
TAPOLCAI ÚJSÁG
2017. NOVEMBER 10.            III. évfolyam 37. szám      TÉRSÉGI HETILAP    www.tapolcaiujsag.hu

Kevés a támogatás
További források bevonása szükséges az épület felújításához
GIMNÁZIUM - Hiába 
nyert pályázati úton közel 
300 millió forintot az ál-
lamtól energetikai felújí-
tásra a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium, 
a tervezett beruházás en-
nél lényegesen maga-
sabb összegből lenne ki-
vitelezhető.

Erről tárgyaltak az érintettek 
és a tapolcai képviselő-tes-
tület tagjai a keddi rendkí-
vüli ülésen. A városházán 
abban mindenki egyet értett, 
hogy az intézmény átfogó 
felújításra szorul. Varga Ti-
borné igazgató úgy fogal-
mazott, hogy az 1970-1971-
ben épített létesítményen az 
átadása óta a belső rendsze-
res karbantartási munkákon 
kívül jelentős felújítást nem 
végeztek, lényegében az ere-
deti állapotában áll ma az 
épület.
A felújítás szükségszerű, 
azonban a pályázaton nyert 
összeg (pontosan bruttó 289 
millió 908 ezer 173 Forint) 
nem fedezi a fejlesztés költ-
ségeit. Dobó Zoltán elmond-

ta, hogy a tervezetthez ké-
pest 50-70 százalék közötti 
az a nagyságrend, amennyi-
vel többe kerülne a projekt 
kivitelezése most. - Ez abból 
adódik, hogy 2,5 évvel ez-
előtt készült a gimnázium 
felújításának terve, elhúzó-
dott a pályázat kiírása, a ki-
hirdetés és közben jelen-

tősen megdrágultak az épí-
tőipari szolgáltatások, szak-
munkák - tette hozzá a pol-
gármester. Egyben hangsú-
lyozta, hogy a hiányzó ösz-
szeg nagyságrendje jelen-
tősen meghaladja város ka-
pacitást, ezért külső segít-
séget kell igénybe venni. Ta-
polca esetleg bizakodhat az 

állam támogatásában, ám 
rossz esetben az is előfor-
dulhat, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Köz-
pont fenntartásában műkö-
dő, de a város tulajdonában 
lévő Batsányi János Gimná-
zium épületének energetikai 
felújítása, korszerűsítése 
meghiúsul.                      (szj)

Ötven év után is együtt

Városi jégpályát terveznek

Huszonheten érkeztek a 
templomdombi, hajdani 2-
es iskola 1967-ben végzett 
8.a osztályának 50 éves osz-
tálytalálkozójára a minap. 
Budai József lapunknak 
elmondta, összesen har-
mincheten jártak a vegyes 
osztályba, osztályfőnökük 

Csaba Dezsőné volt, aki ez-
úttal is elfogadta a meghí-
vást és részt vett a találko-
zón. 
A hajdani diáktársak közül 
már nem mindenki él, de a 
fél évszázados évfordulón 
róluk is méltón megemlé-
keztek az osztálytársak.    (tl)

Egy friss elképzelés sze-
rint, tartós fagyok idején, 
egy olcsó megoldással, 
jégpályát alakít ki a város 
az Egry és a Juhász Gyula 
utca közötti zöldövezet-
ben.   

A hírt Kozma Henrik alpol-
gármester jelentette be a na-
pokban. Az alpolgármester a 
tervről már tárgyalt a ka-
tasztrófavédelem helyi ille-
tékeseivel, akik a rendelke-
zésre álló erőforrásaikkal, 
eszközeikkel segíthetik a ki-
vitelezést. Persze a létesít-
mény jellegéből adódóan 
mindehhez tartós hidegre 
lesz szükség, de ha megva-
lósul, népszerűsége boríté-
kolható. - A tavalyi hosszú 
tél, a Balaton tartós befa-
gyása  adta az ötletet, hogy, 

mi lenne, ha egy ideiglenes, 
játékra, sportolásra alkalmas  
jégpályát létesítenénk a fia-
tal korosztály, a helyi  csa-
ládok örömére Tapolcán is. 
Terveink szerint, egy ka-
tasztrófavédelmi gyakorlat 
során homokzsákokat helye-
zünk ki, amelyet aztán a gya-

korlat részeként vízzel is 
feltöltünk majd, a többi 
munkát elvégzi a természet. 
Jelenleg az Egry utca mel-
letti óriási zöldterület egy ré-
sze látszik a legjobb megol-
dásnak a pálya kiépítésre- 
árulta el lapunknak a város 
alpolgármestere.                (tl)

Most kellene
összefogni!
Vélhetően nem csak 
engem sokkolt a hír, 
miszerint a tapolcai 
Batsányi János Gim-
názium felújítása ve-
szélybe kerülhet, mi-
vel a pályázati úton 
nyert pénz nem fedezi 
a tervezett beruházás 
költségeit. Ugyanis a 
tervezés óta eltelt idő-
ben megváltoztak a 
körülmények az épí-
tőiparban (is). Azon-
ban azt gondolom, 
hogy ez tény most 
nem vigasztalja, de ta-
lán önmagában nem 
is érdekli a Tapolcán 
és vonzáskörzetében 
élőket, az idejáró gye-
rekeket és szüleiket, 
az intézményben ta-
nító pedagógusokat, 
az iskola vezetését. 
Valahogy meg kell ol-
dani. Bárhogy. A pá-
lyázaton nyert 300 mil-
lió nem kevés pénz, 
azt nem szabad vesz-
ni hagyni, de legin-
kább a gimnáziumot 
nem lehet magára 
hagyni. Az iskola épü-
lete a 24. órában van.

          Szijártó János

Fél évszázaddal ezelőtt végeztek a templomdombi is-
kolában, most együtt töltöttek pár órát                Fotó: tl.

Nagyon fontos lenne a gimnázium épületének mielőbbi megújítása               Fotó: szj.

