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Vészhelyzet esetére
Önkéntes életmentőket vártak a tapolcai mentőállomáson
SZÍV CITY - Életmentő
mobiltelefon-applikációt
mutattak be a sajtó képviselőinek az elmúlt héten
a mentők a fővárosban,
Tapolcán hétfőn tartották
az ehhez kapcsolt nyílt
napot.

A tapolcai mentőállomáson
várták azokat, akik szerették
volna elsajátítani az újraélesztés fortélyait. Szalai
László, a mentőállomás vezetője örömmel számolt be
arról, hogy folyamatos volt
az érdeklődés, többen részt
vettek az adott esetben akár
életet is jelentő
jelentő
gyors képzésen. A szakemberek elmagyarázták és be is
mutatták a teendőket, egy
hirtelen szívmegállás esetén. A mentősök hangsúlyozták, hogy ilyen esetben
minden perc számíthat, és
haladéktalanul meg kell kezdeni a beteg állapottól függő
ellátását, amíg a segítség
megérkezik. A szabad légutak, a légzés biztosítása elsődleges fontosságú, illetve szükség esetén a szív

A tapolcai
Róth László
mutatja be
a szakemberektől elsajátított
technikát a
mentőállomáson. Ő
már tudja,
mit kell tenni vészhelyzetben
Fotó: Szijártó

pumpáló mozgásának helyettesítése, a keringés újraindítása a mellkasra történő
szabályos
időközönként,
azonos erővel végzett nyomással. Az érdeklődők a
Szív City programról megtudhatták, bárki, aki késztetést érez arra, hogy vészhelyzetben életet mentsen,
egy applikáció segítségével
riasztást kaphat mobiltelefonjára, ha a közelében közterületi újraélesztésre van

szükség. Az applikáció az elsősegélynyújtót gyorsan a
helyszínre navigálja, így
pillanatokon belül elkezdheti az újraélesztést, a mentő
megérkezéséig is esélyt adhat a betegnek a túlélésre.
Az applikáció összeköttetésben áll a mentők irányítórendszerével, vagyis az oda
beérkező segélyhívás alapján a mentésirányító nem
csak mentőautót indít a helyszínre, hanem egy gomb-

nyomással riasztja a legközelebbi Szív City elsősegélynyújtókat is. Hazánkban
évente több ezren halnak
meg hirtelen szívmegállás
következtében, életüket a
perceken belül megkezdett
újraélesztéssel lehet megmenteni. A Szív City rendszerhez csatlakozó, életmentésre vállalkozó emberek, és az applikáció segítségével több beteg kaphat
esélyt a túlélésre.
(szj)

Az elődök
tisztelete
Mostani lapunkban
több helyen is olvashatnak az elődök iránti tiszteletről, ami nem
csupán szép gesztus,
hanem
évezredes
örökségünk ápolása,
a tudás, tapasztalat
továbbadása. A szülők, nagyszülők, ősök
biztosították az életet
számunkra, úgy a lelkit, mint a fizikai lét
minden kényelmi funkcióját. Ezért tisztelet
jár. A gyermeknek is
meg kell tanulnia,
hogy a dolgok nem
csak úgy maguktól
vannak. A szülő feladata, hogy ezt megértesse vele. Az ősök
teremtették ezt a világot, a jelen formálja, s
tovább kellene adni
valamit. De ha a felnövekvő generáció a
szülőt cselédnek nézi, az adott szituációban nevelő célzattal
megszólaló boltost,
buszsofőrt, tanárt ellenségnek, akkor ők
nem sok mindent adhatnak tovább.
Szijártó János

Idősek októberi ünnepe
adtak az utókornak. A kép- folytathassák, amit az előviselő – aki egyben a Wass dök megkezdtek. Lényeges,
Albert Könyvtár igazgatója hogy a mai gyerekek, ifjak
– arra is felhívta a figyelmet, később alkalmazzák, saját
hogy az előttünk járó gene- épülésükre használják az átráció tapasztalatait fontos át- örökített tudást. (Folytatás
A Tapolcán immár tizenkét vennünk, majd tovább ad- a 2. oldalon „Egy szép
(szj)
éve működő intézmény szép nunk ahhoz, hogy az utódok nap...” címmel)
korú lakóit, a meghívott vendégeket, a résztvevőket a tetőtéri nagyteremben először
Nagy Judit igazgató üdvözölte. Köszöntőjében az idősek megbecsüléséről szólt.
Kiemelte, mindent megtesznek azért, hogy megszépítsék lakóik életét, mindennapjait.
Majd dr. Décsey Sándor önkormányzati képviselő beszélt arról, hogy az idősek
támogatása, segítése társadalmi feladat, másrészt soha Hagyományosan az otthon lakói is műsort adtak az
nem feledhető az, amit ők ünnepség alkalmából
Fotó: Szijártó János
Szombaton rendezte a
Megbecsülés Idősek Otthona az immár hagyományos lakó-hozzátartozódolgozó találkozót.

Az idősek világnapja alkalmából szép számmal jöttek
össze a Tamási Áron Művelődési Központban a térség
nyugdíjas szervezetének tagjai
Fotó: Töreky László

Nyugdíjasok tanácskozása
A Tapolca és Környéke
Nyugdíjas Egyesület tagsága a Tamási Áron Művelődési Központban ünnepelte
meg az Idősek világnapját.
Elhangzott, a nyugdíjas korosztály életminőségének javítása a legfontosabb fela-

dat. A szervezők, a tagok
mellett meghívták az eseményre a város, a térség
elöljáróit és szervezetük megyei elnökét is. A rendezvény ünnepi beszédekkel
kezdődött. ( Folyt. a 2. oldalon „Ünnep...” címmel) (tl)
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Drog, kórház, lombikprogram
EGÉSZSÉGÜGY - Rig
Lajos, a térség országgyűlési képviselője több
témában tartott tájékoztatót, elsőként a Tapolcán is
egyre gyakrabban előforduló drogfogyasztás
kapcsán kérdeztük. Egy
ideje mélyebben foglalkozik a problémával, csakúgy mint a város polgármestere Dobó Zoltán.

