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Nyílt napot tartottak
Márton-napi vendégvárás az Első Magyar Látványtárban
HAGYOMÁNY - Az Első
Magyar Látványtár kiállítóháza az idén is vendégül látta a diszelieket a
Márton-napi búcsú alkalmából.

A nyílt napot a húsz éves kiállítóház történetében eddig
mindig megrendezték. Vörösváry Ákos visszaemlékezése szerint az első alkalommal még világítás sem
volt, fáklyákkal és mécsesekkel biztosították a fényt.
Akkor még viszonylag kevesen érkeztek a faluból,
azonban az évek során egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozott erre a programra. A
Látványtár vezetőjétől megtudtuk, hogy az éves “rendes” kiállítás megnyitóra viszonylag kis létszámban
mennek el a helybeliek, és
éppen a Márton-napi lett az a
közösségi program, ahol tulajdonképpen a városrész lakossága is megtekinti az aktuális tárlatot. Most vasárnap is sokan sétáltak el a
Látványtárba Gyökér Kinga
és Vörösváry Ákos invitálá-

A Látványtár házigazdái (hátul) Gyökér Kinga és Vörösváry Ákos koccintanak
vendégeikkel. A poharakban természetesen csobánci újbor van
Fotó: szj.
sára, többen a vendéglátáshoz is hozzájárultak. Volt,
aki borral, más pogácsával,
illetve egyéb adománnyal
segítette a diszeli Mártonnapi programot, a hagyományok ápolását. A házigazdák
meglepetéssel is szolgáltak,
ugyanis néhány régi (kido-

bott) iskolai tablót is kiállítottak, amelyeket egyébként
az enyészettől mentettek
meg. Az együttlétet arra is
felhasználták, hogy közösen
emlékezzenek a közelmúltban elhunyt két diszeli iparosra, Kiss Imrére és Lengyel Róbertre. Az érdeklő-

dők kipróbálhattak egy régi
asztali játékot is, a tivoli-t,
amely a flipper elődjeként
már a múlt század elején is
nagy népszerűségnek örvendett. Természetesen Márton
napján a már kiforrott újborral is koccintottak a
résztvevők.
(szj)

Jönnek a
mínuszok
Az átállás mindig nehéz, kell pár kinti élmény ahhoz, hogy az
ember felfogja, nyakunkon a tél, jönnek a
mínuszok. Ezt leginkább a közlekedők
feledik, hiszen az autóban még mindig jó
meleg van, ám a gumik már nem úgy tapadnak és a látási viszonyok is sokkal
rosszabbak, mint a
nyári
időszakban.
Ezért különösen lényeges a „’látni és látszani” elv betartása.
Sajnos rengeteg vezető nem használja
az irányjelzőt, sem
megállásnál, sem elindulásnál, de még
irányváltoztatásnál is
ritkán. Ez a széles
körben hódító „divat”
már önmagában is
szabálytalan, de télen
fokozottan balesetveszélyes. Mint a nyári
gumikkal való közlekedés, ami minden
közlekedőre veszélyt
jelent .
Szijártó János

Elszállították az alkotást
Sérülésmentesen lebontották talapzatáról, majd
elszállították Marton László szobrászművész figurális rácskompozícióját
szombaton, amely 45 éve
állt eredeti helyén.

A Magyar Szentek Napja alkalmából hétfőn szentelték
fel az idén megújított kettős keresztet
Fotó: szj.

Felszentelték a keresztet
A Magyar Szentek Napja alkalmából Szakács Péter plébános felszentelte a 2009ben felállított, ám az idén
megújított kettős keresztet.
Az önkormányzat részéről
Dobó Zoltán polgármester
és Pass Sándor képviselő
vett részt az ünnepi eseményen, illetve Rig Lajos or-

szággyűlési képviselő is
megjelent. Az irreális időjárási körülmények (metsző.
hideg, viharos erejű szél) ellenére Kardos Marcell és
Folly Anna (felkészítő Bányai Barbara) szép műsorral
ajándékozta meg a jelenlévőket a Rákóczi szövetség
képviseletében.
(szj)

választható részét, a szállítást végző teherautó platójára emelték, daruk és nagy
teherbírású hevederek segítségével.
A szobrot ezután a Kisfaludy
utcai parkolóba szállították.

Ideiglenes helyén hamarosan megtisztítják, resturálják. Mint megtudtuk, várhatóan december első felében
ünnepélyes keretek között
szentelik fel a Tamási Áron
Művelődési Központnál. (tl)

A bányászmunka nehézségét szimbolizáló szobrot, a
Bauxit Bányavállalat megrendelésére, 1972-ben készítette a művész, akkor került végleges helyére, a Bauxit Irodaház elé. Hamarosan felújítják és a Tamási
Áron Művelődési Központ
előtt állítják fel újra a város
bányászmúltját őrző műalkotást. A szakemberek a legnagyobb gondossággal jártak el a munkák során, több
órán át tartott, amíg a szoborcsoport három külön- 45 év után új helyre kerül a rácskompozíció

Fotó: tl.
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KÖZÉLET

Ünnep a szociális munka napján
ELISMERÉSEK - Tapolca
és térsége szociális dolgozói a városi moziban
ünnepelték meg a Szociális Munka Napját hétfőn.
Elhangzott, az elesett, rászoruló embertársainkért
dolgozó kollégák naponta
példát mutatnak empátiából, emberségből, önzetlenségből.

A Szociális Munka Napja,
amellett, hogy tavaly óta
munkaszünetei nap a szféra
dolgozói számára, egyben
alkalom arra is, hogy a
szakterületen kiemelkedő
munkát végzők munkáját
kitüntetések, emléklapok,
virágok átadásával ismerje
el a város, a kistérség és a
szakma intézményei. Elsőként Rig Lajos országgyűlési képviselő méltatta a szociális munkásokat, a szociális munkát az ünnepségen. –
A közösségi szerepvállalásnak ez a fajtája rengeteg embernek könnyíti meg a mindennapokat hazánkban. Magyarország lakosságának
közel egyharmada igényel
valamiféle szociális kezelést, gondozást. Sokat köszönhetnek önöknek a szegénységben élő családok, az
árvák, az idősek, a hajléktalanok, a fogyatékkal élők, a

Az ünnepség résztvevői, kitüntetettjei a Városi Moziban
szenvedélybetegek és egyéb
rászorulók - hangsúlyozta a
térség parlamenti képviselője, aki hozzátette, szégyenletes, hogy azok kapják a
legkevesebb
jövedelmet,
akiknek a munkája az, hogy
másokon segítsenek. A köszöntőt követően, Dobó
Zoltán polgármester, a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás elnöke és Sikos Rita az
intézmény igazgatója adta át
a szakmai kitüntetéseket az
arra érdemeseknek. A hajléktalan ellátás területén
végzett lelkiismeretes és kiemelkedő szakmai munkájáért kapott elismerést Magvas Zoltán szociálpedagógus, vezető szociális, mentálhigiéné munkatárs. Az
idős emberekért végzett kiemelkedő szakmai munkáért
kapott kitüntetést Szabó
Ágota a helyi időskorúak

Tapolcai a leggyorsabb tűzoltó

nappali ellátásának vezetője
és Halász Ilona gondozó
munkatárs. A hajléktalan ellátás területén végzett kiemelkedő munkáját Ughy
Beátanak, a hajléktalan szálló munkatársának köszönte
meg Magvas Zoltán. Segesdi Anett bölcsődevezető,
Brágya Józsefné Eminek, kiemelkedő kisgyermeknevelő munkájáért adta át a közösség elismerését. A helyi
Megbecsülés Idősek Otthona részéről Nagy Judit intézményvezető az otthon
dolgozóinak minőségi és áldozatos munkáját ismerte el
kitüntetések átadásával. Elismerésben részesült Kiss
Károlyné (Vörös Mária),
Török Józsefné (Huszár
Tünde), Borbély Zsuzsanna,
Szalainé Pintér Andrea, Varga Ferencné (Szilvi), Varga
Tiborné (Ibolya) és Varga
Lajosné (Zsuzsa). A térség-

