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Óvjuk az állatokat!
Sajnos egyre több faj hal ki az emberi felelőtlenség miatt
VILÁGNAP - A Bárdos Lajos Általános Iskola Intézményegységének alsósait fogadta Pócsi Béla díszmadártenyésztő kedden
és szerdán a piaci üzleténél az állatok világnapja
alkalmából.

A gyerekek a nemzetközi hírű tenyésztőtől és ismert környezetvédőtől megtudhatták, hogy az állatok világnapját 1931. október 4. óta
ünnepelik minden esztendőben. Ez a dátum Assisi Szent
Ferenc, az állatok védőszentjének napja, aki azt hirdette, hogy minden élőlényt,
ami körülvesz minket védeni kell. Pócsi Béla arra külön
felhívta a figyelmet, hogy az
állatokat és a növényeket is
óvni kell, hiszen mindez az
ember életét alapvetően határozza meg. Szólt arról,
hogy sajnos évről évre újabb
állatfajok halnak ki, és azon
belül a madarak száma is
egyre fogy. Környékünkön
is sok olyan hely van, ahol a
korábban megszokott madárcscicsergés ma már nem

Pócsi Béla csincsillája az érdeklődés középpontjába került az állatok világnapja alkalmából szervezett programon. A gyerekek értékes tudással gyarapodtak Fotó: szj.

hallatszik, vagy csak ritkán.
Ez pedig riasztó jel, amit nagyon komolyan kell venni.
Túlságosan gyorsan pusztul
az állatvilág, ma bolygónkon már több oroszlán szobor van, mint élő állat.
A gyerekek a jól összeállított, lényegre törő előadás
után kisebb csoportokban
megtekinthették Pócsi Béla

állatait, illetve ezzel együtt
aszfaltrajz verseny kezdődött a bolt előtti szakaszon.
A téma adott volt, a látott állatokat kellett az aszfalton
megjeleníteni. Ötletet bőven
meríthettek a gyerekek, hiszen már a bejárat előtt nyuszik, teknősök, deguk, pintyek, hörcsögök fogadták
őket, míg bent halak százai,

sünik, csodálatos madarak,
csincsillák. Természetesen a
nagy kedvenc, Philip a kakadu volt, aki táncolt, beszélt,
és szemmel láthatóan nem
jött zavarba a lelkes, ám zajos közönségtől. A gyerkőcök viszont fontos dolgokat
tanultak, őszinte érdeklődésük reménykeltő lehet jövőnk szempontjából. (szj)

Üzenetféle
a jövőnek
Mi kell egy sikeres
filmhez? Legyen benne gyerek, meg valamilyen kedves, aranyos állat. Amikor ez
adott, akkor a kudarc
kizárható. Ha ezt az
alapvetést nézzük, az
állatok világnapja alkalmából rendezett
program sikerre ítéltetett, bár célja nem a
közönség meghódítása volt. A gyermeki
szívek megszólítása
sokkal inkább. Ők
még közelebb állnak
a bennünket körülölelő természethez, s
bár kezükben ott fityeg a mobil, mégis
jóval fogékonyabbak
a jóra, a szépre, mint
a legtöbb felnőtt. Még
elhiszik, hogy a világ
jó, vagy legalábbis javítható, szépíthető.
Ez majd, nem is olyan
sokára, valóban rajtuk múlik. A jövőben
ők döntenek súlyos
kérdésekben. Ezért
nem mindegy, milyen
hatások érik őket életük első tíz évében.
Szijártó János

Pisztrángfesztivál hetedszer
Hetedik alkalommal rendezték meg a Tapolcai
Pisztráng és Bor Fesztivált a hétvégén a Malomtónál. A programok pénteken kezdődtek és vasárnapig tartottak.

Az Alabárdos szerkesztőgárdája a Tapolcai Újság
szerkesztőségében járt a napokban
Fotó: szj.

Diákújságírók látogattak hozzánk
Lapunk szerkesztőségében
járt a Bárdos Lajos Általános Iskola Intézményegysége által kiadott diákújság, az
országosan is elismert Alabárdos szerkesztősége Zentai Csaba tanár úr vezetésével. Az ifjú újságíró kollégákat Szijártó János főszer-

kesztő fogadta, aki tájékoztatást adott a városi, s egyben térségi hetilap készítéséről, annak főbb paramétereiről, a munkatársak feladatairól, s egyben ismertette az
online újság működésével,
küldetésével összefüggő érdekességeket.

ben, hogy lesz folytatás, és
jövőre a nyolcadik Pisztráng
és Borfesztivált is megnyithatják Tapolcán.
A színes programok most is
három színpadon, illetve az
ezeket összekötő részeken
zajlottak, a hal, a bor, a pá-

linka pedig megfelelő menynyiségben és minőségben
állt a nagyérdemű rendelkezésére. Nagyon sokan voltak
kíváncsiak a szombat esti
pazar lézershow-ra, amely
minden bizonnyal látogatócsúcsot döntött .
(szj)