Az Egry és a Juhász Gyula utca között lesz a jégpálya, 
ha az idő is alkalmassá válik hozzá           Fotó: Töreky L.
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Egészségügy, építőipar
TÁJÉKOZTATÓ - Az 
egészségügyi ellátásban 
új elemként jelent meg az 
Elektronikus Egészség-
ügyi Szolgáltatási Tér, és 
ezzel együtt az e-recept. 
Rig Lajos országgyűlési 
képviselő adott tájékozta-
tást a témáról.

- November elejétől került 
bevezetésre az EESZT, 
melynek célja az egészség-
ügyi szolgáltatók összekap-
csolása, valamint a hatéko-
nyabb elektronikus kommu-
nikáció, dokumentáció biz-
tosítása. Az eddigi tapaszta-
latok azt mutatják, hogy 
ilyen rendszerek bevezetése 
nem megy zökkenőmente-
sen. Az orvosok és a patiku-
sok is problémásnak találják 
az átállást, nem volt elég a 
biztosított felkészülési idő, 
és a rendszerhez való csatla-
kozás is nehézkes. Ebben az 
időszakban biztosan megnö-
vekedett adminisztrációval 
kell számolnia mindenki-
nek, hiszen az elektronikus 
rendszer mellett egy darabig 
még a papír alapú is megma-
rad. Az idősebb korosztály-
hoz tartozó orvosok mellett 
nagyon sok betegek problé-
mát jelent egy ilyen komp-
lex rendszer használata, 
ezen a területen sem történt 
megfelelő felkészítés, sokan 
azt sem tudják, hogy van egy 
ilyen új rendszer. Adatvédel-
mi szempontból is merülnek 
fel aggályok, nem szeren-
csés, ha az állam könnyű-
szerrel hozzáférhet a legben-
sőbb adatainkhoz. Hasznos 
lehet ez a rendszer, ha jól tud 
működni, de még nagyon 
sok a megválaszolatlan kér-
dés. Bővebb információ-
szerzés érdekében írásbeli 
kérdéssel fordultam a mi-
niszterhez, remélem meg-
nyugtató válaszokat kapok - 
mondta el a képviselő.
Az egészségügyben tapasz-
talható szakemberhiány 

Rig Lajos: Egészségügyi 
nemzeti minimumra len-
ne szükség!       Fotó:Archív

A Juhász Gyula utcában 
is dolgoztak a  járda mi-
nőségének megőrzése  ér-
dekében            Fotó: Töreky

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
November 13. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
November 20. 14.00-16.00

Megújuló 
járdák
A város elavult, rossz mi-
nőségű járdáinak egy ré-
szét, anyagi lehetőségei 
függvényében, költségha-
tékony módon igyekezett 
felújítani az önkormány-
zat az elmúlt időszakban. 

Több helyszínen jelenleg is 
folynak munkálatok. Meg-
tudtuk, helyenként a fák el-
távolítására is szükség van, 
hogy a gyökérzet később ne 
nyomhassa fel a járdát. Az 
egyik legrosszabb állapotú 
járda volt az  Egry utcai, 
ahol tavasszal a japán aká-
cokat is visszavágták, hogy 
az elkészült új 110 méteres 
hosszúságú járdaszakasz ne 
amortizálódjon le néhány év 
alatt.  A járda mellé új ülteté-
sű, de kevésbé intenzíven 
gyökérképző fa-, esetleg 
cserjesor kerül majd.  Idén 
sikerült felújítani egy Kazin-
czy téri járdaszakaszt, de a 
Berzsenyi utcában is akadt 
feladat.  A 21-es számú ház 
előtti részen eredetileg javí-
tani szerették volna a szak-
emberek a gyalogutat, de a 
munkálatok megkezdésekor 
kiderült, rosszabb állagú, 
mint gondolták, így új járó-
réteget kapott az említett 
szakasz. Megtudtuk, terv-
ben van egyéb tapolcai jár-
daszakasz költséghatékony 
felújítása is . Többek között 
a Dobó lakótelep és a Déli 
városrész egyes járdáinak, 
illetve közforgalmú útjainak 
javítása, illetve a jelenlegi-
nél rendezettebb állapotok 
kialakítása élvez prioritást a 
közeljövőben - tudtuk meg 
Kozma Henrik alpolgármes-
tertől.                               (tl)
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Hirdetés

kapcsán a képviselő úgy fo-
galmazott, hogy az egyre nő, 
és egyre komolyabb gondo-
kat okoz. - A háziorvosok és 
házi gyermekorvosok száma 
évről évre fogy, 2014-ben 
6343, 2015-ben 6277, 2016-
ban 6199 fő praktizált az 
országban. Az alacsony ke-
reseti lehetőség és a túlhaj-
szoltság nem teszi vonzóvá a 
szakmát, és az elöregedő or-
vosoknak nincsen utánpót-
lása. Több mint 350 praxis 
tartósan betöltetlen, és vár-
hatóan ez a szám csak növe-
kedni fog. Az alapellátáson 
túl az egészségügy más terü-
letein is ugyanúgy fennáll ez 
a probléma, és egyelőre 
nincs semmilyen kormány-
zati intézkedés, amely ezen 
valóban javíthatna. Úgy 
gondolom, az a járható út, ha 
lefektetünk egy egészség-
ügyi nemzeti minimumot, 
egy olyan tervezetet, amely 
pártpolitikai érdekektől 
mentes, pártokon átívelve 
kíván megoldást nyújtani a 
magyar egészségügyi rend-
szernek. 
Az építőipari árak emelke-
déséről és annak nem kívá-
natos hozadékáról is szólt 
Rig Lajos. - A pályázati pén-
zek csak a korábbi árakon 
kiszámolt kivitelezési ösz-
szegeket tudják fedezni, a 
különbözetet önerőből kell 
pótolni. A közelmúltban Ta-
polca is nyert pályázati 
pénzt, legutóbb a Batsányi 