- A városban sajnos komoly
gondot okoz elsősorban a fiatalabb korosztály drogfogyasztása, több tapolcai lakos is panaszkodott fényes
nappal önkívületi állapotban
dülöngélő fiatalkorúakra.
Sokan féltik gyermekeiket
egyedül hazajönni az iskolából, szakkörökről, így mindenképpen
változtatások
szükségesek a közbiztonság
érdekében. A városvezetés
minden rendelkezésre álló
eszközzel felvette a harcot a
drogokkal szemben, én pedig az Országház falai közé
viszem a kérdést. A probléma nem egyedülálló, országos jelenség, sajnos a szintetikus drogok – mint például
a Tapolcán is népszerű herbál – egyre könnyebben és
olcsóbban hozzáférhetőek,
és a jogi szabályozás nehézsége miatt nehéz fellépni a
sokszor „legális” szerek ellen. Ötpárti egyeztetést kezdeményezek tehát a témával
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
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Október 30. 14.00-16.00
Hirdetés

500 év
A reformáció dallamai
(protestáns kórustalálkozó)
2017. október 28-án 17
órakor a
Tamási Áron Művelődési
Központban
Fellépnek:
Kaposvári Evangélikus
Kórus
Helikon Kórus (Keszthely)
Protestáns Énekegyüttes
(Tapolca)
A rendezvény fővédnöke:
Dobó Zoltán
Tapolca város polgármestere
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk! (rendezőség)

Rig Lajos országgyűlési képviselő több helyben fontos témáról nyilatkozott lapunknak
Fotó: Archív
kapcsolatban, ahová a parla- megjelent egyetértett abban,
menti pártok képviselői és hogy a kórház fejlesztését az
szakemberei mellett a neves alapoktól kell kezdeni, entoxikológust, dr. Zacher Gá- nek első lépése lehet a sürbort is meghívom. Bár na- gősségi fogadóhely kialakígyon összetett a kérdés, re- tása. Közérdekű adatigénymélem együttműködve sike- léssel fordultam a mentőrül egy hatékonyabb szabá- szolgálathoz és az ajkai kórházhoz is, a betegszámok jelyozást kialakítani.
A képviselő a tapolcai sür- lentősen megugrottak 2012
gősségi fogadóhely kialakí- óta. A funkcióbővítéssel nötása kapcsán is igyekezett velni lehetne a betegbiztonelőbbre lépni, létrehozását ságot, a betegek kényelmét,
konkrétan ő vetette fel. - A valamint csökkenne a men2012-es osztálybezárások tők és a környező kórházak
után a tapolcai Deák Jenő leterheltsége. Egyedüli kritiKórház egyre inkább kiüre- kaként a szakemberhiány
sedett, ha ez a tendencia vetődött fel, amely sajnos az
folytatódik, nem sokáig lesz egész országban komoly
a városnak kórháza. Az gondot okoz. Ennek kiküEgészségügyi
Nyugdíjas szöbölésére olyan egészségKlub kerekasztal beszélge- ügyi nemzeti minimum tertésre hívta a Deák Jenő Kór- vezetet támogatunk, amely
ház dolgozóit, hogy megvi- pártpolitikától függetlenül
tassuk az ügy kapcsán fel- kíván megoldást nyújtani az
merült kérdéseket. Minden egészségügy legnagyobb

problémáira - tette hozzá.
Rig Lajos azt is elmondta,
hogy egy kormánydöntés értelmében megduplázódik az
államilag támogatott lombikkezelések száma, azonban a forrásnövekedést csak
állami tulajdonú intézetekben lehet felhasználni, a magánintézetek így hátrányosabb helyzetbe kerülnek.
Úgy látszik kormányközeli
érdekek megkívánják, hogy
a lombikkezeléseket átcsoportosítsák a magánintézetektől az állami szektorba.
Semmilyen szakmai indok
nem támasztja alá a döntést,
a kórházak jól együtt tudtak
működni a magánszolgáltatókkal, mégis egy sokkal
drágább utat választott a
kormányzat, hiszen az állami kórházak nincsenek felszerelve a kezeléshez szükséges eszközökkel, a fejlesztések sok közpénzt fognak
felemészteni. A szakemberhiány itt is fennáll, ráadásul
embriológusképzés nincs is
Magyarországon, tehát utánpótlás sem érkezik. A tapolcai Pannon Reprodukciós
Intézet a neves Kaáli intézményrendszer tagja, és annak fényében, hogy a debreceni és a kaposvári intézetet is bezárták, jogos a tapolcai aggodalom, ám reméljük a PRI működése nem
kerül veszélybe - fogalmazott a politikus.