Az ünnepélyes megnyitót
hagyományosan az Alsó tónál felállított színpadon tartották, ahol Dobó Zoltán
mondott köszöntőt. A polgármester beszédében a rendezvény turisztikai vonzerejéről szólt, amely a város
számára is kiemelten fontos.
Amint azt korábban írtuk és
a beszédben is elhangzott, a
tapolcai önkormányzat 3,4
millió forinttal támogatta az
idei Pisztráng és Borfesztivált. A polgármester biza- Mezőssy Tamás pisztránggal szolgálja ki az egyik venFotó: szj.
kodó volt abban a tekintet- déget a szombat esti nagy kavalkád idején

2

- TAPOLCAI ÚJSÁG

2017. OKTÓBER 6.

KÖZÉLET

Jobbikos politikusok fóruma
TÁJÉKOZTATÓ - Országos és kifejezetten a Balatont, illetve régióját érintő problémákról tartott tájékoztatót öt jobbikos (balatoni) politikus pénteken
Tapolcán.

Rig Lajos országgyűlési
képviselő az egészségügy
kapcsán fejtette ki álláspontját a Szentháromság téren. Mint mondta, a sürgősségi ellátáshoz is egyenlő
hozzáférést kell biztosítani
az északi és a déli parton
egyaránt, továbbá szerinte
sürgősségi ellátócentrumok
létesítésére is szükség van a
nagyobb településeken, beleértve Tapolcát is.

Egészségügy,
balatoni turizmus
A Balaton felszabadítása
fontos programpontja a Jobbik balatoni programcsomagjának, erről Kepli Lajos
országgyűlési képviselő és
egyben képviselőjelölt szólt.
Hangsúlyozta, hogy lehetővé kell tenni minden tóparti
településen, hogy aki akar,

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Jobbikos utcafórum Tapolcán. A képen balról Kepli Lajos, Potocskáné Kőrösi
Anita, Rig Lajos, dr. Weller-Jakus Tamás, dr. Steinmetz Ádám, és Dobó Zoltán
az lejuthasson a Balaton
partjára. A tó közkincs, amit
nem lehet elzárni magáningatlanokkal, apartmanházakkal. Potocskáné Kőrösi
Anita (Somogy, 4-es választókerület) a balatoni vízi
rendőrség erősítésének igényéről beszélt. Úgy vélte,
hogy sok vízbe fúlásos baleset megelőzhető lenne né-

Téma az egészségügy
Az Egészségügyi Nyugdíjas
Klub kötetlen beszélgetésre
invitálta a tapolcai Deák Jenő Kórház dolgozóit. Téma
a sürgősségi fogadóhely
szükségessége volt.
Az eseményre vendégként
meghívták Dobó Zoltán polgármestert és Rig Lajos országgyűlési képviselőt, aki a
sürgősségi fogadóhely létesítése érdekében az egészségügyért felelős államtitkárral folytatott tárgyalásokat. Mint elhangzott, 2012ben struktúraváltás címén
megszüntették a tapolcai
kórház aktív ágyait, így a betegek nagy részét most az
ajkai kórházban látják el.
Túlterheltek a mentők, az aj-

INFORMÁCIÓ

kai kórház dolgozói, a Tapolcán és környékén ellátásra szorulóknak körülményes
a városok közötti utazást
megoldani. A sürgősségi fogadóhely célja, hogy bizonyos esetekben Tapolcán is
el lehessen látni azokat a
betegeket, akiket eddig csak
Ajkán tudtak. Ezzel csökkenne a Magyar Imre Kórház és a mentőszolgálat leterheltsége, és növekedne a
betegbiztonság. Dobó Zoltán is hozzászólt, ő azt
hangsúlyozta, hogy Tapolca
semmi mást, és többet nem
akar, csupán azt, ami korábban megvolt. Sebészetet,
belgyógyászatot és szülészetet.
(szj)

Az Egészségügyi Nyugdíjas Klub szervezésében tartott fórumon főként a sürgősségi fogadóhely szükségességéről, annak lehetőségeiről esett szó
Fotó: szj.

mi átgondoltsággal, szervezéssel. Dr. Steinmetz Ádám
korábbi vízilabdázó olimpiai bajnok, Somogy megye
3. számú választókerületének jobbikos képviselőjelöltje több más mellett a helyi borok turisztikai vonzerejéről szólt, a termálvíz adta lehetőségekről és a régió
infrastrukturális fejlesztése-

inek szükségességéről tett
említést.
Dr. Weller-Jakus Tamás (Zala, 2-es választókerület). Az
M7-es autópálya három sávossá tételét, a 84-es és a 77es utak korszerűsítését szorgalmazta, valamint kiemelte
a balatoni körvasút létrehozásának a teljes régióra ható
jelentőségét.
(szj)

ÉGETÉSI FELHÍVÁS

Képviselő-testületi ülés

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet 3. §-a szerint az avar és kerti hulladék égetésének legfontosabb szabályai a
következők: A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos
Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az
égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó időtartama alatt. Kerti
hulladékot a város belterületén
a) október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 09 és
17 óra között,
b) február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra
között,
c) április 1. és május 31. közötti
időszakban hétköznap 9 és 20 óra
között,
d) az a-c) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 09 és 15
óra között lehet égetni.
Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön
égethetnek.
Tilos az égetés az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
A rendeletben meghatározott szabályok megsértése legfeljebb 150
ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtható. Tűzgyújtási tilalom
időszakában irányított égetés nem
engedélyezhető! Az észlelt tüzet a
105-ös vagy a 112-es (ingyenes)
segélyhívó számon jelezni kell a
tűzoltóságnak!
Dobó Zoltán polgármester sk.