János Gimnázium energia-
hatékonysági korszerűsíté-
sére 290 millió forintot. Már 
most látható, hogy a pályá-
zati tervdokumentációban 
kalkulált összegek tarthatat-
lanok. Sok önkormányzat 
nem tud elegendő forrást 
biztosítani, így a pályázatok 
megvalósulása is bizonyta-
lanná válik, ha nem kapnak 
külső segítséget. A parla-
ment falai között megkér-
deztem a kormányzatot, 
hogy számíthatnak-e az így 
bajba jutott települések kor-
mányzati segítségre, de 
sajnos csak a szokásos kitérő 
választ kaptam, remélem 
írásbeli kérdésemre már tar-
talmasabb válasszal szolgál-
nak - tette hozzá. 
A képviselő örömet okozott 
a térség katolikus egyházkö-
zösségének azzal, hogy se-
gített egy parlamenti láto-
gatás megszervezésében. 
Elmondása szerint mások-
nak is szívesen segít, akik 
szeretnék megcsodálni az 
Országház épületét.
- Országgyűlési képviselő-
ként fogadhatok látogatókat 
a választókerületemből, 
csak az időpontot kell 
egyeztetni. Az Országház 
épülete túlzás nélkül a világ 
legszebb parlamentje, így 
javaslom mindenkinek, 
hogy egyszer legalább te-
kintse meg. Mivel feladatom 
a választópolgárok képvise-
lete, így fontosnak tartom, 
hogy minél jobban belelás-
sanak az Országgyűlés mun-
kájába. Szeretnék egy köz-
vetlenebb kapcsolatot bizto-
sítani az állampolgárok és a 
kormányzat között, így Fa-
cebook oldalamon elindí-
tottam „A hét kérdése” ro-
vatot, melynek során a hoz-
zám beérkezett lakossági 
kérdések közül egyet-kettőt 
eljuttatok az illetékes mi-
nisztereknek - zárta tájékoz-
tatóját az országgyűlési kép-
viselő.

http://www.tapolca.hu


Kis autók, nagy derbik
Országos hírűek már az RC modellezés tapolcai megszállottjai
MODELLEZŐK - Az RC 
(Radio Controlled) model-
lezés a rádióval távirányí-
tott modellekkel való fog-
lalatosságra utal, ami 
adott esetben lehet hobbi, 
de kemény verseny is. Jó 
tudni, hogy a modellautó 
felépítése olyan mint a 
normál autóé, csak kicsi-
ben.

Esetenként akár 60 kilomé-
teres óránkénti sebességgel 
is száguld a kis jármű. Azért, 
hogy ne “szálljon el”, jól ta-
padó gumikkal szerelik fel 
őket, a versenypályát pedig 
cukros vízzel permetezik be. 
Aztán mehet a derbi, a táv-
irányítású járművek elrajtol-
nak, irányítóik pedig küzde-
nek a jobb eredményért. Az 
adrenalin az egekbe szökik.
Az RC modellezés két tapol-
cai művelőjével, Makkai La-
jossal és Szabados Istvánnal 
beszélgettünk.
Makkai Lajos 1989-ben vá-
sárolta meg első fronthajtású 
modelljét. Ezt a gépet fej-
lesztette, majd több verse-
nyen is részt vett, ahol ta-
pasztalatot, rutint szerzett. 

2006-ban a Tamya bajnok-
ságban megszerezte szabad 
kategóriában az összesített 
második helyet. Ezután pár 
év szünet következett a ver-
senyzésben. Aztán 2013-ban 
a garázssoron találkozott 
össze RC modellesekkel, s 
ekkor ismerkedett meg Sza-
bados Istvánnal, akivel máig 
tartó barátságot kötöttek. 
Azt meg kell említeni, hogy 

Makkai Lajos szervezője az 
évek óta nagy érdeklődést 
kiváltó tapolcai modell és 
makett bemutatónak, emel-
lett újra elkezdett verse-
nyezni. Megtalálta a neki va-
ló bajnokságot, a Kóla-Cso-
ki Derby-t. Mint megtudtuk, 
a nevezési díj mellett min-
den résztvevőnek egy doboz 
kólát és egy szelet csokit kell 
leadniuk, amit a verseny vé-

gén a győztes vihet haza. La-
jos tavaly indult a hat fordu-
lós bajnokságban Székesfe-
hérváron, és a „brushed” ka-
tegóriában győzött.
- A 2017-es évben a senior 
kategóriában indultam el (35 
év felett), ahol végül a har-
madik helyet szereztem 
meg. Az autóm a régi, de a 
motor és elektronika új ben-
ne, így a kezelés, a beállí-
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Az RC modellezés két tapolcai művelője, Makkai Lajos és Szabados István Fotó:szj.

Plakátok célkeresztben

Az Együtt a „sorozó” plakátok eltávolítására hirdetett 
országos akciót. Tapolcán is jártak                     Fotó: szj.

Az Ultra alkotói Tapolcán 
oziélményt ígért, de Mannál sokkal többet 

adott a közönségnek az Ultra 
című sportfilm vetítése és az 
azt  követő közönségtalál-
kozó a városi moziban a 
minap. 
A görögországi Spartathlon 
futóverseny igazi kultikus 
megmérettetés, az emberi 
teljesítmény diadala. 246 ki-
lométer, másfél napos fo-
lyamatos futás, leggyakrab-
ban kegyetlen hőségben, né-
ha viharos szélben, esőben, 
sziklás hegyeken, gyakran 
nagy forgalmú országúton, 

életveszélyesen száguldó 
autók, kamionok mellett. 
Simonyi Balázs filmrendező 
és hosszútávfutó 2015-ben 
úgy döntött, hogy filmet ké-
szít önmaga és társai nem 
mindennapi görögországi 
megpróbáltatásairól, a futás 
mögötti motivációkról, ar-
ról, hogy milyen is 36 órán 
keresztül folyamatosan fut-
ni. A film elkészült és 2017-
ben  bemutatták a hazai kö-
zönségnek. A visszajelzések 
jók voltak, mind a filmkriti-
kusok, mind a közönség sze-
rette, dicsérte az alkotást. A 