Egy szép nap Ünnep az idősek világnapján
nyugdíjas szervezet megyei
az 1. oldalról)
az öregeknek (Folytatás
Nyakas László tapolcai el- elnöke az országos és me(Folytatás az 1. oldalról)
A következő szónok Molnár
Csaba Bertalan volt. A református lelkész a Bibliából
vett gondolatot tovább göngyölítve arra szólított fel,
hogy a mi érdekünkben felállított korlátokat ne bontsuk le, hiszen azok megvédik az embert a mélybe zuhanástól, a házat a tragédiától. A program immár kötetlenebb részében könnyed,
szórakoztató műsort láthattak az otthon lakói és vendégei. Felléptek és hatalmas
sikert arattak a Bárdos Lajos
Általános Iskola 2.z osztályos tanulói, akik verssel,
énekkel, népi gyermekjátékkal, tánccal kedveskedtek az
időseknek. Vidám zenés
műsort adtak az otthon lakói
és természetesen az intézmény dolgozói is.
(szj)

nök hangsúlyozta, az Idősek
világnapjának egyik fő célja, hogy felhívja a figyelmet
az idős korosztályt érintő
problémákra és arra, hogy
érezzék, az ő élettapasztalatukra, hitükre, bölcsességükre szüksége van a társadalomnak. Az elnök Horváth László tagtársnak emléklappal köszönte meg több
éves kiemelkedő, a szervezetért végzett munkáját. Dobó Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzat igyekszik a helyi
civil szervezeteket segíteni,
így a nyugdíjasok egyesületét is. A polgármester ezt alátámasztva kétszázezer forint
működési támogatást és kétszeres ingyenes önkormányzati mikrobusz használatot
ajánlott fel az egyesület részére. Demeter Ferenc a

gyei elnökség üdvözletét
hozta el a tapolcai és a Tapolca környékén élő tagságnak. Rig Lajos a térség országgyűlési képviselője, „ a
köszöntő szavak helyett, a
köszönet szavait” tolmácsolta a jelenlévők irányába.
- Önöknek köszönhetünk
mindent, születésünket, iskoláztatásunkat, azt, hogy
idáig eljutottunk, hogy munkát találtunk, hogy családot
alapíthattunk, hogy gyermekeket nevelhetünk- fogalmazott, majd jó egészséget,
boldog éveket és jó szórakozást kívánt a további programhoz, amely a Ring Márta
vezetette kézimunkakör kiállítását, a diszeli Csobánc
Népdalkör és a Tapolcai
Musical Színpad tagjainak
szép előadását, illetve sláger
összeállítását jelentette. (tl)
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Honlap: www.tapolca.hu
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Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
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87/510-126, fax: 87/511-164
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Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
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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
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Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
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Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090
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Kutyák és gazdák közös napja
EBEK NAPJA - Először
rendezte meg a Tapolca
VSE Kutyás sport szakosztálya a Tapolcai családi kutyás napot nemrég,
a Városi Sport – és Szabadidő Centrumban.

Az ebtartó családok minden
tagja megtalálhatta a számára kedvező programot az
egész napos rendezvényen.
A gyerekeket légvár, rajzverseny és csillámtetoválás
várta, a gazdikat pedig kutyakozmetikus és állatorvos
tanácsadás, illetve agility,
azaz kutyás akadálypálya és
az IQ pálya, amit kedvenc
ebükkel ki is próbálhattak.
Rig Lajos országgyűlési
képviselő megnyitóját követően az Acro Dance SE zenés-táncos bemutatójával
szórakoztatta a közönséget,
ezután következtek a szakmai programok. Bőszen
György Berci kutyájával betekintést engedett a vakok és
gyengénlátók életébe, majd
Dr. Varga Károly Rex kutyájával mutatta meg a közönségnek, orvosként hogyan
dolgoznak együtt. Sok érdeklődőt vonzott a helyszínre a nagykanizsai és a kaposvári kutyás egyesületek en-

Horváth Gyula mozgássérülten vágott neki a közel
3000 kilométernyi országos túrának
Fotó: me
A gyermekkora óta mozgássérült budapesti férfi 42
évesen, Hűvösvölgyből indult el áprilisban, az Országos Kéktúra útvonalán, közben pedig elhatározta, hogy
körbejárja az egész országot. Félezer kilométer után a
járógép feltörte a lábát, így
kerékpárral folytatja azóta a
túrát. A 175. napon érkezett
Tapolcára, ahol az önkormányzat biztosított neki
szállást.

A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály hétvégén a Dél-Dunántúli-kéktúra mentén kétnapos
vándortúrát tart a Rádiháza- Kislengyel – Zalalövő útvonalon. Találkozó a tapolcai vasútállomáson
október 21-én, szombaton reggel
5.50-kor. A vonat 6.00-kor indul.
Szállás Kislengyelben a Malom
kulcsosházban. Az utazási költség
a hazaúttal együtt teljes áron 3.720
Ft, a szállásköltség 3.500 Ft.
A szakosztály szombaton a Balaton-felvidéki kéktúra mentén, a 17
km távú Kékkút-Salföld-Badacsony-Badacsonyi-hegy-Badacsonytördemic útvonalon szervez
egynapos túrát. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron október 21-én, reggel 9.15-kor, a busz
9.25-kor indul. Az utazási költség
teljes áron a hazaúttal együtt 750
Ft. A túrát Bodó Béla vezeti.

