vadásznak
ezekre az egzotikus halakra.
Ihász Csaba tudomása szerint jelenleg mindössze 1517 koi található.
Sokan azt állították, hogy az
Alsó- tóban amurokat véltek
felfedezni. A szakember ezt
cáfolta. - Amurok csak a Felső- tóban vannak, a szóbeszéddel ellentétben az alsóban viszont nincsenek koi
pontyok, hanem aranyhalak,
törpe harcsák, kárászok, angolnák, csukák, pontyok,
amelyekből néhány a horgászok „ajándéka”. Ezeknek
egy része ártalmas a növényekre, ezért ki kell halásznunk őket. Nagy örömünkre
viszont ismét egyre nagyobb
létszámban vannak a fürge
cselék, amelyek a tó vízivilágának elmaradhatatlan részét alkotják.
(di)

ezer forint személyenként.
Ebből 15 ezer forint előleget
kell befizetni a jelentkezéskor, szeptember 4-ig. Az
utasbiztosításról mindenkinek egyénileg kell gondoskodni. A részletekkel kapcsolatban a Tapolcai Közös
Önkormányzati
Hivatal
Pénzügyi irodájában lehet
Csóka Attiláné Beánál. (szj)

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46/db
Burgonya: 140 Ft/kg
Sárgarépa: 120-250 Ft/kg
Zeller: 150-250 Ft/db
V.hagyma: 170-250 Ft/kg
Fokhagyma:700-900 Ft/kg
Kelkáposzta: 350 Ft/kg
Karalábé: 80-150 Ft/kg
Paprika: 250-450 Ft/kg
Paradicsom:250-400 Ft/kg
Uborka: 250-400 Ft/kg
Sütőtök: 150-200 Ft/kg
Körte: 200-300 Ft/kg
Meggy: 1800 Ft/kg
Őszibarack: 200-380 Ft/kg
Szilva: 150-280 Ft/kg
Szőlő: 350-450 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Dió: 3000 Ft/kg
Mandula: 4200 Ft/kg
Méz: 1800-3000 Ft/kg