Szabó Béla,  Simonyi Balázs és  Májer Edit       Fotó: tl.

film realista megközelítés-
ben, őszintén, de rendkívül 
látványos, ötletes filmes 
megoldásokkal mutatta be a 
különlegesen hosszú távot 
teljesítők megpróbáltatásait, 
azt, hogy mit gondolnak ma-
gukról, álmaikról, az életről. 
A tapolcai moziban a film 
vetítését követően,  szépszá-
mú érdeklődő találkozhatott 
a rendezővel és egyik fősze-
replőjével, Szabó Bélával. 
Az alkotókat először házi-
gazdaként Májer Edit, ké-
sőbb a közönség is  kérdezte 
a film megszületésének kö-
rülményeiről,  készítésének 
kulisszatitkairól, a szemé-
lyes motivációkról, az ultra-
futás lelki hátteréről.  Szabó 
Béla elmondta, a film több-
szöri megtekintés után még 
erősebben hat rá, mindenki-
nek érdemes, akár  többször 
is megnézni. Simonyi Ba-
lázs szerint talán azért is jó a 
film, mert mindenki más-
ként értelmezi, mindenkinek 
lezajlik a fejében a maga 
Ultra filmje.                       (tl)

KULTÚRSAROK

tások terén még volt mit csi-
szolnom. A versenyeket 
egyébként egy nagyon szép 
aszfaltos pályán rendezik 
Székesfehérváron. Jövőre 
szeretnék jobb helyezést el-
érni, s egyben a Tapolca ne-
vet ismertté tenni az RC mo-
dellezés világában – tudtuk 
meg Lajostól, akit Szabados 
Istvánnal a közös érdeklődés 
hozott össze négy évvel ez-
előtt. Idén már ő is nevezett a 
Rally kategóriába, bár hang-
súlyozta, hogy számára a 
hobbi-jelleg volt a meghatá-
rozó. De látva a versenyzés 
jó hangulatát, ő is beszállt, 
ahogy fogalmazott, “itt nem 
ölik egymást az emberek a 
versenyen”.
- Az idei év számomra a ta-
nuló év volt, ahol megis-
merhettem a megmérettetés-
sel járó izgalmakat, tapasz-
talatot szerezhettem. Leírha-
tatlan érzés, amikor nyolc 
autó fut a 700 méteres pá-
lyán, és minden apró moz-
dulat kiemelt jelentőséggel 
bír a pillanatnyi pozíció, 
illetve a végeredmény tekin-
tetében. Nagyon nagy él-
mény volt, két negyedik he-
lyet is szereztem, ami kez-
detnek nem rossz. Eldön-
töttem, hogy jövőre is ver-
senyezni fogok, ehhez már 
beszereztem a megfelelő 
autót – tette hozzá Szabados 
István.                           (szj)

Demonstrációt tartott az 
Együtt az általuk uszító-
nak nevezett kormánypro-
paganda-plakátok eltávo-
lításával Tapolcán a na-
pokban.

A szervezők nevében Mol-
nár Tibor nyilatkozott la-
punknak. 
- Ez a mostani, az adófizetők 
pénzéből folytatott Fidesz-
kampány messze túlmegy az 
eddigiek ízléstelenségén. 
Kitalált ellenségre hivatkoz-
va tereli el a figyelmet ha-
zánk valódi problémáiról, 
például az óriási korrupci-
óról, a növekvő szegénység-

ről, a tömeges kivándorlás-
ról, az összeomló egészség-
ügyről és oktatásról, hogy 
csak néhányat ragadjak ki 
közülük. Ez a módszer isme-
rős lehet a 30-as évek Né-
metországából vagy Orwell 
1984 című regényének vi-
lágából. Ez szellemi környe-
zetszennyezés, amely ellen 
minden demokratikusan 
gondolkodó hazafinak fel 
kell lépnie. Mi is ezt tesszük 
mostani akciónkkal, legáli-
san, rendőrségi bejelentés 
mellett távolítjuk el a „soro-
sozó” plakátokat aktivistá-
inkkal- fogalmazott a politi-
kus.                                   (szj)



Fogadják a zöldhulladékot
A lakosság 150 kilogramm mennyiségig térítésmentesen adhat le 
zöld hulladékot az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. által működ-
tetett hulladékgyűjtő udvarban. A Regionális Hulladékkezelő 
Központ mellett található hulladékudvarban lakcímkártya be-
mutatásával lehet igénybe venni a szolgáltatást. Erről Ficsor Elza 
tájékoztatta lapunkat. Az ügyvezető hozzátette, hogy a beszál-
lított zöld hulladék nem lehet szennyezett és nem tartalmazhat kö-
tegelő anyagot (például drótot), ami az aprítást akadályozná.
Bővebb információ:
www.nhsztapolca.hu/szolgaltatasaink/hulladekgyujto-udvar

www.tapolcaiujsag.hu 
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260 kilogramm állateledel ajándékba
Kétszázhatvan kilogramm 
élelmet adományozott az 
Assisi Szent Ferenc Állat-
menhely számára a tapol-
cai Fidelitas, valamint 
Fenyvesi Zoltán, a megyei 
közgyűlés alelnöke.

- Tudjuk, hogy gondokkal 
küszködik a tapolcai állat-
menhely, így örömmel hoz-
tuk el ide a mintegy öt napra 
való kutya- és macskaeledelt 
- tájékoztatta lapunkat a 
helyszínen Fenyvesi Zoltán. 
Hozzátette, hogy az akcióval 
a támogatáson túl a felelős 
állattartásra is szeretnék fel-
hívni a figyelmet. Azt is 
megtudtuk, nem először jár-
nak a helyszínen, a Fidelitas 
gyakorlatilag havi rendsze-

rességgel szállít élelmet az 
állatok részére. Elhangzott, 
hogy hasonló akcióra az aj-
kai menhely is számíthat, hi-
szen ott is szűkösek a gaz-
dálkodás keretei.