Moziműsor
A Kaposvári Camelot Kutyás Sport Egyesület agility, majd zenés engedelmes bemutatóját láthatta a közönség
Fotó:Májer Edit
gedelmes és agility bemu- pedig a felelős állattartással, tréningen való részvételre. A
különböző sportokkal, ku- szakosztályvezetőt megleptatója.
A nap egyik csúcspontja a tyanevelési módszerekkel és te, hogy ilyen nagy érdekharminchét
résztvevőt a kis kedvenceket érintő ta- lődést mutat a lakosság, így
szerették jelenleg tizenöt kutyával
számláló kutyaszépségver- nácsadásokkal
seny volt. Kölyök, növen- volna megismertetni az ér- már a negyedik kezdő-, illetve az első haladó csoporttal
dék, felnőtt, valamint trendi deklődőket.
eb kategóriákban vonulhat- A helyi gazdik önszervező- dolgoznak a kutyaiskolában.
tak fel a háromfős zsűri előtt. dő csoportja legfőképpen Azt is megtudtuk, hogy érVarga Nikolett, szakosztály- azért tartotta fontosnak a kezett igény a gazdiktól
vezető elmondta, hogy az sportegyesületbe csatlako- emellett heti egy agility
áprilisban megalakult szak- zást, mert nem volt lehető- klubra is, melyre nem csak
osztály elsősorban bemutat- ség a környéken kutyaisko- helyből, és a környékről, hakozni szeretett volna ezen a lában, illetve a jelenleg Ta- nem távolabbi települések(me)
rendezvényen, mindemellett polcán folyó szocializációs ről is jönnek.

Mozgássérült „kéktúrázó” Mi újság?
Egy éjszakát töltött Tapolcán Horváth Gyula, aki járógéppel, mankóval és kerékpárral vágott neki hónapokkal ezelőtt az Országos Kékkörnek.

Túra

– Nem jelentkezem be soha
előre szállásra, mivel fogalmam sincs arról, hogy milyen távot tudok megtenni
egy-egy nap. Általában délután kezdek el mérlegelni,
aznap meddig juthatok. A
polgármesteri hivataloktól,
vagy a parókiáktól kérek segítséget szállás kapcsán, ha
pedig nem kapok, akkor a
természetben függőágyon,
vagy polifoamon alszom –
osztotta meg tapasztalatait a
túrázó.
Elmondta, a magányos „zarándokút" fizikailag és lelkileg is megterhelő. Egy nehéz magánéleti szakaszon
van túl, így a túra egyben
egy lehetőség is arra, hogy
saját lelke legmélyére, életének értelmére és céljaira
figyeljen. Egész életében a
kihívásokat kereste, hogy
saját elvárásainak meg tudjon feleli és önmagának bizonyítani. Ha teljesítette a
mostani vállalását, a következő nagy álma nekivágni
kerékpárral az El Caminonak.
(me)

városrészi
médiafórum
“Mi újság?” címmel városrészi fórumokat indított a tapolcai média a lakossággal
való személyes találkozás,
javaslatok, ötletek, témák
összegyűjtése céljából. A fórumokat terveink szerint két,
három hetenként rendezzük
meg. Az első program már
lezajlott, a Dobó lakótelepen. Az érdeklődők alacsony létszáma ellenére számos téma terítékre került.
A soron következő „Mi
újság?” találkozót a diszeli
városrészben tartjuk 2017.
október 26-án, csütörtökön
16.30 és 18.00 óra között a
Csobánc Művelődési Központban.
Várjuk önöket, ötleteikkel,
javaslataikkal együtt!
Szijártó János
főszerkesztő

www.tapolcaiujsag.hu

Heti Ötlet

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Október 19 - 25.
csütörtök – szerda
24 - 25. kedd - szerda 18:00
1200,-Ft
Újra otthon
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 97 perc
19. csütörtök 18:00 és 20:00
1200,-Ft
20 – 21. péntek – szombat,
23. hétfő 18:00
24 – 25. kedd – szerda 20:00
Hóember
Színes, szinkronizált angol
horror/thriller
Hossz: 117 perc
.....

egészség
környezet
informatika

Lenner Lászlóné védőnő
A láz nem betegség, csak 40 fok felett nagyon matünet. Szinte minden akut gas lázról beszélünk. Mi a
fertőző betegség kísérője. teendő, ha gyermekünkSzervezetünk legfonto- nek felszökik a láza? A
sabb válaszreakciója a ví- magas lázat természetesen
rusokkal és baktériumok- csillapítani kell. Ez történkal szemben. Magasabb het gyógyszeresen /Kúp,
hőmérsékleten kevésbé szirup, tbl./ segítségével,
képesek szaporodni a kór- amit szükség esetén fiziokozók, tehát még hasz- kális lázcsillapítással egénosnak is mondhatjuk. szíthetünk ki /priznic ill.
Akkor miért csillapítsuk hűtőfürdő/. Adjunk a gyermégis? A tartósan magas mekre könnyű szellős ruláz, megterheli a szerveze- házatot, könnyű takaróval
tet, emeli a légzésszámot, takarjuk be. Mivel betegszaporítja a pulzusszámot. ség esetén a gyermekek étA gyermekek immunrend- vágytalanná válhatnak, ne
szere még fejletlenebb, erőltessük a szilárd ételek
ezért ők gyakrabban láza- fogyasztását. Gondoskodsodnak be. A testhőmér- junk a megfelelő mennyiséklet náluk 36,5-37,2 fok ségű folyadékbevitelről.
között tekinthető normá- Ha a gyermek nem hány, a
lisnak.
Megfigyelhető teán, frissen csavart gyüazonban napi ingadozás is, mölcslén kívül adhatunk
sőt a mérés helyéből szár- kompótokat, könnyű levemazó eltérést sem szabad seket. Fontos a C-vitamin
figyelmen kívül hagyni. pótlása, lehetőleg gyümöl38 fok feletti hőmérsékle- csök formájában. Lényetet láznak, 39 fok felettit ges, hogy ne hagyjuk mamagas láznak nevezzük. gára a beteg gyermeket!
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Végigharcolták a világháborút
A Császári és Királyi Haditengerészetnél szolgált a dédapám
EMLÉKEK - A Császári és
Királyi Haditengerészetnél
szolgáló Németh Pál külön fejezetet kap Hangodi
László történész, muzeológus most készülő könyvében. A tapolcai Németh
Zsolt büszke az ősökre,
akik végigharcolták a világháborúkat, megjárták
annak híres helyszíneit.
Ha Zsolton múlik, emlékük örökre megmarad.