A mai (2017. október 6.) nyilvános
testületi ülésen is számos napirendi
pontban döntenek a képviselők.
Foglalkoznak több más mellett a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló
24/2013. (IX.23.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatával, a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság
támogatásával, a menetrend szerinti helyijárati közlekedés működtetésével és döntenek közterület-felügyelet létrehozásáról. Szó
lesz még az Országos Tornaterem
Programhoz kapcsolódó pályázat
benyújtásáról, az SZL-Bau Balaton Vívóklub által elnyert támogatás jövőbeli sorsáról, a polgármesteri keret összegéről, a Badacsonytördemic, 1303. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról, az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről, a Tapolca,
1958. hrsz-ú közterület elnevezéséről, valamint véleményezik a kötelező felvételt biztosító általános
iskolai körzethatárokat.
Az ülés helyszíne: Tapolca, Tamási
Áron Művelődési Központ II.
emeleti tanácsterme
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Október 9. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Október 16. 14.00-16.00

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

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

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

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Mesés napok
a könyvtárban
A Wass Albert Könyvtár tizenhárom éve csatlakozott a Népmese hete elnevezésű
programhoz,
amelyet azóta évente
megszervez az intézmény
gyermekkönyvtára, illetve
gyermekkönyvtárosa, Vasáros Ferencné.

Pénteken délelőtt a Szivárvány óvoda hetvenhét apróságának és kísérőiknek jelentett nagy élményt az eseménysorozat zárónapja. A
mesemondó programra alaposan felkészültek a gyerekek, akik ezúttal nem csak
elmondták, vagy meghallgatták a zömében régi magyar meséket, hanem el is
játszották azokat. A nem
valóságos, de annál tanulságosabb történetek szereplőinek, cselekményeinek bájos, gyermeki megformálása
mosolyt csalt a jelenlévő
óvónők, szülők, könyvtári
dolgozók arcára.

Vajon ki lakik a házban?

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 45 Ft/db
Burgonya: 140 Ft/kg
Sárgarépa: 180 Ft/kg
Zeller: 200 Ft/kg
Vöröshagyma: 130 Ft/kg
Paprika: 229 Ft/kg
Paradicsom: 280 Ft/kg
Uborka: 380 Ft/kg
Alma: 240 Ft/kg
Körte: 440 Ft/kg
Őszibarack: 440 Ft/kg
Szilva: 350 Ft/kg
Dió: 2800-3000 Ft/kg
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Óvodai fejlesztések
Idén több millió forintot költhettek játékokra

Ideális körülmények között telnek a gyerekek mindennapjai a tapolcai Szent Erzsébet óvodában
Fotó: Töreky László
FEJLESZTÉS - A Szent idei óvodakezdésre készült hogy a gyerekek akkor is
Erzsébet Óvoda udvarára el. Zöldy Andrásné intéz- tudjanak játszani az épületen
új, minőségi játszótéri ményvezető lapunknak el- kívül, ha az udvar füves taeszközöket telepítettek a mondta, mintegy három és laja valamiért nem alkalmas
közelmúltban. A régebbi fél millió forintból vásárol- rá. A korábban is meglévő,
fajátékok felújítását idén ták meg a gyerekek ügyessé- fából készült játszótéri eszaz ovisok szülei végezték. gét és erőnlétét fejlesztő, közöket viszont a szülők, a
minőségi, fémből készült szülői munkaközösség seHasonlóan a város többi udvari játékokat. Ezeknek gítségével sikerült újjávaráóvodájához, a Szeretet Leá- az eszközöknek a telepítésé- zsolni a közelmúltban- tudnyai Társulata fenntartásban vel párhuzamosan, puha, tuk meg a katolikus óvoda
működő Szent Erzsébet krétarajzolásra is alkalmas vezetőjétől.
(tl)
Óvoda is fejlesztette udvari gumis burkolattal láttak el Új udvari játékokat
játékkészletét az elmúlt hó- egy nagyjából harminc
vehettek birtokba
napokban. A gyerekek örö- négyzetméternyi udvarrészt.
a
gyerekek
mét szolgáló beruházás az Ez utóbbi lehetővé teszi,

KULTÚRSAROK

Fotó: tl.