Az adományt Ulrike Vollner vette át, a kutyusok örö-
me határtalan volt                                                Fotó: szj.

Tapolcán Ulrike Vollner ve-
zetésével működik az Assisi 
Szent Ferenc Állatmenhely, 
ahol jelenleg százhuszonöt 
kutyát és ötven cicát gon-
doznak.                            (szj)
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Száz éve független Finnország 
innország nemzeti éneke a FMaamme (Hazánk), amely 

eredetileg a nemzeti költő 
Johan Ludvig Runeberg svéd 
nyelven írt verse. A vers meg-
zenésítése a német születésű 
zenetanár és zeneszerző Fred-
rik Pacius nevéhez fűződik, aki 
élete nagyobb részét Finnor-
szágban töltötte.

A „Maamme” finn nemzeti 
énekként való engedélyét jogi-
lag sosem erősítették meg. Sok 
finn véleménye szerint jó, hogy 
nem politikai döntés határozott 
a sorsáról, hanem egyszerűen a 
nép ezt akarta énekelni.
Runeberg finn költő volt, bár 
összes művét svéd nyelven írta. 
Mégis ő az a meghatározó sze-
mély, aki Elias Lönnrot-tal 
(Kalevala írója) a finnekből 
kultúrnépet csinált, és ez által 
még életében naggyá emelke-
dett. Születésének napja (febru-
ár 5.) ma is zászlós ünnep Finn-
országban. 
Minden finn ember ismeri a 
Runeberg-tortát, amely mandu-
lával és arrakpunccsal vagy 
rummal ízesített sütemény, 
amit a költő szívesen fogyasz-
tott reggelire, és ma is sokan 
kóstolják meg Runeberg szüle-
tésnapján. Runeberg a „Maam-
me” verset 1846-ban írta, és Pa-
cius zenéjével 2 évvel később 
került sor az ősbemutatóra a 

helsinki egyetemisták Flóra-
napi ünnepségén, melyet a diá-
kok adtak elő. Nemzeti énekké 
akkor vált, amikor 20 évvel 
később a szöveget átfordították 
finn nyelvre. 
A „Maamme” ének 11 vers-
szakból álló költemény, de álta-
lában csak az első és utolsó 
versszak kerül előadásra. Ezek-
nek a strófáknak a mondaniva-
lója a legfontosabb, kiemeli a 
finn természetet és a jobb jövő 
ígéretét. A „Maamme” ének 
eredete ellentmondásos. A szer-
ző előhangként publikálta egy 
német balladát (A pap csodásan 
él a világban) feldolgozó kötet-
hez. Ugyanez a zenéje az észt 
nemzeti éneknek is. Időközön-
ként újra és újra felvetődik 
Finnországban a kérdés, hogy a 
„Maamme” a legjobb választás 
a nemzet énekének? Ekkor ke-
rül gyakran előtérbe Jean Sibe-
lius zeneműve a „Finlandia” 
himnusz, melynek szavait 
Veikko Antero Koskenniemi 
költő írta. A „Finlandia” 1899-
ben született, amikor Finnor-
szág még orosz uralom alatt 
állt. Finnországnak ugyan saját 
kormánya volt, de ez időben II. 
Miklós orosz cár be akarta ol-
vasztani Finnországot. Ezt az 
időszakot hívják az első finn el-
nyomás korszakának, melyet 
még egy követett a független-
ség kivívása előtt. Finn kultúr-
körök ellenállásba lendültek, és 
tiltakozásukat különféle képző-

művészeti alkotásokban fejez-
ték ki. Sibelius is részt vett az 
ellenállásban, és megkompo-
nálta a 6 részből álló művét, 
melynek utolsó tételéből szüle-
tett a „Finlandia” himnusz. Ze-
nekari műnek készítette a szer-
ző, nem tervezett alá szöveget, 
de nem is zárkózott el tőle. A 
mostani éneket Veikko Antero 
Koskenniemi 40 évvel később 
írta alá. A szövege „Ó Suomi, 
látod, napod immár ébred” ha-
mar népszerű lett, és futó-
tűzként terjedt nemcsak Finn-
országban, hanem szerte a vi-
lágban is, legfőképp az Egye-
sült Államokban. 

Koskenniemi írása, a „Finlan-
dia” himnusz szavai arról szól-
nak, hogyan ébred fel Finn-
ország az elnyomás ellen. 
Két érdekesség: A „Finlandia” 
himnuszt az 1960-as években a 
Nigériától elszakadt afrikai Bi-
afra köztársaság a nemzeti éne-
kévé választotta. Néhány évvel 
később azonban Nigéria visz-
szahódította Biafrat, így az ál-
lam és nemzeti éneke meg-
szűnt. Ugyancsak a „Finlandia” 
himnusz az amerikai film, a 
„Die Hard”-sorozat 2. epizód-
jában is felcsendül, amit a finn 
Renny Harlin rendezett.
 Összeállította: Ritva Mäkelä
 Fordította: Bolla Albertné

A Tapolcai Újság 2017. október 
27-i számának 6. oldalán jelent 
meg Fenyvesi Zoltán „Pályáza-
ti sajtóközlemény" címet viselő 
írása. Ebben „újabb 500 milliós 
nyertes pályázati csomag" 
megvalósulásáról ír Ajka-Sü-
meg-Tapolca térségében.
Megszoktuk már, hogy Feny-
vesi úr nem idegenkedik mások 
eredményeit úgy beállítani a 
nyilvánosság előtt, mintha 
azokhoz neki bármely funkció-
jában köze lenne. Múlt heti írá-
sa azonban minden korábbinál 
merészebb.
Először is szögezzük le: szó 
sincs pályázati csomagról! A 
felsorolt pályázatok különböző 
kiírásokon nyertek támogatást, 
különböző időpontokban. A 
Molnár Gábor Műhely Alapít-
vány támogatásáról 2017. feb-
ruár 8-án jelent meg a hivatalos 
döntés, a Kristály-völgy Terü-
let- és Vidékfejlesztési Egyesü-
letéről augusztus 1-én, az Ajkai 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontéról augusztus 24-én, az aj-
kai iskolákéról szeptember 1-
én, a Magyar Imre Kórházéról 
pedig szeptember 7-én. Az In-
formált Társadalomért Alapít-
vány és a Nagycsaládosok Sü-
megi Egyesülete eredménye is 