Fotó: Töreky László

ben működő „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak elismerését Tóth
Csaba, a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás elnöke, Lesenceistvánd polgármestere és Nagy Renáta
intézményvezető adta át az
arra érdemesülteknek. Az
idős emberekért végzett kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült
Varga Györgyné, Bicsérdi
Lászlóné, Ihász Natália,
Szabó Mária, Prostovics Ferencné (házi gondozók) és
Kissné Egyed Margit szakápoló. A TÁBITA Alapszolgáltatási Központ elismerését Deutsch Márta tapolcai
telephely vezető adta át az
érintettnek. Az idős emberekért végzett kiemelkedő
szakmai munkájáért elismerésben részesült, dr. Kazári
Lászlóné (Ildikó).
(tl)

Adótanácsadók segítik
a vállalkozásokat

A tapolcai Pfluger Attila elsőként ért célba kategóriájában a tűzoltók Országos
Lépcsőfutó Bajnokságán.
A tizennyolcadik viadalon
az indulók teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékben,
acélpalackkal a hátukon futottak felfelé huszonhárom
emeletet a SOTE Nagyvárad
téri épületében. A százötven
versenyző nemek és korcsoportok szerinti osztásban,
egyéniben és párban vágott
neki a több száz lépcsőnek a
nagyjából harminckilós felszereléssel.
Pfluger Attila, a Tapolcai
Önkormányzati Tűzoltóság
rajparancsnoka először in-

dult a versenyen.
Elmondta, hogy
létesítményi, hivatásos, illetve önkormányzati tűzoltók indultak, neki
utóbbi kategóriában sikerült
3:47 idővel elsőként felérnie
az épület tetejére. Nem bizonyult könnyű feladatnak teljesíteni a távot, a tizenötödik
emelettől már fizikai fájdalom jelentkezett nála.
Speciálisan nem készült erre
a megmérettetésre, viszont
szabadidejében sok időt fordít a testmozgásra, főleg futásra, ezért úgy gondolta,
hogy ez elegendő alapot
nyújt a lépcsők leküzdésében. Ráérzett, első lett. (me)

Fogadóórák a városházán:

Hyppolit a lakáj - premier
A Tapolcai Musical Színpad
társulata első alkalommal mutatkozik be zenés vígjátékkal,
melyben egy jól ismert történet
elevenedik meg 16 szereplővel,
korabeli jelmezekkel és díszlettel. A darab november 24-én,
25-én és 26-án látható a Tamási
Áron Művelődési Központban,
felhőtlen kikapcsolódást nyújt- A tapolcai és környékbeli - most végzett - adótanácsava minden korosztálynak.
dók együtt a sikeres vizsga után Fotó: Helyszíni felvétel

- 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
November 20. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
November 27. 14.00-16.00

November elején vizsgázott
le a Ceglédi Szakképzési
Centrum kiváló eredményét
produkáló, jelentős létszámú csoportja. A tapolcai és
környékbeli adótanácsadók
minden bizonnyal sok vállalkozás működését segítik
majd a jövőben.
A vizsga után készült képen:
(első sor balról) Nagy Bar-

bara oktató, Marton Judit,
Mondli Katalin, Vagányi
Diána. A második sorban
(balról) Bakos Nándor, Hortobágyiné Sabján Anikó,
Szalai Bernadett, Györkös
Adrienn. A harmadik sorban
(szintén balról jobbra) Kóródi Péter, Szabóné Korponai Kitti, Kiss Angéla, Puha Edina.
(szj)
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Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
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Tel: 06/87-795-203, e-mail:
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Mentőszolgálat:
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Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
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8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090
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Megkezdték az országos
sakk bajnokságot
A Tapolca VSE Sakk szakosztálya két csapattal is
lejátszotta az országos
csapatbajnokság első fordulóit.

Az NB I/B Charousek csoportban az ifjú játékosokat
bevető Tapolca Rockwool
VSE a nagy múltú, többszörös bajnok zalaegerszegi
Z. Csuti- Hydrocomp SK ellen vesztett 5,5:6,5 arányban. Az ellenfél csapatát erősítette a tapolcai születésű
olimpiai bajnok Mádl Ildikó
is. A házigazda csapatból
nyert Ács Márton, Juhász
Judit, döntetlent játszott

HÍREK

Folyamatos fejlődés

Marg Roland, Bodó Bence,
Mihalincic Tomislav, Petrusic Toni, Buzás Bertalan
Nagy Zoltán, valamint Marton József.
Az NB II Széchenyi csoportban 5:7 arányú nagyszerű
győzelmet aratott a TARR
Tapolca VSE a Zalaegerszeg
Baki Agrocentrum felett.
Győzelemmel zárt Kosztolánczi Gyula, Heiligermann
Gábor, valamint Gyarmati
János. Döntetlent játszott
Árvai Eszter, Gaál Zsóka,
Szabó Benjamin, Domonkos
Tamás, Duffner Attila, Paréj
József, Simó Judit, továbbá
Érseki Áron.
(me) Először adott elő menettáncot élő zenei kísérettel a Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató csoport a nemesgulácsi szüreten
Fotó:Nagyboldogasszony R. K. Ált. Isk.
A néhány éve szerveződött Tapolcai Mazsorett és
Zászlóforgató csoport folyamatosan fejlődik, már
túl van első élőzenekarral
kísért menettáncán is.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában, kezdetben csak
szakköri, illetve testnevelés
órai szinten, majd önkormányzati segítséggel jelenlegi formájában és néven
A Tapolca Rockwool VSE csapatából Juhász Judit
működik
a tánccsoport. Pa(jobbra) mellette pedig Érseki Tamara küzd a zalatonai
Szilvia
testnevelő, ilegerszegi ellenfelével
Fotó: TVSE Sakk szakosztály

KULTÚRSAROK

A

Vasutas Zenei és Képzőművészeti
Iskola
már végzett profi színészeinek, énekeseinek musical
produkcióját tekinthették
meg hétfőn délelőtt a város
hetedikesei, nyolcadikosai
és gimnazista diákjai a
VOKE Batsányi János Művelődési Központban.
A közönséget Gaál Péter, az
énekes produkciókban résztvevő fiatal előadóművészek
hajdani iskolájának igazgatója köszöntötte. Elmondta,
iskolájuk huszonnyolc éve
kezdte meg az énekes - szí-

TAPOLCAI ÚJSÁG - 3

Musical diákoknak
nészképzést, melynek eredményeként ma már közel
kétszáz olyan nevet szerzett
előadó, sztár dolgozik a műfajban, akik náluk végeztek.
- Azt szoktuk mondani, Auth
Csillától, Varga Miklósig
szinte mindenki nálunk tanult. Ha manapság NyugatEurópában musicalt lát valaki, egész biztosan találkozni fog a színpadon a mi
volt növendékeinkkel büszkélkedett Gaál Péter,
majd felkonferálta az Operett Színház művészeit és a
hazai musicalfelhozatalból

válogató produkcióját. Az
előadáson elhangzott dalok
között, a műről, azok megszületésének körülményeiről hallhattak ismeretterjesztő összekötő szövegeket
a diákok.
Havasi Gábor, a művelődési központ vezetője lapunk
kérdésére elmondta, a tapolcai fiatalok számára ingyenesen bemutatott előadást a
VOKE intézményeinek egymás közötti együttműködése és a város önkormányzatának anyagi támogatása tette lehetővé.
(tl)

Színpadon a Vasutas Zenei és Képzőművészeti Iskola már végzett előadói Fotó: tl.

letve művészeti vezető irányításával a lányok az alapok elsajátítása után több
korosztályban tanulták a
bot- és zászlóforgatást, a
pomponos műsort, a színpadi koreográfiát és a show
táncot.
Színpadi repertoárjuk folyamatosan bővül, nemrég Nemesgulácson, első alkalommal vezették menettánccal,
élő zenekari kísérettel a szüreti felvonulást, mellette pedig hat helyszínen adták elő
produkcióikat. A helyi és

környékbeli rendezvények
mellett már versenyeken is
megjelentek, az elmúlt két
évben több kategóriában tértek haza dobogós helyezéssel a Dunántúli Táncversenyről.
(me)