A gyerekek apró ajándékokhoz is juthattak, ha jól válaszoltak az előadásaikhoz kötődő kérdésekre. A hétfőtől
péntekig tartó Népmese hete
rendezvénysorozat a város
számos óvodai intézményéből, szociális intézményéből
és iskoláiból nagyjából 400
gyermeket és sok felnőtt mesemondót mozgatott meg
szeptember 25 és 29-e között.
(tl)

KRÓNIKA

S

zollár Gyula második
könyve a Találkozások
címet kapta és néhány hete
jelent meg szerzői magánkiadásban. A kötetet, a
könyv megszületésének körülményeit, személyes motivációit a napokban ismertette a közönséggel a szerző a
város könyvtárában.
- Mindannyiunk életében, de
személyes pályafutásomban
is ott vannak azok a „találkozások”, amelyek jelentősen
képesek módosítani az élet
alakulását. Ezek között vannak pozitív találkozások és
negatívak is. Ez a könyv
azokról a találkozásokról
szól, amelyek a szereplők
sorsát jelentős mértékben
befolyásolják. Történeteim
megtörténtek, vagy nagy
eséllyel
megtörténhettek
volna - kezdte sorrendben a
második műve bemutatását
az ismert tapolcai pedagógus, iskolaigazgató a Wass
Albert könyvtár olvasótermében. Szollár Gyula hangsúlyozta, az írás nála hobbi,

Könyve értéket közvetít
nem tartja magát írónak,
ezért az esetleges hibák is
megbocsáthatóak esetében.
- Pedagógusként a gyerekek
között élek. Ugyanazt a korosztályt látom, figyelem
nap, mint nap. Ebben a közegben ért az inspiráció, itt
születtek meg az elmúlt öt év
élményei, tapasztalatai alapján a történetek. Főszereplőm, Ákos élete, az ő általa
elmondottak valóságosak,
ha nem is mindig abban a
szituációban hangzottak el,
ami a könyvben szerepelárulta el. Szollár Gyula elmondta, hogy azt az értékrendet, amelyet vall és gyakorol, akkor is megpróbálja
írásain keresztül terjeszteni,
ha az nem népszerű manapság. Hangsúlyozta, könyvei
azért tűnnek sokak számára
meseszerűnek, mert olyan
értékeket
közvetítenek,
amelyeket az emberek egy
része gyakorlatilag már történelemnek tart. - A család,
a tisztesség, a műveltség
azok az értékek, amelyeket

nehezen értenek meg a mai
gyerekek, hiszen azok haszna nehezebben észrevehető,
mint egy drága luxusautó
birtoklása- állítja a szerző,
aki, mint hangsúlyozta nem
irodalmi babérokra tör, hanem belső késztetésből,
kedvtelésből és olvasói örömére írta új könyvét is. (tl)

Szollár Gyula: A Találkozások, a korábbi Ezek a
pimasz kamaszok című
munka folytatásának is
tekinthető
Fotó: tl.

Rövid hírek
n KERÉKPÁR - A Tapolcai Egészségfejlesztési
Iroda szervezésében kerékpártúra indult a Balaton körül, de csak félútig
jutottak. Az eredeti tervek
szerint tizennégy óra alatt
kerülték volna meg az ország legnagyobb tavát.
Balatonvilágos felé indultak, az északi parton sikerült is tartani a szintidőt,
de a déli parton az időjárás
közbeszólt, és a hatalmas
erejű szembe szél miatt
Fonyódon félbe kellett
szakítani a kerékpáros kirándulást. (me)
n
TÚRA - A Tapolca
Városi
Sportegyesület
Természetjáró Szakosztálya októberben is várja
szombatonként az érdeklődőket. Tizennegyedikén
Pétfürdő- Litér- Balatonalmádi, Balaton-felvidéki
Kéktúrát, huszonegyedikén és huszonkettedikén a
Rádiháza- Kislengyel-Zalalövő, Dél-dunántúli Kéktúrát, huszonnyolcadikán
pedig a Vigántpetend- Monoszló-Hegyestű-Zánka
túraútvonalat teszik meg.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Október 5 - 11.
csütörtök – szerda
5 – 8. csütörtök – vasárnap,
10 – 11. kedd - szerda 14:00
1200,-Ft
PAPPA PIA
Színes, magyar zenés
filmvígjáték
Hossz: 105 perc
...
5 – 8. csütörtök – vasárnap,
10 – 11. kedd -szerda 16:00
1200,-Ft
9. hétfő 14:00
A Lego Ninjago film 2D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 100 perc
...
5 – 11. csütörtök -szerda
18:00 1200,-Ft
Tulipánláz
Színes, szinkronizált angolamerikai romantikus dráma
Hossz: 107 perc
...
9. hétfő 20:00 Kiemelt
helyár: 2100,-Ft
HANS ZIMMER Live in
Prague
Színes, angol koncertfilm
Hossz: 140 perc
...
5 – 8. csütörtök – vasárnap,
10 – 11. kedd -szerda 20:00
1200,-Ft - 9. hétfő 15:45
A négyzet
Színes, feliratos svéd-németfrancia-dán filmszatíra
Hossz: 142 perc
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
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Még fiai is vezethetik
Mostanra veterán korba lépett a megóvott Golf II. GTI 16V
VETERÁN AUTÓ - Néhány éve felmerült, hogy
eladja, de ma már örül,
hogy másként döntött.
Hobok Tamás 1987-ben
gyártott, szép állapotban
megőrzött autóját, ha minden jól megy, fiai is vezethetik majd.