Jobbikos sajtóközlemény - 
válasz Fenyvesi Zoltánnak

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
November 9 - 15. 

csütörtök – szerda

9 – 12. csütörtök –vasárnap, 
14 – 15. kedd - szerda 16:00 

1200,-Ft 
Budapest Noir    

Színes, magyar krimi
Hossz: 96 perc

...
9 – 12. csütörtök –vasárnap, 

14 – 15. kedd - szerda     
18:00 1200,-Ft 
13.  hétfő 21:00

Thor: Ragnarök 2D                                                                                
Színes, szinkronizált 

amerikai akció/kalnd/sci-fi
Hossz: 131 perc

...
9 – 12. csütörtök –vasárnap, 

14 – 15. kedd - szerda     
20:00 1200,-Ft 
13. hétfő 14:00

Gyilkosság az Orient 
expresszen     

Színes, szinkronizált 
amerikai misztikus krimi

Hossz: 109 perc 

ismert április 26-a óta.
A Ramassetter iskola felújítá-
sára nem a KLIKK (sic!), ha-
nem a Balatonfüredi Tankerü-
leti Központ nyert támogatást 
szeptember 1-én. Azt bizonyára 
Fenyvesi úr is tudja, hogy 
KLIK már nem létezik. Arról 
pedig „elegánsan" megfeled-
kezett közleményében, hogy 
Tapolca Város Önkormányzata 
közel 300 millió forintot nyert a 
Batsányi János Gimnázium 
épületének felújítására.
Mivel Fenyvesi úr a közle-
ményt mint a Fidesz választó-
kerületi elnöke és a megyei 
közgyűlés alelnöke jegyzi, 
ezért felmerül a kérdés: melyik 
funkciójában volt köze az elért 
eredményekhez? Ha egyikben 
sem, akkor miért érezte szük-
ségét a közlemény kiadásának, 
több hónapos eredményekről? 
Talán úgy érezte, mostanában 
kevés lehetősége volt színes la-
minált lapok ünnepélyes átadá-
sára? Az EFOP pályázatok elbí-
rálásához a megyei közgyűlé-
seknek nincs közük. Csak re-
méljük, hogy a Fidesznek sem! 
Vagy tekinthetjük ezt a saj-
tóközleményt egyfajta beisme-
résnek?
    Jobbik Tapolcai Szervezete

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Elsősegélynyújtás

zés van  /vagy rózsaszin  esetleg átlátszó fehér folyadék ürül/   
az  koponyaalapi törésre  utal, mely egy életveszélyes állapot. 
Teendők: légzés keringés fenntartása., nyugalomba helyezés, 
sürgős segítségkérés.
Orrcsont, arccsont sérülése általában nem életveszélyes sérü-
lések, teendő hasonló mint az előző esetben.
Felkar, alkar, csukló nyílt törésgyanús sérüléseinél teendők a 
sebek ellátása fedőkötéssel,  majd a sérült végtag rögzítése 
/leggyakrabban kendővel/  és a kórházba szállítás megszer-
vezése. Kézfej és ujjak sérülése esetén felemelni a kart és seb-
ellátás után rögzíteni.
Borda és mellcsontsérülés esetén a beteget a számára leg-
kellemesebb félülő/ a vízszintestől kb. 60 fokos szög/ test-
helyzetbe kell hozni és mentőt hívni. Nyílt mellkas sérülés 
esetén a mellkast  zárni kell: sebre steril mull lap helyezése 
után nylont  vagy  folpackot teszünk és úgy leragasztjuk.                                                      
Gerincsérülésnél csak akkor mozgassuk a beteget ki abból a 
helyzetből amibe találtuk, ha további súlyos sérülés veszély-
nek van kitéve. Eszméletlen gerincsérült beteget is meg kell 
mozdítani az életfunkcióinak fenntartásához. A beteget meg-
lévő helyzetébe stabilizáljuk. A nyaki gerinc rögzítésére pl. tö-
rölközőből övet készíthetünk. Gerincsérültet felemelni csak 
minimum 3 ember tud egymás mellé térdelve  és a sérült teste 
alá nyúlva egyszer emelve. Alsó végtag sérülésénél a végtagot 
kissé megemelve  rögzítjük, sebeket ellátjuk. Bármely testtájé-
kon lévő nyílt törés esetén a törött csontvégek fixálása mellett 
steril fedőkötéssel próbáljuk megelőzni a fertőzést.

Dr. Tompos József

4. rész - Sérülések
Koponyasérülések: 
Koponyatrauma következtében beálló rö-
vid részleges, vagy teljes eszméletvesztés 
az agyrázkódás mely hányingerrel, szé-
düléssel, fejfájással  járhat. Amennyiben 
koponyatrauma  után orrból, fülből vér-

  Finnország himnusza
Maamme, vagy Finlandia?