Pomponos
műsor,
színpadi
koreográfia,
show tánc

Újraélesztés az EFI-ben

Szalai László mutatja be az újraélesztést
A tapolcai Egészségfejlesztési
Iroda szervezésében újraindult
a Szív és érrendszeri klub. A
legutóbbi találkozón az újraélesztéssel ismerkedhettek meg
a résztvevők az irodában.
A Tapolcai Mentőállomás vezetője, Szalai László először a
helyes újraélesztésre vonatkozó elméleti ismereteket fejtette
ki. Elmondta, az idő az egyik
legfontosabb tényező, így a segítség érkezéséig, a szükséges
teendők után, azonnal meg kell
kezdeni a beteg újraélesztését.
Miután szemléltette az elmondottakat, felügyelete mellett az
érdeklődők is elsajátíthatták a
folyamat helyes lépésit. Hangsúlyozta, a segítségnyújtásban
fontos szerepet játszhat a helyszín közelében lévő félautoma-

Fotó: me.

ta defibrillátor. Tapolcán a
Csermák József Rendezvénycsarnokban, illetve a Tamási
Áron Művelődési Központban
van elhelyezve egy-egy készülék. Szót ejtett még a nemrég
bemutatott életmentő mobiltelefon-applikációról, a Szív Cityről, amelynek segítségével az
„önkéntes életmentőt" a telefon használatával navigálják a
helyszínre, hogy megkezdhesse a beteg újraélesztését a mentő megérkezéséig.
A klub keretén belül idén több
találkozót is terveznek még az
EFI munkatársai. Többek között dr. Huberth János háziorvos, valamint Jámbor Szilvia
dietetikus előadására is ingyenesen ellátogathatnak az érdeklődők.
(x)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Már sokan lecserélték a
nyári gumikat a szervizekben, bár az igazi dömping
mindig akkor kezdődik,
amikor leesik az első hó.
Az egyik tapolcai gumiszerviz vezetője, Zoltai Sándor
szerint is a havazás jelenti
az atósok többsége számára
a tél kezdetét, pedig érdemes azért időben felkészülni a váltásra. Ezzel nemcsak
a várakozás rövidül meg,
hanem biztonságos közlekedés szempontjából is lényeges az időjárási és útviszonyoknak mefgelelő
gumi. Ami adott esetben,
mégha ez elcsépeltnek is
tűnik, életet menthet. Azt is
megtudtuk, hogy téves az a
felfogás, hogy „nem szabad
túl korán feltenni a téligumikat, mert elkopnak”, hiszen azért az októberi, novemberi váltás idején már
jócskán lehetnek talajmenti
fagyok és ilyenkor már fokozott a csúszásveszély. A
téligumi élettartamát pedig
egyáltalán nem befolyásolja az, ha nem november végén, esetleg már decemerben egy havazás alkalmával, hanem október elején
kerül fel a járműre.
(szj)

ÚTKÖZBEN
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Autónk és a hideg
A rossz beidegződések kiiktatásával is óvhatjuk a járművet
TIPP - A késő őszi, téli hónapokban a hideg, a mínuszok miatt, sok szempontból nagyobb odafigyelést igényelnek autóink.

Számos tévhit, évtizedes berögződés él az autósok körében arról, hogy miképpen
történjen a hidegindítás. Autóskultúránk jelenlegi szintjén a legtöbb gépjármű tulajdonos tisztában van azzal
az alaptétellel, hogy nem
szabad nagy fordulatszámon
pörgetni a motort, illetve
nagy gázzal elindulni közvetlenül a hidegindítás után. Az alapjáraton történő ketyeregtetés, nem használ, kifejezetten árt a motornak Sohár László szerint Fotó:tl.

Csak az előírt
motorolajat
használjuk a
gépkocsiba

A képzettebb autósok még
azt is tudják, vagy tudni vélik, hogy miért. Azt már kevésbé tudjuk, hogy az alapjáraton történő ketyeregtetés
nemhogy használ, hanem kifejezetten árt a motornak,
különösen a modern részecskeszűrős példányoknak. Mégis sokan, közvetle-

nül az indítózás után az autó
hosszú járatását választják a
mínuszos reggeleken, pedig
inkább a lassú, szolid, néhány másodperc után végrehajtott elindulás teszi lehetővé, hogy az olaj a lehető
leggyorsabban felmelegedjen, és rendeltetésének megfelelően eljusson a legkisebb
résekbe is a motoron belülmondta el lapunk érdeklődésre Sohár László tapolcai
autószerelő. Éghajlatunkon
nem hiányozhat a fagyálló
folyadék az autók hűtőrend-

Hírek azonnal!

Online újságunk:

szeréből télen. A szakember
szerint, ezen a területen is elterjedt néhány tévhit, például az, hogy a piros folyadék jobb, minőségibb mint a
zöld, és egyéb hasonló, de a
valósághoz csak gyenge szálakkal kötődő elképzelés. A
valóság az, hogy a gépkocsi
használati utasításában, gépkönyvében megadott hűtőfolyadék fajtát, típust kell
használni, saját érdekünkben ezzel nem érdemes kísérletezni. Ahogy a motorolajjal sem. Télen a véko-

nyabb, nyáron a sűrűbb olaj
használatával nem érünk
célt, az autótípushoz megadott specifikációjú olaj használata a megfelelő, felelős
hozzáállás az autósok és a
szerelők részéről egyaránt.
Fontos azonban az olajszint
ellenőrzése (nem csak télen
természetesen), amely mindenképpen egyenes talajon
történjen. A közhiedelemmel ellentétben az olaj „túltöltése" is gond, hiszen sokkal inkább fokozza az olajfogyasztást, mind elodázza
az olajszint kritikus szintre
esését. Ennek oka a szakember szerint, hogy a kartellgáz számára kevesebb
hely marad, így megnő a gáz
nyomása, ami tönkreteheti a
tömítéseket. Jellegzetes hiba, amit az autósok egy része
elkövet télen, hogy bekapcsolt ablaktörlővel állítja le
az este még meleg autót.
Reggel, a gyújtás ráadása
után, pedig nem veszi észre
figyelmetlenségét. A szélvédőre ráfagyott ablaktörlőlapát miatt, tönkremehet,
meghibásodhat az ablaktörlő rendszer - figyelmeztet a
mínuszokban előforduló tipikus problémára az autószerelő.
(tl)

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések
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Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
November 16 - 22.
csütörtök – szerda
16 –17. csütörtök– péntek,
19–22. vasárnap-szerda
15:30 1200,-Ft
18. szombat 17:00
Az Igazság ligája 2D
Színes, szinkronizált
amerikai akciós kalandfilm
Hossz: 121 perc
...
16 –17. csütörtök– péntek,
19–22. vasárnap-szerda
17:45 1200,-Ft
18. szombat 19:00
Az Igazság ligája 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akciós kalandfilm
Hossz: 121 perc
...
16–17. csütörtök–péntek, 19
–22. vasárnap-szerda 20:00
1200,-Ft
Megtorlás
Színes, feliratos hollandbelga-angol-német western
dráma
Hossz: 148 perc