A múlt század első felében,
nagyapáink, dédapáink jelentős részének a háború, a
frontszolgálat, a hadifogság
jelentette a „legszebb fiatal
éveket”. Sokan közülük hősi
halált haltak, mások túlélték
a viszontagságokat, de csak
keveseknek adatott meg,
hogy olyan mélyen éljenek
leszármazottaik emlékezetében, mint Németh Pál matróz és László Lajos, Németh
Zsolt nagyapjának testvére,
aki hegedűjét is magával vitte a második nagy háború híres helyszíneire. A dédunoka, Németh Zsolt őrzi az
ősök mára alaposan megfakult fényképeit, amelyek
azonban nem csak egyszerű
családi fotók. Azok tartást
adnak, azokból erőt is meríthet az ember A város múzeumának kiállított korabeli
fotói között egy kopottas,
fekete-fehér fényképről néz
ránk katonatársaival együtt a
bajuszos Németh Pál tengerész, Németh Zsolt dédKözérdekű információ

Balra Németh Pál matróz, Németh Zsolt (jobbra) dédnagyapja. Középen nagyapjának testvére,
László Lajos (jobbra), Erdély visszafoglalásakor
nagyapja. A fotót az unoka
adta a múzeumnak, bizonyítva, hogy Tapolcáról, illetve Tapolca közvetlen környékéről milyen messze és
milyen nem várt körülmények közé, különleges helyekre vitte az élet, a háború
az akkori fiatalok egy részét.
Ahogy László Lajost is. Ő
Zsolt anyai nagyapjának
testvére volt és a következő,
tehát a II. Világháború eseményei sodorták messze
szülőföldjétől. Ott volt Erdély
visszafoglalásánál,
ahogy a Don kanyarban is.
Hangszeres tudása és fotós
szenvedélye révén nem csak
végigharcolta, de sokat
fényképezte és hegedűjátékával szebbé is varázsolta a

nehéz idők kicsit gondtalanabb óráit, rövid pihenőit.
Nem csoda, hogy az unoka
képzeletét már egészen fiatalon elragadták a családi,
rokoni berkekben megmaradt, korabeli fotókon őrzött
emléktöredékek.
Iskolás
éveiben pedig már élénk érdeklődéssel tanulmányozta
a XX. század nagy háborúinak leírásait. Érdeklődésének Hangodi László tanár úr
és a kilencvenes években
működő honismereti szakköre adott újabb muníciót,
majd a katonai hagyományőrzés semmi máshoz nem
hasonlítható világában találta meg önmagát és a hasonló
érdeklődésű baráti közeget.
Ez utóbbi már sokkal inkább
Hirdetés

a történelem mélyebb átéléséről, az ősök iránti tisztelet
különleges
kifejezéséről
szólt. Németh Zsoltnak ma
már a munka, a család mellett kevés ideje jut magára
ölteni a korabeli egyenruhát,
amelynek, ha szövete nem
is, ám díszes gombjai az
ősöktől maradtak rá. Ugyanakkor büszke, hogy dédapja
emléke helyet kapott a város
múzeumában, ahogy arra is,
hogy Hangodi László most
készülő, a háborús időkbe
visszatekintő helytörténeti
munkája külön fejezetet
szentel a világ hatodik legnagyobb flottájának számító
császári és királyi haditengerészetnél szolgáló Németh
Pál történetének. ( Töreky L.)

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30-45 Ft/db
Burgonya: 119-180 Ft/kg
Sárgarépa: 150-260 Ft/kg
Zeller: 220 Ft/kg
V.hagyma: 130-200 Ft/kg
Paprika: 229-600 Ft/kg
Paradicsom: 430 Ft/kg
Uborka: 300-380 Ft/kg
Alma: 200-300 Ft/kg
Hirdetés

2017. OKTÓBER 20.

HIRDETÉS

TAPOLCAI ÚJSÁG -

5

6

- TAPOLCAI ÚJSÁG

OLVASÓINKTÓL

Megmászták a Somlót
A

meteorológiai előrejelzés
sem tántorította el a tapolcai nőklub 40 elszánt tagját
a tervezett kirándulástól. Optimista derűvel indultunk „Somló várának bevételére”. A hűvös reggelben jól esett a kis kupica itóka, amely felmelegítette
a fázósakat.
Lelkünket pedig derítette utunk első állomásán - a devecseri könyvtárban tett látogatás. A kisváros legszebb, legreprezentatívabb épületében, a
volt Eszterházy kastély évszázados falai között működik a
megye legszebb könyvtára:
Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház. Erről meg is
győződhettünk. A könyvtár felnőtt olvasószolgálatának vezetője Takácsné Benedek Márta
először az épület történetét,
majd a rövid ismertetés után bemutatta a többfunkciós helyiségeket. A több mint 60 ezer
könyv „katonás” rendben sorakozik a polcokon szakáganként
csoportosítva.
Folytattuk utunkat célunk felé.
Hamarosan megpillantottuk a
napsütötte 431 m magas Somlót, mely mint tengerből a sziget emelkedik ki a csonka kúp
alakú alvó vulkán. Nevét a
somfával borított domboldalról
kapta. A buszunk a faluban állhatott meg. Előttünk végtelennek tűnő távolság és magasság.
De ez a csapat, amely aktív tevékenységével hozzájárul Tapolca arculatának alakításához,
hogyne birkózna meg „né-