 Magyar Páneurópa Unió AEgyesület Tapolcai Szer-
vezete október 19-én tartotta 
taggyűlését a Tamási Áron Mű-
velődési Központban. 
Az 1848/49-es Magyar Szabad-
ságharc Aradi vértanúira és az 
1956-os októberi forradalom 
eseményeire emlékezve Hava-
si Gábor - a VOKE Batsányi 
János Művelődési és Oktatási 
Központ Igazgatója - Juhász 
Gyula Himnusz az Emberhez 
című versét szavalta el nagy át-
éléssel, amit meghatódva fo-
gadtunk. Ezt követően beszélt a 
művelődési központ tevékeny-
ségéről, azokról az anyagi - és 
egyéb eszközökben megnyil-
vánuló támogatásokról, amit a 
város önkormányzatától, és 
adományozóktól kaptak. El-
mondta, hogy a szűkös költség-
vetési lehetőségek ellenére na-
gyon szerteágazó, sokszínű 
munkát végeznek, munkájukat 
hittel és szakmai szeretetükkel 
mások által is elismerten na-
gyon jó színvonalú előadáso-

Az 56-os hősökre emlékeztünk
kat, programokat szerveznek. 
Tagjaink közül Darvalics Lász-
lóné, Irénke kápráztatott el ben-
nünket Szentkúti Ferenc Hős-
költemény egy pesti srácról cí-
mű versének előadásával. 
Vendégünk volt Dobó Zoltán 
polgármester úr, aki a város la-
kóit érintő aktuális helyzetről 
számolt be, majd a tagok aktív 
érdeklődése mellett, kérdéseik-
re válaszolva beszélt a jövőbeni 
lehetőségekről, tervekről. A ta-
gokkal együtt szeretettel gratu-
láltunk szervezetünk tagjának, 
Szanyi Margitnak, aki - a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia által alapított - a Veszp-
rémi Főegyházmegye által ado-
mányozott Szent Gellért-díj (a 
katolikus iskolák védőszentje) 
arany fokozatát kapta a kato-
likus közoktatásban végzett 25 
éves kiemelkedő hitoktatói 
munkájáért. Összejövetelünk 
kötetlen beszélgetéssel, továb-
bi programjaink tervezésével 
zárult.   
                Molnár Erika elnök

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat 
folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a 
villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és 
korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos 
vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy 
szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának 
a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találha-
tók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, 
az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembizton-
sága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jog-
szabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alap-
ján - az általa megbízott szakemberekkel 2017. november 10-től elvé-
gezteti! A munkálatok Diszel városrészt érintik! Kérjük, fentiek miatt a 
munkavégzés során szíves együttműködésüket!
                                                                Dobó Zoltán polgármester sk.



Fiatalokat is vár a bridzs klub 
BRIDZS - A nagyjából 
ötven évre visszatekintő 
helyi bridzs klub ma is ak-
tív. Nemcsak az időseket, 
hanem a fiatalokat is vár-
ják a játékra.

Csom János, a helyi bridzs 
klub vezetője elmondta, 
hogy a miskolci bányamér-
nökök körében népszerű 
kártyajátékot valószínűleg a 
tapolcai bányamérnökök tő-
lük vették át, és hozták ma-
gukkal. A helyi klub nagyjá-
ból ötven éves múltra te-
kinthet vissza, mely alatt tö-
retlen volt a népszerűsége.
A szerdai klubdélutánon kí-
vül amatőr versenyeken mé-
rettetik meg magukat. Ját-
szottak már a környékbeli 
klubok közül Veszprémmel, 
Keszthellyel is. A jó hangu-
latú, barátságos versenyek 
nem csak azt eredményez-
ték, hogy sokan megismer-
ték Tapolcát, hanem jó né-
hány újabb rendszeres játé-
kossal is gazdagították a he-
lyi bridzs klubot. Minden 

Társasházi képviselőkkel 
egyeztetnek lombügyben
A fák jelenléte sok szem-
pontból fontos, lomboza-
tuk őszi lehullása és an-
nak begyűjtése azonban 
temérdek pénzbe kerül és  
örökös munkát ad a köz-
területek megtisztításáért 
felelősös dolgozóknak és 
a város lakosságának 
egyaránt.

A közterek ápolása jelenleg 
két csoport kezében össz-
pontosul Tapolcán. A város 
belső részeit egyelőre még 
egy magáncég tisztítja, 
amely korábban pályázat 
útján nyerte el a megbízást. 
A város többi részén azon-
ban már önkormányzati csa-
pat gyűjti össze a hosszú he-
teken keresztül rendületle-
nül hulló lombozatot. A csa-
ládi házas övezetekben, 
amolyan falusias módon, a 
lakók gyakran összesöprik 
kapubejáróikat, udvaraikat, 
gyakran még a házak előtti 
utcát is megtisztítják a fale-
velektől. Sokan, a lehető 
legjobb példát mutatva,  a 
komposztálást sem hagyják 
ki, így hasznosítják saját ja-
vukra a zöldhulladékot. A 
társasházak többségénél ez 
koránt sincs így, pedig a tör-
vény szerint,  az épület és a 

járda közötti rész gondozása 
a társasházi közösség fela-
data.  A város alpolgármes-
tere az említett probléma 
miatt hamarosan összehívja 
a tapolcai társasházak képvi-
selőit.  – Szeretnénk megvi-
lágítani a téma szakmai és 
törvényi vonatkozásait, il-
letve egyfajta együttgondol-
kodásra hívni a közös kép-
viselőket- mondta el lapunk-
nak Kozma Henrik alpolgár-
mester, aki, mint megtudtuk,  
a város polgármesterét, 
jegyzőjét és a városüzemel-
tetés szakembereit is meg-
hívja az említett találkozóra.  
- A város a jelenlegi kapa-
citásával, rendelkezésre álló 
pénzügyi forrásaival tényleg 
csak a közterületeken tudja 
összegyűjteni a szemetet. 
Ahhoz, hogy mindenhol 
megtörténjen a lombozat, a 
hulladék maradéktalan ösz-
szegyűjtése, ahhoz a jelenle-
gihez képest nagyjából öt-
szörös dolgozói létszámra, s 
vele sokkal  több pénzre, 
illetve a kommunális adó 
emelésére  lenne szükség. 
Ezekkel a megoldásokkal 
azonban semmiképpen nem 
szeretnénk élni- tette hozzá 
az elmondottakhoz az alpol-
gármester.                           (tl)

héten járnak át keszthelyiek, 
nyáron külföldi vendégjáté-
kosok, továbbá hévízi, illet-
ve balatongyöröki üdülők, 
akik rendszeresen lepik meg 
köszönetképpen a játékhoz 
szükséges eszközökkel a 
helyi klubot.
A klubban úgy tartják a 
bridzs egy szellemi játék, 
amely olyan a szellemnek, 
mint a fizikumnak a koco-
gás. Edzésben tartja az 
agyat, lassítja a leépülést, 
így érdemes már minél ko-
rábban elkezdeni.