06/87/412-289
Jelen vagyunk

TAPOLCA
minden othonában!
www.tapolcaiujsag.hu

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG
Hirdetés

A Golf I-es, majd a Golf IIes a 90-es, majd a kétezres
évek elejének talán legnépszerűbb alsó középkategóriás, leginkább nyugati használt-importból bekerülő autója volt Magyarországon. A
kedvelt járműtípus helyenként igencsak lepusztultan
érkező, kommersz dízel és
benzines példányait kihegesztették, lefestették majd
búsás haszonnal értékesítették a honi nepperek. Aztán
néhány év alatt alaposan lehajtották a „végfelhasználók”, akiknek egy része valamiért versenyautónak gondolta a saját korában rendkívül fiatalosnak, fürgének
és meglepően baráti fogyasztásúnak számító német
autócsodát. Az akkori igények miatt, még bekövetkezett némi kétes ráadás- feltámadás, hiszen a roncsból
egy új gazdi ismét „csajozós” autót varázsolt némi
„sufnituning” jellegű, gyakran szakszerűtlen, probléma
elkenős motorfelújítás és
kasznimunka árán. A törté-

Hobok Tamás
ma már jóval
drágábban
sem adná oda
senkinek a
vásárlás évében még
“csak” 17
éves, idén decemberben
pedig már
veterán korba
lépő autóját
Fotó:Töreky L.

net aztán lassan, de biztosan
az autóbontókban ért véget.
A tapolcai Hobok Tamást elkerülték ezek az ekecselt autók és egy olyan példányhoz
jutott hozzá 2005-ben,
amely akkoriban sok elsőautós fiatal álma volt Magyarországon. VW Golf GTI
16V. Az autó, ami egyszerre
volt menő, erős és gyors, sőt
ezúttal kiváló állapotú, tehát
ritka és vállalható kompromisszumot jelentett az akkor
már letűnőfélben lévő kettes
széria és egyáltalán, a félmilliós összegből megvásárolható használtautók világában. Pedig már akkor is 17
éves volt a jószág, viszont
igényes tulajdonostól származott, aki mindent megadott az autónak, amire csak
szüksége volt. A Golf szerencséje, hogy az új tulaj is

hasonló szívvel használta és
gondozta a gépkocsit, mint a
korábbi gazdája. Talán egyszer volt hozzá a szokottnál
„kegyetlenebb” ez idő alatt.
A magyarországi VW klub
rendszeresen
beválasztja
Hobok Tamás golfját a hazai
legszebb 300 példány közé.
A büszke cím elnyerése egyúttal feljogosítja a tulajdonost, hogy a Hungaroring
pályáján végigvezethesse az
autót. Tamás egy alkalommal élt a lehetőséggel. Alaposan beletaposott a gázba,
élvezte az égett olaj és gumi
szagát, a motor bőgését, remegve szállt ki a mutatvány
végén az autóból, amely
becsületére legyen mondva,
különösebb probléma nélkül
túlélte a sportos használatot.
Egyébként a szokványos minőségi karbantartás mellett,

mindenben törekedett a gyári küllem, műszaki tartalom
és kiegészítők megőrzésére
is, ahogy a kocsit is óvta a
környezeti behatásoktól. A
szép, közel száz százalékos
állapot megőrzése evidencia
volt, ebből nem engedett a
tulajdonos. Az autó, merthogy a család modernebb
autóval is rendelkezik, az
utóbbi években kifejezetten
keveset fut, talán néhány
száz kilométert évente.
Most már az a cél, hogy Tamás fiai is vezethessék majd
a féltve őrzött 87-es Golfot.
Mindenesetre borítékolható,
hogy a nem is túl távoli jövőben, úgy 2030-2040 környékén, Hobok Tamás fiai
garantáltan nagy sikert
aratnak majd, ha apjuk kocsijával megjelennek bárhol
az utcákon.
(tl)
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Katolikus iskolások táborozása

Elsősegélynyújtás

Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola nemcsak a tanév folyamán, hanem nyáron
is hasznos elfoglaltságokat
kínált tanulóinknak. Minden
évben megrendezésre kerül
a napközis tábor, a lelki feltöltődést kínáló hittantábor,
valamint a szabadidő tábor a
vízi kalandok iránt rajongók
számára.
A többnapos táborokkal
azoknak a szülőknek próbál
az iskola segítséget nyújtani,
akik nehezen tudják megoldani a gyermekük nyári felügyeletét. Júniusi napközis
táborunkban idén 46 alsó tagozatos diák vett részt. Az
időjárás a megrendeltek szerint alakult, ha kellett, kánikula tombolt, a kirándulások
során pedig kicsit borúsabbra fordult. Az öt nap alatt
megtekintettük a Sümegi
Afrikáriumot, rengeteg állatot simogattunk a kékkúti
Levendula Portán, hajókáztunk, hatalmasat csobbantunk Fonyódon és Tapolcán.
A kézműves foglalkozásokon pólót batikoltunk, képet
készítettünk decoupage technikával. Július 18-22. között
28 diák vett részt szabadidő-