Felhívás

Kötelező minden
civil szervezetnek
a regisztráció
Kötelező Cégkapu regisztráció
civil szervezetek részére 2017.
december 31-ig.
2017. végéig minden civil szervezetnek kötelezően el kell végeznie a cégkapus regisztrációját, ugyanis az ügyintézés
2018. január 1-e után csak ezen
a felületen lesz lehetséges. A
CÉGKAPU nem összekeverendő az Ügyfélkapuval. Ez
egy új felület, mely kifejezetten
a gazdálkodó szervezetek
(Egyesület, Alapítvány, Bt, Kft,
stb.) ügyintézésére fejlesztettek ki. A regisztráció minden
civil szervezetre kötelező érvényű, függetlenül annak nagyságától vagy pénzforgalmától. Az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény alapján 2018.
január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek az alapítványok és az egyesületek is.
A kötelezettség Cégkapu regisztrációval
teljesíthető,
amelynek végső határideje
2017. december 31. A regisztrációhoz talál segédletet a
Veszprémi Civil Információs
Centrum honlapján:
http://cicveszprem.hu/category
/letoltesek/
Hirdetés
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Elsősegélynyújtás
5. rész - Sérülések
Beszorulásos sérülés esetén, ha kevesebb
mint 10 percig tartott a beszorulás akkor
azonnal meg kell próbálni kiszabadítani a
sérültet, ha 10 percnél tovább tart, akkor
nem szabad próbálkozni. Meg kell várni a
mentőket és esetleg a műszaki mentő egy- Dr. Tompos József
séget ugyanis a kiszabadítás hirtelen életveszélyes sokkos állapotot idézhet elő. A nyársalásos sérültet ne mozgassuk!
Amennyiben a nyársalódás fokozódásának veszélye fennáll
akkor azt ki kell küszöbölni.
Csonkolásos sérülésnél a csonkot steril fedőkötéssel védeni
kell a fertőzéstől. Az amputálódott végtag darabot steril kötszerbe tesszük, majd nylon zacskóba. Ezt pedig egy másik
nylon zacskóba a kettő közé pedig jégakkut, vagy jégkockákat. Bizonyos esetekben akár 6 órán belül is visszavarrható a
végtag.
Vérzések: Végtag erőteljes vérzésénél a teendő: végtag felemelése,a vérzés helyétől a törzs felé a végtag leszorítása, steril nyomókötés a sebre. Artériás vérzés esetén próbálkozhatunk az artéria teljes leszorításával /artériás nyomás pontokon/. Vénás vérzés esetén e próbálkozás a vérzés fokozódásához vezet. Indirekt leszorítást alkalmazhatunk a felkar középső harmadán és a csípőlapát elülső része előtt. Ilyenkor az
artériát kívülről rányomjuk a csontra. A vérző végtagot mindig
polcoljuk alá, emeljük fel. Nyílt sebet, vérzést mindig steril
kötszerrel lássunk el, amennyiben rendelkezésre áll Betadine
oldat vagy kenőcs a sebbe tehetjük. A legtöbb elsősegélynyújtó
ládában található. Ijesztő képet tud mutatni a lábszáron levő
viszérből történő vérzés. Orrvérzés esetén az orrszárnyakat
fogjuk össze és a fejet hajtsuk előre 5-10 percre.
Belső vérzésre is kell gondolnunk, ha a következők vannak: sápadtság, verítékezés, hűvös, nyirkos bőr, gyenge, szapora pulzus, fájdalom, szomjúságérzet, lehet zavartság, vagy tudatzavar is. Ezen állapot már sokkos állapotba való átmenetet is mutatja. Sokkos állapothoz vezethez többféle olyan kórfolyamat,
mely a szervezetben keringő folyadékmennyiséget csökkenti.
Ezeken kívül allergiás reakció, trauma, hirtelen szívelégtelenség és egész szervezetre kiterjedő fertőzés is. Teendők sokk
esetén: a beteget vízszintes helyzetbe hozni, lábakat kissé megemelni, alápocolni, fejet oldalt fordítani, segítséget kérni. A sokkos
beteg életveszélyben van! Nem
hagyható egyedül egy percre sem.
Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már
nem lesz eszköz, amely lejátszaná!
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek,
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:

Hirdetés

0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények,
konferenciák programjának rögzítése, (több kamerával is)

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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A szkander élvonalában
ÉLMEZŐNYBEN - A korábban balatonedericsi,
ma már Tapolcán élő
Szánti Imre, egészen korán, húszas éveinek elején gondolt rá, hogy
szkander
versenyeken
méresse meg magát, de
az élet valahogy mindig
másképpen alakult számára.

Az utóbbi öt évben azonban
sikert, sikerre halmoz abban
a sportágban, amelyet szinte
mindenki ismer, de azt már
kevesebben tudják, hogy
világbajnokságot is rendeznek belőle a Föld országai.
Imre szeretné, ha a szkander
Tapolcán is meghonosodna,
népszerűvé válna. Ehhez segítségét, sportági tapasztalatait is felajánlja a mindennapi életben vendéglátósvállalkozó versenyző. Legutóbb éppen Magyarországon, Budapesten rendezték
meg a sportág legjelentősebb versenyét, ahol Imre
nem vallott kudarcot, hiszen
rögtön 11. helyre küzdötte
magát a világbajnokság 100
kg pluszosainak nemzetközi
mezőnyében. Az előzményekről, kötődéseiről és
céljairól kérdeztük a tapol-

cai versenyzőt. - Az iskolában, a katonaságnál kihívó
akadt bőven, de győztes ellenfelem nem. Túlzás nélkül
mondhatom, végigvertem
mindenkit akkoriban. Amint
versenyezni kezdtem, némileg megváltozott a helyzet;
régi vágyamat váltottam valóra, amikor öt éve elmentem egy OB versenyre Fülöpszállásra.
Gondoltam,
mint tapasztalt „kocsmai
szkanderos” majd lazán lenyomok mindenkit. Ehelyett
engem nyomtak le a nálam
gyengébbek is. Kiderült, fogalmam sincs, hogyan kell
jól csinálni ezt a sportot.
Miután megértettem, mi az a
jó „rajt”, már sokkal eredményesebb voltam. Ugyanis
sokat számít az indítás, az,
hogy a fejben, az edzéseken
kialakított technikát az ellenfélre erőltesd. Azóta
megtanultam a szabályrendszert, az alkalmazható technikák sokaságát, amelyekről
azt sem tudtam addig, hogy
léteznek. Az eredmények,
egyáltalán az országos versenyeken való indulás azonban nem jött volna össze
Dóró Zsolt nélkül. A sokszoros magyar bajnok, Európa
bronzérmes, világkupagyőz-

Szánti Imre szeretné Tapolcán is felfuttatni a szkandert, mint sportágat
Fotó: Töreky László
tes versenyző, a Dóró bajnokságokon és nemzetTEAM vezetője látta meg közi versenyeken egyaránt.
bennem a lehetőséget, ő ava- Én a Seniorban, a Masterstott be a küzdősport mélyebb ben is, a 100 kiló fölöttiek
rétegeibe. Ma már barátok, kategóriájában versenyzem.
csapattársak vagyunk Zsolt- 100 kilogramm fölött már
tal. A sportról annyit min- nincs súlykorlát, így akár
denképpen érdemes tudni, másfélszer nehezebb verhogy korosztályi és súly ka- senyzővel is szembekerültegóriák léteznek, így külön hetek - mondta el lapunknak
csoportban, súlycsoportjuk a versenyző, aki rendkívül
szerint küzdenek meg a 18 büszke rá, hogy néhány év
év alattiak, a Senior, a Mas- alatt eljutott oda, hogy több
ters és a Grand Masters ver- külföldi ország vezető szkansenyzők a hazai országos derosának karját nyomhatta
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le az asztallapra, a sportág
legnagyobb világversenyén.
- A világbajnokság az egy
nagyon kemény küzdelem
volt. 150 országból, mintegy
1200 induló vett rajta részt
idén. Természetesen minden
országból az első kettő, három versenyző jött el. A
100+ kategóriában, én a 105
kilómmal, 160-180 kilós
szekrény nagyságú ellenfelekkel kerültem szembe, pedig csak néhány kilót kellett
volna leadnom, hogy egy
súlykategóriával lejjebb indulhassak el. Ez a része így
elsőre nem érdekelt igazán.
Egyébként, Dobosi Attilával
(130kg), aki végül harmadik
lett a nehézsúlyú kategóriában, mi voltunk a messze
legkisebb indulók. Nem
bánnám, ha Tapolcán is népszerű lenne a sportág, legalább annyira mind az ország más részein, városaiban. Erre szerencsére van is
remény, hiszen néhány tanítvánnyal közösen edzünk az
utóbbi időben. Szívesen foglalkoznék több sportolóval
is. Aki kedvet érez a versenyszerű szkanderezéshez,
keressen meg bátran! - biztatja a küzdősport iránt érdeklődőket Szánti Imre, aki
a gyakorlatban is aláírva az
elmondottakat, a közelmúltban is nemzetközi dobogóra
állhatott.
(tl)

Előadás Finnországról
Koppányi Miklós a Magyar-Finn Társaság kulturális alelnöke tartott előadást a Tamási Áron Művelődési Központban a
napokban.