A tapolcai nőklub a Somlón járt Fotó: Helyszíni felvétel
hány” km megtételével. A 6080-as éveiben járók egymást
segítve sikeresen felértek a
csúcsra. Milyen elégedetten tekintettünk vissza a megtett
útra! Hát még a panoráma! A
hegyről lenézve Petőfivel
mondhattuk: „Óh természet, oh
dicső természet…!
A várban jólesett sütkérezni az
„előre melegített” bazalttömbökön. Eközben – a több
főzőversenyt nyert – Giczi Béla
sütötte a finomabbnál finomabb húsokat. Mondani sem
kell, milyen mohó étvággyal
fogyasztottuk az előre pácolt
grillezett csirke, kolbász, szalonna és oldalas falatokat. Hazai borral leöblítve a kiváló
ebédet. Sajnos nem találtunk
egyetlen nyitott pincét sem,
hogy a Somló levét is megkóstolhassuk.
Hálával és köszönettel tartozunk annak az úrnak, ki a buszról leszállva felvitte autójával

apolca szívében a Ringató
Bölcsődében is elkezdődött a 2017/18-as nevelési év.
Az újonnan érkező gyerekkel
megismertetjük a bölcsődei
életet a beszoktatás ideje alatt.
A bölcsődébe történő beszoktatás a gyermekek életkorából fakadó igényei miatt többlépcsős,
elhúzódó folyamat. A szülővel
történő fokozatos beszoktatás
megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást. Mivel a gyerekek fő tevékenysége
a játék, a csoportszobákban és
az udvaron egyaránt, ezért nagy
hangsúlyt fektetünk a tiszta barátságos környezet kialakítására. Szeptember végén a szülők

és az Ádám- Kert Kft felajánlásával facsemetéket ültettünk. A
fák helyét körültekintően választottuk ki, hogy majd nyújtson árnyékot a rekkenő nyári
hőségben. Minden gyermekcsoport kapott egy fát, melynek
a beültetésében nagyon lelkesen vettek részt a gyerekek. Kis
lapátjaikkal szórták, rakták a
földet. Fontosnak tartjuk, hogy
a gyerekekben már korán kialakuljon a természet iránti szeretet és tisztelet. A gyerekek minden tavasszal ültetnek virágokat, melyeket nyáron locsolnak
és gondoznak.
A gyerekek imádják az állatokat, de a hozzájuk való viszo-

A tapolcai bölcsisek facsemetéket ültettek Fotó: Archív

Szent Gellért-díjat kaptak

A

Veszprémi Főegyházmegyében hagyomány, hogy
nyilvánosan mondanak köszönetet azért a munkáért, amit a
katolikus intézmények pedagógusai, valamint gazdasági és
technikai dolgozói végeznek.
A Szent Gellért-díjat a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
alapított azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus
közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A díj
elkötelezett, kitartó, színvonalas nevelő-oktató munkáért adható olyan személynek, aki szilárd erkölcsi alapokon álló
munkájával kivívta a tanulók,
szülők, munkatársak egyöntetű
elismerését. Az ünnepség szeptember 25-én a bazilikában misével kezdődött, amit Márfi
Gyula érsek celebrált, majd
Mail József gazdasági helynök
számolt be az intézmények elmúlt évéről: a tanulói létszá-

mok növekedéséről, korszerűsítésekről és beruházásokról.
A tájékoztató után adták át a
Szent Gellért-díj arany- és
ezüst fokozatát. A tapolcai
Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolából arany fokozatot vehetett át Kormányos Ildikó tanítónő, 25 évnyi odaadó és
eredményes oktató- és nevelőmunkájáért. Kedves, megnyerő, a személyes kapcsolatokra
nagy súlyt helyező személyiségét a diákok, szülők és kollégák
is egyaránt szeretik. Tóth Andrásné iskolatitkár ezüst fokozatban részesült: pontosságra,
alaposságra törekedve, a részletekre, határidőkre odafigyelve lassan 10 éve támogatja a pedagógusok munkáját, segíti a
gazdasági vezető feladatainak
ellátását, s tevékenyen, kezdeményezőn vesz részt az iskola
életében.
Bányai Barbara