A klubvezető, aki negyvenöt 
éve tagja a társaságnak, azt 
tapasztalta, hogy napjaink-
ban „túlkoros” a bridzs klub, 
inkább az idősebb generáci-
ót vonzza, a fiatalok nagyon 
hiányoznak. Ha a jelenlegi 
tagok abbahagyják, utánpót-
lás nélkül „kihal” a bridzs 
Tapolcán. Örülne, ha a fiata-
labb korosztályt sikerülne 
odacsábítani, akár a teljesen 
kezdőket is. Szívesen vállal-
nák az oktatásukat, akár 
klubnapokon egy órával 
kezdés előtt is.              (me)

n Támogatás az EFI-nek
A Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet által, az 
Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelőhöz benyújtott 
„Nem központi fenntartású 
Egészségfejlesztési Irodák 
támogatása” elnevezésű pá-
lyázati felhívásra, az EFIT-
17-0011 pályázati azonosí-
tón nyilvántartásba vett 
Egészségfejlesztési Iroda 
Tapolca című pályázati pro-
jektet az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma Támoga-
tó 25 200 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban ré-
szesítette. Az Egészségfej-
lesztési Iroda eddigi műkö-
dését, illetve a mozgásprog-
ramok megtartását a társu-
lást fenntartó önkormányza-
tok - Tapolca, Gyulakeszi, 
Raposka - támogatta.     (me)

n  Kosárlabda
A Tapolca VSE Kosárlabda 
szakosztály szervezésében, 
november 18-án, 15.00 órá-
tól a Csermák József Ren-
dezvénycsarnok ad otthont a 
Kosárlabda Gála és Show 
programnak.  A megnyitót 
követően, szakosztály is-
mertető, ügyességi bemuta-
tók, majd rövidített helyi 
Allsar mérkőzés várja az ér-
deklődőket. 16.45-kor a 
2016/17-es szezonban kie-
melkedő teljesítményű játé-

kosok díjazása, azt követően 
pedig NB I-es csapatok rész-
vételével gálamérkőzés, a 
szünetekben pedig három-
pontos dobóverseny lesz. A 
program a 19.00 órakor kez-
dődő FaceTime Akrobatikus 
Sport Színház kosárlabda 
csapatának látványos bemu-
tatójával zárul.                (me)

n  Négykezes találkozó 
November 15-én rendezik a 
XV. Veszprém megyei zene-
iskolai négykezes találkozót 
a Járdányi Pál Zeneiskolá-
ban. 10 órakor lesz az ünne-
pélyes megnyitó, 10.20-tól 
az I. korcsoport, 11.45-től a 
II. korcsoport, 12-45-től III. 
korcsoport bemutatója. Az 
eredményhirdetést, a díjak 
átadását várhatóan 15 órakor 
tartják.                              (szj)

n Csodát mesélek cím-
mel rendeznek kórushang-
versenyt november 17-én 17 
órától a Tamási Áron Műve-
lődési Központban a Ko-
dály-év jegyében. A rendez-
vényen közreműködik a 
Bárdos Lajos Gyermekkar, a 
Bárdos iskolából a Kicsi-
nyek kórusa, a Tapolcai Ka-
marakórus és a Járdányi Pál 
Zeneiskola. A hangverse-
nyen természetesen számos 
Kodály mű is felcsendül.
n Túra 
A Tapolca VSE Természetjá-
ró szakosztály szombaton a 
20 km távú, Balaton-felvidé-

ki Kéktúra mentén, a Bala-
tonalmádi- Csopak- Bala-
tonfüred útvonalat teszi 
meg. Találkozó a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron no-
vember 11-én, reggel  6.20-
kor, a busz 6.27-kor indul, 
átszállás Veszprémben 7.40-
kor. Az utazási költség teljes 
áron a hazaúttal együtt 2360 
Ft. A szervezők kérik, aki-
nek van, a Balaton-felvidéki 
Kéktúra igazolólapját vigye 
magával .                         (me)

Harmadszor mérhették ösz-
sze tudásukat a gyerekek az 
„Ütős" tollaslabda utánpót-
lás versenyen a Csermák 
József Rendezvénycsarnok-
ban. A jó hangulatú szombat 
délelőttön, izgalmas játsz-
máknak lehettek tanúi a né-
zők. A dobogósok érmeit a 
Tapolcai Tollaslabda és Fal-
labda Sportegyesület szer-
vezői adták át. 8-11 éves 
gyermek fiú kategóriában 
első Csarmasz Bálint, míg 
leányoknál első Bakler Zita, 
második Nemes Janka, har-

madik Orbán Csenge. 12-14 
éves gyermek fiú kategóriá-
ban első Veres Olivér, má-
sodik Czeglédi Dominik, 
harmadik helyezett pedig 
Tóth Tamás. Leányoknál 
aranyérmes Drei Gabriella, 
ezüstérmes Pető Mónika, 
míg bronzérmes Székely 
Kíra.                             (me)

Tollaslabda utánpótlás verseny 
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A már baráti összejövetelekként számon tartott klub-
délutánt szerdánként tartják a Tamási Áron Művelő-
dési Központban                                           Fotó: Májer Edit

Kozma Henrik: Szeretnénk megvilágítani a téma szak-
mai és törvényi vonatkozásait, illetve egyfajta együtt-
gondolkodásra hívni a közös képviselőket           Fotó: tl.

Rövid hírek
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