3. rész Közúti balesetek
Kiemelt fontosságú a baleseti helyszín biztosítása: forgalom kellő távolságban történő leállítása minden
irányban a tömeges baleset megelőzésére (elakadás jelző háromszög ki- Dr. Tompos József
tétele), kocsi áramtalanítása, rögzítése. Főleg teherautóknál , kamionoknál lehet a jármű
elején és hátulján de akár az oldalán is a rakomány veszélyeire utaló élére állított négyszög alakú táblák rajtuk
ábrákkal illetve többjegyú számokat tartalmazó táblák,
ha ilyet lát az elsősegélynyújtó tájékoztassa a diszpécsert
róla. Sérültek megkeresése és megtekintése. Csak közvetlen életveszélyes állapotú betegeket mozgasson
elsősegélynyújtó. Beszorult sérültet, ha kevesebb mint
10 percig volt beszorulva, akkor azonnal meg kell próbálnunk kiszabadítani, a saját és a sérült testi épségét sem
veszélyeztetve. Ha több mint 10 percig volt beszorulva,
akkor várjuk meg a kiszabaditással a szakembereket.
Eszméletlen betegnél a legfontosabb az alapvető életfunkciók (légzés, keringés) fenntartása és stabil oldalfekvő helyzet biztosítása a légút elzáródás megelőzésére.
Stabil oldalfekvő helyzet:
1. Átjárható légút biztosítás
2. Hanyatt fekvő helyzetből kiindulva a térdek behajlítása mellett a kéz a medence alá kerül, majd a másik kéz
és alkar a mellkason átvetve a test oldalra fordítása. A fej
hátrahajtása és kitámasztása a felül levő kézzel. Talajjal
érintkező alsó végtag behajlítása felett másik kiegyenesítése, másik kar hátul. E helyzetben a beteg sem előre
sem hátra nem tud eldőlni és igy nem fenyeget a légútelzáródás veszélye.
3. Életfunkciók ellenőrzése. Nem végezhető stabil oldalfektetés, ha combcsont, medence- vagy gerinctörés,
szegycsont-, sorozatborda törés gyanúja merül fel, illetve ha a stabil oldalfekvő helyzetben a hasi szervek szabadba kerülnének. Amikor valaki hirtelen evés közben
elkékül, nem kap levegőt, fuldokolni kezd légúti elzáródás lehetőségére kell gondolnunk. Teendők: beteg mögé
állva 3-5 csapást mérünk a lapockái közé, ha nem köpi ki
az idegentestet, akkor hátulról átölelve csuklóinkat a
gyomortájon összekulcsolva hirtelen nyomást gyakorolunk a mellkasára. Ezt ismételhetjük és eredménytelenség esetén ismét 3-5 csapás következik a sikerig.

A

Feledhetetlen emléket adott a nyári táborozás
és kalandtáborunkban Balatonakaliban. A Nagykőrösi
Diáktábor 4-8 ágyas igényes
faházakat s napi négyszeri
étkezést biztosított. Az 5 nap
tartalmas programokat kínált számunkra: Zánkán sárkányhajózni és strandolni
voltunk. Balatonfüreden egy
fél napot töltöttünk az Extrém Kalandparkban, ahol
kötélpályákat jártak végig,
valamint falat mászhattak a
gyerekek. A különböző erősségű kötélpályák nagy élményt nyújtottak. Az utolsó
nap Balatonakaliban a 40 fős
Phoenix vitorláshajón tölthettünk egy órát a tó közepén.
A hittantábor alkalmából Inkén, Csatlós István atyánál

táborozott egy 3-4-5-6. osztályosokból álló lelkes csapat. Táborunk témáját egyrészt a fatimai jelenések centenáriuma, másrészt a hét
szentjei határozták meg.
Isten segítségével mindhárom táborból épségben,
élményekkel tértünk haza.
Köszönet a kedvezményes
programokért a Tapolcai
Strandfürdőnek,a Balatoni
Hajózás Zrt-nek, a Tapolca
Városi Mozinak, a Rákóczi
Szövetségnek, valamint Dobó Zoltán polgármester úrnak a támogatásokért!
Bányai Barbara, Horváth
Marietta, Varga-Gerencsér
Viktória táborvezetők

„A szívem mindig itthon marad!”
lük is szeretnék váltani néhány szót. Ugyanis a 2000es nyári olimpiai játékokon,
Sydney-ben én voltam a magyar csapat helyi kísérője,
intézője, mindenese. Büszke
vagyok erre, és a mai napig
életem egyik legnagyobb élményeként gondolok vissza
erre az olimpiára. Magam is
fociztam, illetve később játékvezetőként maradtam a
sport közelében. Ausztráliában nem csupán 2000-ben,
az olimpia idején, hanem
azon kívül is mindig igyekeztem a kiérkező magyaroknak segíteni, ezen kívül a
rákkutatás
támogatására
gyűjtöttem össze 14 ezer
dollárt, úgy, hogy 10 ezer kilométert tettem meg motorkerékpárral. Aktív koromban autószervizt működtettem, illetve használt autókkal kereskedtem. Most rövidesen visszatérek, és korom,
illetve egészségi állapotom
okán lehetséges, hogy többé
már nem lépek magyar földre. De a szívem örökre itt
marad, Magyarországon,
azon belül Szigligeten.
Székely István
Székely István (középen) 2000-ben Sidneyben a ma(Magyaroszág - Ausztrália)
gyar olimpiai csapat helyi kísérőjeként
Fotó: Archív