nehéz csomagjainkat és három
mozgáskorlátozott társunkat a
vár lábához. A derű, a vidámság
óráiban sem feledkezhettünk
meg a 168 évvel ezelőtti október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúról és a többi névtelen mártírról. Énekkel, gyertyagyújtással hajtottunk fejet a kegyetlenül meggyilkoltak emléke
előtt. Hazafelé Devecserben
végig autóztuk – a szomorú vörös iszap után épült, gyönyörű
lakótelep utcáin. Középen –
szinte mementóként emelkedik
ki- emelkedik ki a Makovecz
kápolna égbenyúló tornyával.
Istenem! Soha ilyet!
Hál Isten az időjárás rácáfolt az
előrejelzésre, derűs, szép időnk
Fotó: Helyszíni felvétel
volt. Ezt a gazdag együtt töltött
napot köszönjük minden részt- A középen álló Márfi Gyula érsek mellett a két tapolvevőnek és vezetőnknek Varga cai kitüntetett, Kormányos Ildikó és Tóth Andrásné
Károlyné Editnek, ki megszervezte.
A kiránduló csapat nevében:
Jávori Lászlóné A Fidesz kormányzásának emelést, idáig használták a
egyik legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok pénzét. Most penyugdíjasok. Ki kell monda- dig úgy próbálják beállítani az
nunk nyíltan és egyértelműen, utólagos kifizetés töredékét,
nyulás, törődés, viselkedés kia- hogy az Orbán-kormány dur- mintha ez az általuk adott nagylakítása, bizony komoly fela- ván becsapta és meglopta az lelkű „nyugdíjprémium” lenne.
dat, amire fel kell készítenünk idős embereket. Hogy miként? Holott ez a pénz már év eleje
őket. Számos tanulmány fog- A mi városunkban 5000 nyug- óta járna a nyugdíjasoknak,
lalkozik azzal, hogy az állatok díjas él. Vegyük számba a méghozzá kamatostól!
oldják a feszültséget és csök- nyugdíjasokat sújtó intézkedé- Fontosnak tartjuk ismét bevekentik a magány érzetét. Velük seket! Az Orbán-kormány meg- zetni a 13. havi nyugdíjat, a 65
átélhető a feltétel nélküli szere- szüntette a korhatár alatti nyug- év felettieknek ingyenessé tentet érzése, segítik a gyermekek díjakat. Aztán a eltörölték a nénk a gyógyszert a krónikus
egészséges fizikai és szellemi korengedményes és a korked- betegek esetében, a duplájára,
fejlődését, illetve a társas kap- vezményes nyugdíjat. A nem- azaz 50 ezer forintra emelnénk
csolatok kialakítását is meg- zeti egyetértés nevében meg- a nyugdíjminimumot, 50 százaszüntették a rokkantsági és a lékkal a közgyógyellátás összekönnyítik.
Az élménynyújtás, tapasztalat- baleseti rokkantsági nyugdíja- gét. Ezen kívül visszaállítanánk
szerzés, tevékenykedés a leg- kat. De még nincs vége a sor- a rugalmas nyugdíjba vonulás
jobb módszer arra, hogy a gyer- nak! A Fidesz felszámolta a lehetőségét, nyugdíjkorrekciós
mekek az állatokkal közeli kap- szolgálati nyugdíj rendszerét, programot vezetnénk be a legcsolatba kerüljenek. Az állatok az átnevezett szolgálati járan- alacsonyabb nyugdíjak megevilágnapja alkalmából, játékos dóságot pedig megadóztatják. melésére, megszüntetnénk a
formában gazdagítottuk isme- A Fidesz hét év alatt év alatt egy nyugdíj melletti munkavégzés
reteinket az állatok életéről, vé- forinttal sem emelte a 28500 fo- korlátozását és újra igazságosdelméről. Berendeztünk egy rintos nyugdíjminimumot.
sá tennénk a rokkantellátás
mini állatsimogatót. A szülők Az Orbán-rezsim nyerészkedik rendszerét.
otthonról elhozták háziállatai- a nyugdíjasokon: év eleje óta Árvai Gábor (MSZP Tapolca
kat, volt kakas, tyúk, nyuszi, visszatartják a jogos nyugdíj- és Környéke Szervezete elnöke)
papagáj, kutya stb.
A gyerekek érdeklődve néze" Köszönet” - LGX 264 rendszámú vezetőjének, szolgáltatónak,
gették, simogatták az állatokat
önkormányzatnak: Múlt kedden 11.14-kor közlekedő buszra kíés a hét folyamán állatos képesérletet tettünk feljutni több időstársammal. Miután felmásztam
ket, könyveket nézegettek, éneéletveszélyesnek neveztem a műveletet egy utasnak. A buszvezető
kes játékokat játszottak, versemeghallotta, és javasolta, vegyek igénybe betegszállítást! Heket, meséket hallgattak.
lyesebb lett volna, ha haladó jármű hátsó ajtaját becsukja (az is
életveszélyes, az elavult busszal együtt)!
Tarjány Imre
Segesdi Anett

Őszi programok a Ringató Bölcsődében
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A nyugdíjasok a vesztesek!
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Mozgás, egészség
Lezárult az idei esemény - Pótolták az elmaradt programokat
MOBILITÁSI HÉT - A
szeptemberi Európai Mobilitási Hétre tervezett, de
a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztott programokat pótolták, így vége a
városban a közlekedésikörnyezetvédelmi kampány programjainak. Múlt
héten tartották a Street
Workout versenyt, az Autómentes Napot, illetve a
Kerékpáros kirándulást is.

A tavalyi pályaavatónak
szánt verseny sikerein felbuzdulva másodszor rendezték meg a Street Workout
versenyt a Városi Sport – és
Szabadidő Centrumban.
Street Workout verseny,
autómentes nap,
kerékpáros kirándulás
A nemcsak országos, hanem
városi szinten is egyre népszerűbb sportolási formának, a folyamatos fejlesztések alatt álló szabadtéri
kondipark adott otthont.
Nemenként, több kategóriában mérték össze tudásukat
az „erős emberek”. A saját
testsúlyos edzési elemek kö-

Másodszor mérhették össze erejüket a Street Workout verseny résztvevői. Fábián
Kata személyi edző (jobbra) felelt a program szakmai részéért
Fotó: Májer Edit
zül a versenyen szerepelt
fekvőtámasz, tolódzkodás,
plank, nők esetében felugrás
gumira, függésben tartás, illetve kötélmászás, míg a férfiaknál húzódzkodás, függeszkedés, valamint traktorgumi forgatás. 35 év alatti
nők versenyében első helyezett Szám Dóra. 35 év alatti
férfiak között az első Szám