Fogyott a finom újbor Márton napján

Fotó: tl.

Újborkóstoló, libavacsora
HEGYMAGAS- Borszenteléssel, a helyi gazdák újborainak bírálatával, a település által biztosított ingyenes libavacsorával és
a Tapolcai Musical Színpad műsorával ünnepelték a Márton-napot Hegymagason vasárnap.

A háromszáz lelkes Szent
György-hegyi településen a
korábbi évekhez hasonlóan
mintegy hatvanan érkeztek
az ünnepi eseményre a hét
utolsó napjának estéjén. A
helyi résztvevőket és a környező településekről meghívott vendégeket Tóth János
Zoltán köszöntötte. A tele-

pülés polgármestere elmondta, hogy a Márton-nap
egyben az újbor bírája is,
majd átadta szót a Cséry
Gergő plébánosnak. Az egyház embere Márton püspök
életéről, életének tanulságairól fogalmazta meg gondolatait, később megáldotta a
helyi gazdák újborait.
A Tapolcai Musical Színpad
tagjainak műsorát követően
került sor az idei Szent
György-hegyi borok bírálatára, illetve kóstolására.
A felhozatalt Kulka Gábor
borász jellemezte és értékelte a helyi asszonyok által elkészített ludaskása elfogyasztását megelőzően. (tl)

tagjaként sikeres kapcsolatokat épített ki a finn építészet terén is. Tapolcai, vetítéssel színesített előadása
egyfajta virtuális utazásra
hívta a közönséget, bemutatva a Magyarországnál
mintegy négyszer nagyobb,
de ritka településszerkezetű
Finnországot és annak fiatal
fővárosát, Helsinkit. Az ország egyébként 1154-től
svéd uralom alatt állt, majd
1809-től, a függetlenség kikiáltásáig a cári Oroszország
önálló Finn nagyhercegsége

volt. A finnek nagy nemzeti
ünnepe december 6-a, a
függetlenség napja. 1917ben ezen a napon kiáltották
ki Finnország elszakadását
Oroszországtól.
A független ország történelme véres polgárháborúval
kezdődött, a fehérek és a vörösök 1918. január 27. és
május 15. között harcoltak,
majd a fehérek győzelme
után véres megtorlás következett, összesen közel 37 ezren estek áldozatul a testvérharcnak.
(tl)

A téma természetesen Finnország volt, az alkalom pedig az, hogy az északi ország
idén ünnepli függetlenségének 100. évfordulóját. Az
előadó a Tapolcai MagyarFinn Baráti Kör és annak vezetője, Bolla Albertné meghívására, a baráti kör tagjai,
tapolcai gimnazisták, pedagógusok, városvezetők előtt
beszélt a Finn történelem,
építészet jellegzetességeiről, a függetlenséghez vezető rögös történelmi útról.
Koppányi Miklós korábban
a Magyar-Finn Társaság alelnökeként tevékenykedett,
valamint alapító tagja volt a
Budapesten működő Kalevala Baráti Körnek is. Finn
nyelvtudásának köszönhető- Koppányi Miklós virtuális finnországi utazásra hívta
en, a Magyar Építészkamara a közönséget
Fotó: Töreky L.
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SZOLGÁLTATÁS

Emlékezés dr. Mihály Györgyre
1972-ig Tapolca Város Tanács
Egészségügyi Osztályát vezető
főorvosi állását helyettesítéssel
töltötték be. Ez nem volt ésszerű megoldás, gondot jelentett,
hogy ki vállalja el, főként
mennyi időre. Végül is a Városi
Tanács határozata alapján pályázatot írtunk ki. A pályázat
kiírásával az ezzel kapcsolatos
feladatok elvégzésével a tanácselnök helyettesét (Vargáné
dr.) és a tanács elnököt bízta
meg a testület.
Mint minden pályázatnál, ennél
is több volt az érdeklődő, mint a
komoly szándékkal rendelkező. Érdeklődő Debrecenből, az
orvostudományi egyetem klinikájáról is jelentkezett. Az érdeklődők közé soroltuk...
Tévedtünk, megérkezett a pályázat Debrecenből, a pályázó
dr. Mihály György szülész-nőgyógyász orvos volt. Mihály
doktor fiatalon a debreceni klinikai városban dolgozott és
praktizált éveken keresztül. 33
évesen MTA díjat kapott. Később „Kiváló Orvos” kitüntetésben részesült. A kitüntetésére büszke volt, ugyanis abban
az időben ezt a kitüntetést csak
gyógyászattal foglalkozó orvosok kaphatták meg. A Városi
Tanács dr. Mihály György pályázatát fogadta el.
A kinevezéséről szóló határozat átadásakor megköszönte a
bizalmat, majd tőle megszokott
mosollyal csak annyit tett hoz-

zá: „hát akkor elszegődtem Tapolcára.” Mindketten tudtuk,
mit jelent elszegődni: bizalmat,
tiszteletet, felelősséget a rábízottakért és a végén számadást.
Főorvos úr időt kért, hogy a rábízott intézmények tárgyi és
személyi feltételeinek ismeret
birtokában kezdhesse el érdemi
munkáját. Hat hét után 10 éves
egészségügyi program jóváhagyását kérte a testülettől. Az akkori helyzet minden területen
kritikus volt, változtatást igényelt: a kórház, a rendelőintézet, a szakorvosi rendelők, körzeti orvosi rendelők...
A felelősök között szerepeltek
a községi tanácsok és a Városi
Tanács is. A Városi Tanács esetében kérte a kórház-rendelőintézet fűtésrendszerét a kis kazánok helyett az I. számú városi
fűtőműre kapcsolni. A kazánok
és a tüzelőtárolók megszüntetése jelentős területet biztosított
az egészségügyi szolgáltatások
minőségének javítására. Személyes kapcsolata révén panelműtő épült a szülészeten. A főorvos rendszeresen részt vett a
testületi üléseken, ahol kérte a
területétől független témákban
is az egészségügy figyelembevételét a lakosság érdekében,
különös tekintettel az idősekre
(közlekedés). Vezetése alatt öt
új körzeti rendelő épült (Deák
F. u. 2 db, nyugati, keleti városrész 1-1 db, Diszel).
Korszerű felnőtt fogászati ren-

A

Összefoglaló az 500. évről

reformáció kezdete 500.
évfordulójának évében a
két tapolcai protestáns egyházközség tagjai is ünnepeltek.
A gyülekezetek első nagy közös rendezvénye 2016 októberében a protestáns templom felépítése 80. évfordulójának
megünneplése volt. Már ekkor
szó esett arról, hogy ezt az ünnepi alkalmat tekintik az emlékév kezdetének itt Tapolcán.
Ehhez alapot adott az is, hogy
az országos emlékév kezdetét
2016. november 1-re tették. A
tapolcai protestánsok így ezzel
a magas szintű hálaadással
kezdhették az 500. évet.
Az eltelt év során szinte minden
igehirdetési alkalmon szó esett
a reformáció 500. évfordulójáról. Igyekeztek megfelelő módon emlékezni és emlékeztetni
az ötszáz évvel ezelőtt történtekre. Aktívan vettek részt a Tamási Áron Művelődési Központ által meghirdetett „Reformáció 500/ Luther – aki
megváltotta a világot" című
előadás sorozaton. Az előadók
dr. Reisinger János és Kecskeméti János voltak.
Ezen túl az év során több maradandó emléket is állítottak. A
reformátusok márvány emléktáblát készíttettek a templom
külső falára, az evangélikusok
pedig két lapot helyeztek el az
újra nyomott Vizsolyi Biblia