Tisztelt Szerkesztőség!
Hetvenhét éves vagyok,
szigligeti származású, 1956
után távoztam az országból,
mint politikai üldözött. Nagyon távol kerültem hazámtól, s most lehet, hogy utolsó
alkalommal érkeztem Magyarországra. Írásom egyben búcsú itteni, régi barátaimtól.
1956 után előbb Németországba kerültem, majd végül
Ausztráliában telepedtem le,
itt alapítottam családot, két
lányom, egy fiam van, mindhárman beszélik a magyar
nyelvet. Rövidesen utazom

vissza, de szeretném itt is jelezni, hogy a szívem szigligeti volt és az is maradt. Köszönöm barátaimnak, hogy
ennyi év után is megismernek, mindig jó szívvel gondolok rájuk. Sajnos kevesen
maradtunk már, szigligeti
osztálytársaim közül is csak
páran, az 56-os társak közül
szinte senki. Kedves osztálytársammal, Fülöp Gabriellával sikerült találkoznom a napokban, Ihász József és Szabó István barátaimmal szintén. Most utazom Budapestre, számos
sportoló ismerősöm van, ve-

Erzsébet- táborban voltunk
2017. szeptember 13-15-ig
Fonyódligeten táboroztunk.
Első este diszkót rendeztek,
ahol sokat táncoltunk, nevettünk. A másnap délelőtti
program
sárkányhajózás
volt. Tizenhatan fértünk be
egy hajóba, elől ült a dobos,
aki az első evezős evezőhúzásának ütemére dobolt, a
többiek pedig erre a ritmusra
eveztek. Ebéd után autóbusszal
Balatonboglárra
utaztunk, onnan indultunk
egyórás sétahajózásra a Tátika nevű hajóval. Nagyok
voltak a hullámok, a fedélzetre is többször becsaptak.
Visszaérkezés után sorversenyen vettünk részt, a győztesek baseball sapkát kaptak. Vacsora után moldvai
népzenészek húzták a talp
alá valót a táncházban.
Szabadidőnkben sokat gokartoztunk, ugráltunk a
trambulinon, óriás sakkoz-

Sárkányhajón a diákok
Fotó: Archív

tunk, a fiúk szívesen fociztak. Esténként kimentünk a
partra és gyönyörködtünk az
északi part látványában.
Jövőre szívesen elutaznánk
Zánkára is!
TBLÁI Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményének 4. a osztálya
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Elmaradt, de pótolták
Izgalmas tapolcai versengés helyi és környékbeli diákoknak
FUTÁS - Tapolca és környéki általános és középiskolás diákoknak szervezték meg a hagyományos FÖLDön futók futóversenyt múlt héten.

Az eredetileg az Európai
Mobilitási Hétre meghirdetett sportprogramot az esős
időjárás miatt egy héttel későbbre halasztották a szervezők. Nemenként öt korcsoportban teljesítette a különböző távokat a rendezvénycsarnok parkolójából
induló négyszáz diák.
Első korcsoportosok között
1100 méteren leányoknál 59
indulóból első Falati Nóra
(Szigligeti Általános Iskola), második Takács Norina
(Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény), harmadik helyezett pedig Tóth
Ramóna (Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye). Fiúknál 61 versenyző között első helyen Sipos Mátyás (Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

Elrajtoltak a lányok a hagyományos FÖLDön futók versenyen
Intézményegysége), második helyen Gáspár Sebestyén (Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj), míg
harmadik helyen Baláncsok
Milán (Tapolca, Batsányi)
végzett. Második korcsoportban 1350 méteren leányoknál 76 fő induló közül
az első helyet Falati Liliána
(Szigliget), a második helyet

Gyulai Noémi Zoé (Szigliget), a harmadik helyet pedig Csipszer Csenge (Tapolca, Kazinczy) szerezte meg.
Fiúknál 81 indulóból az első
Török- Csillag Milán (Művészetek Völgye Általános
Iskola, Monostorapáti) a
második
Tóth
Kristóf
(Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Tapolca) a harmadik

Fotó: Májer Edit

helyezést pedig Orbán Csanád (Tapolca, Bárdos) érte
el. A harmadik, a negyedik,
illetve az ötödik korcsoportos versenyzőknek egyaránt 1640 métert kellett teljesíteniük. Harmadik korcsoportos leányoknál 27
versenyző között az első helyet Fekete Júlia (Badacsonytomaj), a második helyet Török Jázmin (Bada-

Négy tapolcai győzelem
Mindegyik focicsapat nyert a hétvégén

A Tapolca VSE két tagja is kint volt a sakk vb-n. Istvándi Lajos csapatvezetőként, Gaál Zsóka pedig egyedüli lányként erősítette a csapatot
Fotó: Gaál Renáta

Tapolcaiak a sakk vb-n
A kínai Chongquingben
megrendezett csapat rapid sakk világbajnokságon bronzérmet szerzett
U12-es magyar válogatott
tagja Gaál Zsóka, a csapat vezetője, egyben a
kislány egyik edzője, Istvándi Lajos volt.