Péter, míg a második helyezett Szabó István. 35 év feletti férfiak közül első Németh Balázs, második Fazekas Károly, harmadik Szabó
Róbert, negyedik pedig Tölgyes Zsolt.
Az Autómentes Napon hatalmas játszótérré alakították a Kisfaludy utcát és környékét. A helyi óvodákból és

általános iskolákból egész
nap szervezett csoportok érkeztek. A gyerekzsivajtól
hangos rendezvényen látványos ügyességi programokkal, a Természet Háza Látogatóközpont jóvoltából fejlesztő öko játékokkal is várták a csoportokat, valamint a
járókelőket. A Folly Arborétum
közreműködésével

Tapolcai „házi döntő” vívásban
Múlt hétvégén a veresegyházi korosztályos párbajtőr kupán a Tapolca Vívóklub versenyzői is pástra léptek, ahol két klubtárs
vívott a döntőben. A csapat másik része Tatán edzőtáborozott.

A Tapolcai Trappolók vezették a menetet, Devecserig
képviselték a várost
Fotó: Májer Edit

Tapolcáról rajtolt a Megyefutás
Tapolcáról indult a két napos Megyefutás két hete,
a Tapolcai Trappolók, illetve helyi általános és középiskolások részvételével.

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Sportszövetség szervezésében évek óta megrendezett Megyefutás idén Tapolcáról, a Hősök teréről indult. Dobó Zoltán polgármester felkötötte a város

Törpici korosztályban a tapolcai „házi döntőt” Cserép
Dorina és Simon Júlia vívták Veresegyházán. Előbbi
párbajtőröző nyakába került
az arany, míg utóbbi nyakába az ezüstérem. Gyermek
korosztályban leányoknál
harmadik helyen Czeiner
Flóra, míg hatodik helyen
Konkoly Evelin végzett. A

legnépesebb fiú mezőnyben
Hubert Á. Dániel az ötödik
helyet szerezte meg.
Ezen a hétvégén a klubból
Cséri Sára, Kovács Bianka,
Salamon Réka, Simon Zsófia, Sulyok Melani, Szalma
Sára, és Cséri Bence Tatára,
az Olimpia Edzőtáborba kapott meghívást, mint a Sport
XXI. utánpótlás válogatott.
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány és Csampa Zsolt
az MVSZ elnöke pedig felkérték a Tapolca Vívóklub
vezetőjét, Szalay Gyöngyit,
hogy segítse Diera Ferenc
vezetőedző és Budai István
szakedző munkáját az edzőtáborban.
(me)

szalagját a Veszprém megye
zászlóra, mely végig kísérte
a sportrendezvényt. A Tapolcai Trappolókon kívül, a Kazinczy Tagintézményéből, a
Bárdos Lajos Intézményegységből, valamint a Batsányi János Gimnáziumból érkeztek futók. A Trappolók
Sümegen át Devecserig képviselték Tapolcát, míg a diákok a város határáig futottak. A sportprogram másnap
Balatonalmádiban fejező- Cserép Dorina (balra) és Simon Júlia (mellette) vívtak
dött be.
(me) az aranyéremért. Dorina nyert Fotó: Tapolca Vívóklub
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megismerkedhettek a természettel és a fenyőfélékkel, az
Egészségfejlesztési Iroda
pedig szórakoztató programmal mozgatta meg a
résztvevőket. A bátrabbak
kipróbálhatták a gokart, illetve a kismotor pályát, valamint a mászófalat. A Tapolcai Rendőrkapitányság idén
is interaktív programmal készült a gyerekeknek.
Az idei kerékpártúra útvonalán változtattak a szervező,
Tapolca Kft. munkatársai. A
korábbi években könnyedebb, családi programként
meghirdetett túra helyett
idén a tapasztaltabb kerékpárosokat célozták meg. Sümeg irányába indultak, majd
harminc kilométert tekertek
Hármas-hegy, Uzsa, Lesenceistvánd, illetve Lesencetomaj érintésével. A több mint
hatvan résztvevő között a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felajánlásából egy
kerékpárt sorsoltak ki.
A
rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan a „Közös út,
közös jövő” címmel meghirdetett kreatív pályázaton
„Rollerrel járok óvodába”
rajzával kerékpárt nyert a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Barackvirág Tagintézményéből Szilasi Gergő, míg
Péczer Márk „Bicajozni jó”
alkotását egy ajándék rollerrel jutalmazták.
(me)

Rövid hírek
n KÉZILABDA - A
Magyar Kézilabda Szövetség Kisiskolás bajnokságság Tóth László régiójában két mérkőzéssel mutatkozott be Balatonfüreden a Telekom Veszprém –
Tapolca U10-es fiú csapata. Először 14:12 arányban
a Várpalotai BKS I. ellen
szenvedtek
vereséget,
majd az ellenfél II. számú
csapata felett 17:16 arányban nyertek. Edző: Velkyné Bisján Éva.
(me)
n FOCI - Az MTD
Hungária Megyei III. osztály Déli csoportban a Tapolcai Öregfiúk FC a hétvégén 4:3 arányban kapott
ki a vendéglátó Szigliget
BSE ellen. Gólszerzők
Nagy László (2) és Zsiborács László voltak. Edző:
Boczkó Gyula.
(me)
n SZLALOM - Az Országos Szlalom Amatőr
Kupa 16. DragRacing Kupán, Kiskunlacházán Lovász Róbert kategória első, abszolút tízedik helyen
végzett.
(me)
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