nyomtatása során készített lapok közül a szószék két oldalán; a templom előkertjében
pedig almafát ültettek el egy
Luther Mártonnak tulajdonított
mondatra emlékeztetve.
Közös presbiteri gyűlésen döntöttek arról, hogy október 28-án
családi délutánt és kórustalálkozót szerveznek. Helyszínül
megkapták a Tamási Áron Művelődési Központ helyiségeit.
A színház-teremben énekléssel
és a Honthegyi Zsolt lelkész úr
által vezetett áhítattal kezdődött a rendezvény. Ezután a lelkész úr a gyermekekkel foglalkozott, a felnőttek pedig Benkő
Katalin presbiter vezetésével a
református és evangélikus énekeskönyvet vizsgálták. Kerestek közös dallamokat, szövegeket, szerzők egyezését, azonosságokat és eltéréseket az énekekben. Nagyon érdekes és tanulságos feladat volt.
A családi délután végén kórustalálkozó következett. Ezen a
Kaposvári Evangélikus Kórus
Vönöczky Gábor karnagy vezetésével, a Keszthelyi Helikon
Kórus Kendeh Gusztávné karnagy vezetésével és a Tapolcai
Protestáns Énekegyüttes Haga
Kálmán karnagy vezetésével
lépett fel. A hangverseny nyilvános volt. Tapolcán több he-

delő, gyermekfogászat, gyermekgyógyászati rendelő. A
kórház alatti gyógybarlang
egészségügyi hasznosítását a
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat
segítségével is ő kezdeményezte (személyszállító lift, lejtakna). Kezdeményezője és résztvevője volt az „orvosi klub” létrejöttének, ahol rendszeresen
szakmai előadásokat is tartott.
Üdvözölte a tapolcai és sümegi
kórház egyesülését és pártolta
is azt. Tevékenységére az alkotómunka volt a jellemző, szakmai munkáját ígérete alapján
következetesen végezte. Gondjai a főorvosi állások betöltése
miatt voltak, bár a kinevezett
orvosok szakmailag elismert
klinikáról jöttek – dr. Gardó
Sándor, dr. Horváth Tibor, dr.
Ézsely Ferenc – feleségeik pedig szakorvosok.
Mihály György felesége pedig
a laboratórium vezető főorvosa
Tapolcára érkezésük óta 45 éve
immáron. Nyugdíjasként is
dolgozott, kézzel írtan 20 kötetnyi könyv vár szerkesztésre
és kiadásra.
Tudtam, hogy beteg, amely
egyre súlyosabbá vált, fájdalmai nehezebben elviselhetővé.
Az utolsó találkozásunkkor Babits Mihály versén elmélkedett:
„s mit ér az élet….. s talán azt
is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál.” Bár kívánsága,
hogy 80. születésnapját még
megérje, nem teljesült. De az

lyen meghirdették. A fővédnökséget Dobó Zoltán a város
polgármestere vállalta. Mivel
egyéb hivatali elfoglaltsága
miatt nem tudott itt lenni, megkérte dr. Décsey Sándort - a
Wass Albert Könyvtár igazgatóját - a rendezvény megnyitására. A megnyitó után a három
kórus az 500 év különböző
korszakaiban keletkezett –
nagyrészt protestáns szerzőktől
származó - műveket mutatott
be nagy sikerrel. A találkozó a
kórusok és karnagyok szokásos
megajándékozásával fejeződött be. A közönség nagy többsége úgy gondolta, hogy jó volt
eljönni és meghallgatni a műsort, mert olyan műveket hallottak jó színvonalú előadásban, amelyeket ritkán hallani
együtt.
Molnár Csaba Bertalan református lelkész rövid zárszava
után szeretetvendégségre hívták meg a jelenlévőket. Ezzel
végződött a közös családi délután és kórustalálkozó.
A két kis protestáns egyházközség október 31-én közös istentiszteleten találkozott. Az alkalom elején a két lelkész megáldotta a márványtáblát és a két
igelapot, majd az evangélikus
lelkész liturgiai szolgálatával
és a református lelkész prédi-
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Kongresszust
tartott a
kormánypárt

Dr. Mihály György
igen, hogy temetésén barátok,
kollégák, ismerősök ne vegyenek részt, sem egyházi, sem
polgári szertartás ne legyen, a
ravatalához a hamvai mellett
egy szál virág legyen és zene
szóljon. Minden a kérésének
megfelelően történt.
Temetése napján feleségemmel
róla beszélgettünk: műveltségéről, humoráról, vicceiről.
Emlékképeink között megjelent, mint minden évben amint
nyitott kabátban, kezében táskával, biccenő járással sietett
haza. Most mintha vonatra készülne. Felszállt, de tudta, hogy
nem menettérti jeggyel utazott.
Dr. Mihály György elment
örökre, nyugodjon békében.
Baski Sándor
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

kációjával úrvacsorás istentiszteletet tartottak. Az ünnep utolsó eseménye annak a kis almafának a megáldása volt, amelyet ültettek.
Az emlékév utolsó közös alkalma ezután következik majd.
November 18-án a két kis gyülekezet tagjai közös kiránduláson fogják megtekinteni a Tapolcához közeli, több száz éve
épült evangélikus és református templomokat. Egész napos
autóbuszos körjáratot terveznek. Minden templomról igyekeznek megtudni a legfontosabbakat. Ennek érdekében
mindenhol kérték az ott szolgáló lelkész segítségét. A felkértek örömmel vállalták a
templom és a gyülekezet történetének bemutatását.
Az egyházközségek tagjai hálásak a szükséges anyagi alap
biztosításáért a két egyház vezetésének és Tapolca önkormányzatának.
Emlékezetes volt az 500. jubileumi év a két kis tapolcai protestáns egyházközség tagjai részére. A következőkben még
sokszor jelenik majd meg a reformáció és az azt elindító esemény emlékképe, mert itt maradnak a tartós emlékeztetők: a
márványtábla, az igelapok és az
egyre nagyobb és erősebb
almafa.
Csaba Dezső ev. gondnok

Fenyvesi Zoltán: a Fidesz
esélyt kínál Tapolcának
Büszke vagyok arra, hogy a
Fidesz felszámolta Magyarországon a tartós és tömeges
munkanélküliséget – mondta a
kormánypárt tapolcai választókerületi elnöke a Fidesz
XXVII., tisztújító kongresszusa után. Fenyvesi Zoltán is
megszavazta, hogy Orbán Viktor ismét a párt elnöke és
miniszterelnök-jelöltje legyen,
mert úgy véli: a város fejlődhet,
ha tavasszal elfogadja KözépEurópa legerősebb és legsikeresebb pártszövetségének segítségét.
Fenyvesi Zoltán felidézte:
Orbán Viktor a küldöttek előtt
mondott beszédében megígérte, hogy továbbra is megvédik
Magyarországot a migránsoktól és megakadályozzák a Soros-terv megvalósulását. Annál
is inkább, mert végre ismét van
jövőnk, tehát végre van mit
megvédenünk – fogalmazott a
kormányfő.
A tapolcai politikus kiemelte,
hogy a Fidesz felszámolta a tartós és a tömeges munkanélküliséget, megmentette a gazdaságot, stabilizálta a költségvetést, visszafizette az IMF-től
és a Brüsszeltől kapott hiteleket, magyar kézbe vette a médiát, az energiaszektort és a
bankrendszert, csökkentette a
rezsit, megemelte a béreket és a
nyugdíjakat, segély helyett
munkát adott, ingyenessé tette
a közétkeztetést és bevezette a
kötelező óvodáztatást.
Fenyvesi Zoltán ezekkel az
eredményekkel összefüggésben kiemelte: megítélése szerint a Fidesz bizonyította, hogy
képes irányítani és megvédeni
az országot. Úgy véli, hogy a
kormánypárt erős és egységes,
illetve következetes és kitartó
politikát folytat.
A politikus egy részt szó szerint
idézett Orbán Viktor kongreszszusi beszédéből: „a korszellem valójában a mi oldalunkon
áll, a keményen dolgozó, felelősséget vállaló, családjukról
gondoskodó, hazájukat szerető,
keresztény gyökereikhez ragaszkodó európai emberek oldalán. Mi vagyunk többségben,
sőt elsöprő többségben, csak
idő kérdése, és nemcsak Magyarországon, de egész Európában, sőt az egész nyugati világban győzni fogunk.”
Fidesz Tapolcai Szervezete
TÚRA - A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szombaton a
17 km távú Kővágóörs- KöveskálVaskapu- Pacsirtás- Kapolcs útvonalat teszi meg. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron november 18-án, 7.45-kor, a busz
7.54-kor indul. Az utazási költség
teljes áron hazaúttal együtt 835 Ft.
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Jubileumi program
Péntek Enikővel a huszonötödik Egészség- és Aerobiknapon
ÉLETMÓD - Az egészséges életmódot követőket
és mozogni vágyókat várták a Csermák József
Rendezvénycsarnokba,
az ingyenes, huszonötödik Egészség- és Aerobiknapra, ahol a sztárvendég
a hazai zonaedzés „királynője", Péntek Enikő
volt.