A Tapolca VSE tíz éves tehetsége egyedüli lányként,
Borhy Marcellel, Csíki Endrével és Juhász Ágostonnal
kiegészülve szerzett bronzérmet. Zsóka a negyedik táblán erősítette a válogatottat,
a megszerezhető 7 pontból

4,5 pontot gyűjtött, háromhárom győzelem és döntetlen mellé egy vereséggel.
A csapatvezető nagymester,
a Tapolca VSE szakosztályvezetője elmondta, hogy a
legjobb európai csapatként
térhettek haza, maguk mögé
szorítva erős, komoly vetélytársakat. Elmondta, a házigazdák kitettek magukért,
a verseny, és az ellátás is magas színvonalú volt, a kiegészítő programként szervezett sakk konferencián pedig
nemcsak Kína, hanem a
sakkvilág jelentős személyei
is megjelentek.
(me)
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csonytomaj), a harmadik helyet pedig Falati Kitti (Szigliget) szerezte meg. A 21 fiú
induló között elsőként
Pruska Bence (Badacsonytomaj), másodikként Sebők
Róbert (Tapolca, Bárdos),
harmadikként pedig Pruska
Dániel (Badacsonytomaj)
ért célba. Negyedik korcsoportos lányoknál a 10 fős
mezőnyben aranyérmes Mező Zsófia (Szigliget), ezüstérmes Ihász Vanda (Badacsonytomaj), bronzérmes
Kovács Virág (Tapolca, Batsányi). A 30 fős fiú mezőnyben elsőként Molnár
Áron (Tapolca, Bárdos), másodikként Nagy Tamás Levente (Tapolca, Batsányi),
harmadikként pedig Kolompár Tamás (Szász Márton
Általános Iskola, Tapolca)
ért célba. A középiskolások
alkotta ötödik korcsoportban tíz leány versenyző közül a dobogóra a tapolcai
Batsányi János Gimnázium
és Kollégium diákjai álltak.
Első Kocsor Kata, második
Tóth Kíra, harmadik Szalai
Ivett. A 25 fős fiú mezőnyben az arany Lendvai Péter
(Keresztury Dezső Ált. Iskola és Szakközépiskola, Nemesgulács), az ezüst Péter
Bence (Nemesgulács), míg a
bronzérem Molnár Benett
(Tapolca, Batsányi) nyakába
került.
(me)

Rövid hírek
n FOCI - Az MTD
Hungária Megyei III.
osztály Déli csoportban a
Tapolcai Öregfiúk FC hétvégén 7:3-ra verte a vendéglátó Dö-Me SE csapatát. Gólszerző Horváth
Zoltán, Adrián Zoltán,
Zsiborács László, Nagy
Béla (3) és Horváth Csaba
voltak. Edző Boczkó Gyula.
(me)

A Tiac VSE mind a négy U16 Nyugati csoportban a
csapata
győzelemmel tapolcai fiatalok a negyedik
fordulóban 0:4 arányban
zárta a hétvégét.
győzték le a házigazda DeAz MTD Hungária Megyei vecser SE csapatát. BlaskoII. osztályban szereplő férfi vics Gábor edző elmondta,
felnőtt csapat hazai pályán tartalékosan állt fel Tapolca,
győzte le az Ősi PSK-t 5:1- ennek ellenére Devecser
re. Kutasi Imre edző szerint a nem késztette a csapatot nafi-atal csapat fegyelmezett, gyobb ellenállásra, a rengeakaratos játékkal megérde- teg helyzetet elpuskázó venn KÉZILABDA - A
melten győzte le a tavalyi dégek ellen. Gólszerzők
Magyar Kézilabda Szöbajnokot egy jó iramú, küz- Lendvai Márk (3) és Hegevetség Veszprém megyei
delmes mérkőzésen. Gól- dűs Márk voltak.
bajnokságában hétvégén a
szerzők Horváth Ádám, Péházigazda Balatonszemes
Fegyelmezett játék,
KSE ellen 38:26-ra maber Bence, Vers Máté (2) és
megérdemelt hazai
radt alul a Tapolca VSE
Péber Kornél voltak.
három
pont
női csapata. A legeredméAz U19-es csapatok között
nyesebb tapolcai góllövő
is Tapolca bizonyult erő- Az MTD Hungária Megyei
Csillag
Virág volt 9 góllal.
sebbnek, 2:1 arányban győz- U14 Nyugati csoportban a
A férfi csapat szintén
ték le a vendégeket. Dobján tapolcai fiúk 0:6 arányban
50:25 arányú vereséggel
Krisztián edző úgy érzi, verték a vendéglátó Sk Ajka
zárt a házigazda Simontorhogy a végig jó iramú, küz- – Padragkút Se csapatát.
nyai KK ellen. A legtöbb
delmes, rengeteg párharcot Blaskovics Gábor edző szególt Nagy György (6) szehozó mérkőzésen teljesen rint nagyon fegyelmezetrezte. Edző Kapcsándi
Zsolt.
(me)
megérdemelten nyertek a ten, ügyesen játszottak a takontrákra
berendezkedő, polcai fiatalok, végig uralva
vendégcsapat ellen. A két a mérkőzést. Góllövők: Sze- Online újságunk
gólt Ladányi Bendegúz lőtte. kér Balázs, Horváth Lionel,
(me) www.tapolcaiujsag.hu
Az MTD Hungária Megyei Lendvai Márk (4).
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