Idén először a hagyományos
délelőtti baba – és gyermekholmi börze helyett, a mozgásé volt a főszerep. Ovis jóga, kisiskolás jóga, world
jumping, TRX, spinning,
HIIT edzés közül válogathattak az érdeklődők. Az
EFI közreműködésével kipróbálhatták a jógát, a gerinctornát, illetve a táncos kedvűek a zumbát és a salsát is.
Az iroda munkatársai egész
nap általános testsúly – és
vérnyomásméréssel, illetve
egészséges életmód tanácsadással is készültek. A magas vérnyomás és a mozgás
kapcsolatáról, valamint az
időskori táplálkozásról is
hallgathattak előadást az
érintettek. Fábián Kata EFI

A jubileumi egészségnapon a sztárvendég Péntek Enikő tartott zonaedzést Fotó: me.
munkatárs elmondta, min- életvezetési tanácsadás, fris- vették. A Magyar Vöröskeközreműködésével
den évben hasznos a kitele- sítő relaxáló masszázs és reszt
pülésük erre a programra, hi- svéd masszás közül válogat- harmincan adtak vért.
szen utána mindig megnö- hattak. Az előtérben kiállí- A nap legnépszerűbb progvekszik az irodába látogatók tók és vásár, bio ételek, ita- ramja Péntek Enikő zonaedlok, étrend kiegészítők, zése volt. Elmondta, a zona
száma.
Amíg a szülők sportoltak, a egészséges ételkóstolók, ta- egy blokkosított edzés, ingyerekeket játszósarok, il- nácsadások, szellemi csont- tervall és funkcionális elveletve a Tapolcai Sportaka- kovács, és kozmetikumok ken alapszik, mely egyéntől
és szinttől függően 3-5 egydémia SE, valamint a Tapol- várták a vendégeket.
cai Tollaslabda és Fallabda Az ingyenes vércukor és ko- ségből áll. A zenés edzésen
Sportegyesület bemutatója leszterinszint mérést ötve- megtelt a küzdőtér és méltószórakoztatta. A kistermek- nen, illetve a PSA prosztata- képpen zárta a jubileumi
(me)
ben előadások, finn szauna, szűrést is többen igénybe programot.

Newaza verseny
Harmadszorra szervezte
meg a Simon Judo Önvédelem Szabadidő és Diáksport Egyesület a Newaza
versenyt.

Tóth Péter edző tartja a foglalkozást

Fotó: Májer Edit

Új külső, új szolgáltatás
A Spinning Club Tapolca
felújított teremben, új, kímélő edzésekkel is várja már a
sportolni vágyókat.
Tóth Péter, a klub vezetője
elmondta, a Csermák József
Rendezvénycsarnokban található spinning terem nyáron teljes felújításon esett át.
Új berendezésekkel, valamint falmatricákkal, továbbá plusz kerékpárokkal bővítették a helyiséget. A bringák teljes átnézés és javítás
után új színeket kaptak.
Tavasszal egy pályázathoz
kapcsolódóan tartottak egy
próbaedzést, kifejezetten az
idősebb korosztályt megcélozva. A nagy érdeklődésre

való tekintettel ősztől a szolgáltatásaik közé felvették a
kímélő, lazább kezdő edzést.
Kifejezetten az idősebbeknek, túlsúllyal küzdőknek illetve a teljesen kezdőknek
vezették be ezt a heti egy alkalmat.
Nyáron új edző csatlakozott
a csapathoz, így kezdőktől a
haladókig, összesen négyen
várják spinningre, illetve
spinracingre az érdeklődőket. Előbbi az országúti kerékpározásnak a teremváltozata, míg utóbbi egy összetettebb mozgásforma - a
klasszikus spinning karmunkával és aerobik elemellek
vegyítése.
(me)

Az egy éve hagyományteremtő céllal, majd annak
folytatásaként tavasszal, illetve hónap elején megrendezett megmérettetésen a
szervező egyesületen kívül
még hét klub érkezett a
Csermák József Rendezvénycsarnokba. Az ország
távolabbi pontjairól is léptek
tatamira, megküzdött a
Szépvölgy Judo SE, a Havasi Judo Club, Judo a Pápai
Sportért Alapítvány, a Vásárosnamény Szél- Kelet SE, a
Rétsági Judo Club, a Nagykanizsa ZR Team, valamint a
helyi klubon kívül a Dózsa
József Judo SE is.
A szervezők elégedettek a
programmal,
elmondták,
hogy jó hangulatban, sérülésmentesen folyt a verseny.
Minden indulójuk dobogós
helyen végzett. Ezen a na-

pon rendezték meg a Serdülő B korosztályos Országos Bajnokságot Győrben,
így kevesebb versenyző indult, mint előző két alkalommal, de még így is ötven
feletti volt a részvétel.
A tapolcai általános iskolákban tanórán, vagy szakkör
keretén belül már évek óta,
valamint óvodában is foglalkozik az egyesület a gyerekekkel.
(me)

Több, mint ötvenen küzdöttek az immár harmadszorra megrendezett tapolcai megmérettetésen
Fotó: Simon Judo egyesület
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Rövid hírek
n TEKE - A Veszprém
megyei szabadidő csapatbajnokság első fordulója
után, a Tapolca VSE Teke
szakosztályának Kiss József, Nyírő Tamás, Bakos
István, valamint Nagy
László alkotta csapata a
hatodik helyen áll. (me)
n FUTÁS - A Tapolcai
Honvéd SE – Tapolcai
Trappolók december másodikán,
negyedszerre
szervezik meg a Malom-tó
partján a Jótékonysági Futást. Nevezési díj nincs,
felajánlásokat – játékot,
száraz élelmiszert, ruhát várnak, melyekkel idén az
„ÉN – KÉP – TÉR" Szociális és Mentálhigiénés
Alapítványt támogatják.
Kilenc órától indul a gyermek-, majd a felnőtt futóverseny, melynek távjából
mindenki annyit teljesít,
amennyit szeretne. A jó
hangulatról a darvastói
Tam Tam Band ütő együttes gondoskodik. További
információk, illetve november 25-ig névre szóló
rajtszámért előnevezés az
fjozsi57@gmail.com email címen.
(me)
n SZLALOM - Az idei
Bakonyszentlászló Szlalom Kupán két tapolcai is
dobogós helyen zárt. Múlt
hónap végén a kupa negyedik, egyben utolsó futamán
kategóriájában
Szollár Norbert a második, Lovász Róbert pedig
az első helyen végzett. Az
idei összesített eredményeik alapján az éves bajnokságban T/2 kategóriában Norbert az első, míg
H/2 kategóriában Róbert a
harmadik helyet érdemelte ki.
(me)
SAKK - Szombathelyen
rendezték meg két hete a
Magyar Gyermek és Ifjúsági Sakk Csapatbajnokságot, ahol négy csapattal
indult a Tapolca VSE, az
egyik ezüstéremmel tért
haza. A sportág idei legrangosabb ifjúsági megmérettetésén gyermek kategóriában Gaál Zsóka,
Kötéljártó Áron, Bodó
Boglárka, Tóth Barnabás,
Horváth Barnabás és Kasnya Péter alkotta csapat az
ezüstérmet szerezte meg.
Az ifjúsági csapat huszonhárom indulóból a nyolcadik helyet szerezte meg,
ahol Bencze Balázs Dominik, Érseki Tamara, Juhász Judit, Buzás Bertalan,
valamint Korán Katalin
szerepelt
kiemelkedő
eredményekkel.
(me)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Rendőrségi hírek
n LOPÁS - A tapolcai

rendőrök lopás vétség elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt nyomoznak
egy 25 éves férfi ellen. A
rendőrségre 2017. november 5-én érkezett bejelentés,
miszerint egy sümegi építkezésről ismeretlen tettes tíz
bála szigetelőanyagot tulajdonított el közel hetvenezer
forint értékben. A rendőrök
adatgyűjtésének eredményeként 2017. november 8án délelőtt otthonában elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható 25 éves sümegi férfit. A gyanúsítottnál
tartott házkutatás során a
nyomozók megtalálták az
eltulajdonított szigetelőanyagot, melyet lefoglaltak,
és visszaadták jogos tulajdonosának. A férfi ellen lopás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság.
n ITTAS VEZETÉS - Ta-

polca belterületén közlekedett Opel típusú gépjárművével egy osztrák állampolgárságú férfi november 2-ra
virradóra. Haladása során
járművével nekiütközött az
út szélén szabályosan parkoló Volkswagen személygépkocsi hátuljának, azt feltolta
az útpadkára, ahol a Volkswagen egy fának ütközve
állt meg. Személyi sérülés
nem történt. Az osztrák férfival szemben alkalmazott
alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért mintavétel céljából előállították a
Tapolcai Rendőrkapitányságra. Ellene büntetőeljárás
indult járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 58 Ft/db
Burgonya: 119-149 Ft/kg
Sárgarépa: 160-400 Ft/kg
Zeller: 220 Ft/kg
V.hagyma: 119-129 Ft/kg
Paprika: 180-600 Ft/kg
Paradicsom: 400-580 Ft/kg
Uborka: 398-490 Ft/kg
Alma: 259-280 Ft/kg
Körte: 380-400 Ft/kg
Gesztenye: 880 Ft/kg
Szőlő: 680-700 Ft/kg
Kukorica: 119 Ft/cső
Lencse: 600-800 Ft/kg
Saláta: 170 Ft/fej
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Diákok versengése
A hét a Bárdos-napok jegyében telt el a tapolcai iskolában
MEGMÉRETTÉS - Hétfőn nyitották meg az immár hagyományos Bárdos-napokat a zeneszerző nevét viselő iskolában.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményében a Kicsinyek
Kórusa indította el az idei
programokat Sellyei-Cseh
Ágnes vezényletével, majd
Domján Sebestyén szavalata
után Gál Attila igazgató-helyettes köszöntötte a gyerekeket és a meghívott vendégeket.

Három kiállítást
is megnyitottak az
idei rendezvényen
A Bárdos-napok alkalmából
két tárlatot is nyitottak. Az
egyik Lovász Gábor kalamáris gyűjteményét mutatta
be, a másik a képzőművészeti pályázatra beérkezett
munkákból állt össze. Az
oktatásban egykor elengedhetetlen kellékről, a tintatartóként funkcionáló kala-

A Kicsinyek Kórusa Sellyei-Cseh Ágnes karnaggyal a megnyitón
márisról Hangodi László
muzeológus, történész beszélt, míg a képzőművészeti
kiállítást Holló Tamás rajzés informatika tanár nyitotta
meg. A kiállításokat bárki
megtekinthette a héten az is-

SZEM - PONT
Két olvasónk is a közlekedéssel kapcsolatos javaslattal,
kéréssel keresett meg minket. Az egyik téma a Köztársaság tér kisebb parkolójánál elhelyezett közlekedési táblák értelmezhetetlenségére hívja fel a figyelmet. - Több
gépkocsivezetővel konzultáltunk erről. A behajtási irány
előtt ott van a behajtani tilos tábla. A kihajtásnál szintén.
Az előzőleg említett tábla teljesen szükségtelen, mert a
másik tábla meg a behajtásra utasít. Érdemes lenne
megvizsgálni a helyet és ésszerűen, logikusan módosítani - írta olvasónk. Egy másik felvetés a Berzsenyi utcában haladó járművek sebességének csökkentésére hívja
fel a figyelmet. A környéken lakó olvasónk szerint a gyakran előforduló jelentős mértékű sebesség túllépés
veszélyezteti az úton nap, mint nap átkelő több száz
gyermek életét, testi épségét. Úgy véli, két „fekvő rendőr” megoldaná ezt a régi problémát, nem kellene megvárni amíg bekövetkezik a tragédia.
(szj)

Olvasónk jelezte a Köztársaság téri kis parkoló tábláinak értelmezhetetlenségét

kolában, csakúgy, mint a
Bárdos-napokra készített
makettek (tapolcai és környékbeli hidak) tárlatát az
aulában. A hétfői ünnepélyes megnyitó után tanulmányi versenyek kezdődtek ta-

Fotó: szj.

polcai és környékbeli diákok
részvételével.
A Bárdos-napokat pénteken
zárták, az eseményről és az
eredményekről következő
lapszámunkban olvashatnak.
(szj)

Heti SÜTI
Szilvás, mákos csiga
Hozzávalók: 40 dkg finomliszt,
10 dkg margarin, 1,5 dl tej, 2 dkg
friss élesztő, 6 dkg cukor, 1 csipet
só, 1 tojás + 1 tojássárgája
A töltelékhez: 10 dkg darált mák,
5 dkg cukor, 1 citrom reszelt héja,
0,8 dl forró tej
A tetejére: 16 db közepes szilva, 3
evőkanál fahéjas kristálycukor. A
sütés utáni locsoláshoz 3 dkg
olvasztott margarin!
Elkészítés: Olvasszuk fel a margarint és hagyjuk kissé visszahűlni.
Az élesztőt morzsoljuk a langyos
tejbe, melybe tettünk egy teáskanállal a cukorból. A kimért lisztet szitáljuk egy tálba, keverjük el
benne a sót, a maradék cukrot, üssük bele a tojást, a tojássárgáját,
majd öntsük hozzá a közben felfutott élesztőt, és kezdjük el összegyúrni. Öntsük hozzá a kissé viszszahűlt margarint és dagasszuk ki a
tésztát. Akkor jó, ha még lágy, de
már nem tapad sem a kézhez, sem
az edényhez. Takarjuk le, és kelesszük kb. 1 órát.
Közben a szilvákat megmossuk,
kimagozzuk és félre tesszük. A mákot ledaráljuk. A darált mákot öszszekeverjük a cukrokkal, sóval.
Ráreszeljük a citrom héját, és belekeverjük.A tejet forrásig hevítjük,
majd leforrázzuk vele a mákos keveréket. Félretesszük kicsit hűlni.
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen kb. 30 × 40 cm-es téglalappá nyújtjuk.Egy éles késsel,

vagy pizzavágóval 3 db 10 × 40
cm-es csíkra vágjuk. A közben kihűlt mákos tölteléket képzeletben
3 részre osztjuk, és mindegyik csíkot megkenjük vele. (Az eredeti recept szerint most kellene minden
csíkra reszelni marcipánt. kb. 5
dkg -ot. Én ezt kihagytam, mert
szerintem túl émelyítő lett volna.)
A csíkokat, mint a bejglit különkülön feltekerjük. Egy 26 cm-es
kapcsos sütőformát kibélelünk sütőpapírral, majd az egyik rudacskát
csiga alakra hajtva a közepére teszszük. A második rudat hozzá illesztjük,óvatosan össze csípjük a
két rúd végét, és folytatjuk a csiga
hajtást.A harmadik szállal is így teszünk, és a végét gyengéden a csiga alá hajtjuk.
Elkezdjük kirakni a tetejét a fél
szilvákkal. A csigavonal közepétől
haladjunk kifelé. Nyomjuk bele
őket, de óvatosan, hogy a tészta alját át ne szakítsuk. 180 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt
készre sütjük. Formástól rácsra
tesszük hagyjuk 5 percet állni,
majd a tetejét meglocsoljuk egyenletesen az olvasztott margarinnal.
Langyosra hűtjük. A langyosra hűlt
tészta magába szívta az olvasztott
margarint. Eltávolítjuk a formából
és hagyjuk teljesen kihűlni.Tetejét
enyhén porcukrozzuk, majd tetszés
szerint szeletelve szervírozzuk.
Fehér Sándorné, Tapolca

