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Főhajtás a hősöknek
Koszorúk, mécsesek lángja, sok kis zászló az emlékműnél
1956 - Hagyományosan
Tapolcán is koszorúzással, főhajtással emlékeztek mindazokra, akik szabadságukat, életüket adták a nemzetért 1956-ban.

Október 23-án a katonai emlékparkban Dobó Zoltán
polgármester köszöntötte az
érdeklődőket, a civil szervezetek, pártok, intézmények
képviselőit. Beszédében kiemelte, hogy történelmünk
bővelkedik szabadságharcokban, amelyeket a nemzet
megmaradásáért vívtak elődeink. - Ha országunkat,
nemzetünket egy nagy családnak tekintjük, akkor adódik a kérdés, kik lehetnek
mindezek örökösei, kik méltók arra, hogy a lángot, a
fáklyát, a zászlót továbbvigyék. Ugyanis nem kis
örökség képződött hazánkban, s nagyon komoly értékekkel bír az is, amit 1956
hagyott ránk. De miből is
rakták össze elődeink ezt az
értéket? Mi van abban a képzeletbeli ládában? Tele van
önfeláldozással, összefogás-

Az október 23-án tartott városi ünnepségen Dobó Zoltán polgármester 1956 szellemi örökségéről beszélt
Fotó: szj.
sal, elfogadással, a nemzet- ságok bármelyike? Nyu- A rendezvényen Csomor
hez való tartozással. Viszont godtan mondhatom, hogy 56 Csilla színművész szavalatnincs benne számítás, kiva- örökösének annyit tesz, mint tal idézte meg az 56-os esegyiság, önzés. Én arra kérem magyarnak lenni - fogalma- ményeket.
(Az október 23-án koszorúönöket, hogy ebben az ösz- zott a polgármester.
szehasonlításban keressük A beszéd után az 1956-os val emlékező pártok, szervemeg, mikor és hogyan le- emlékkőnél helyezték el az zetek és képviselőik a 2. olszünk képesek 1956 örökö- emlékezés koszorúit a pár- dalon „Az utókor nem feseinek lenni, megvan-e ben- tok, civil szervezetek képvi- lejt” című írásunkban szerepelnek)
(szj)
nünk a felsorolt tulajdon- selői.

Bűnmegelőzés a piacon
A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai a helyi piacon adtak vagyonvédelmi
tanácsokat az állampolgároknak az „Idősek hete” alkalmából.
A rendőrök a hónap első felében látogattak ki a tapolcai
piacra és főleg a szépkorúak
áldozattá válásának megelőzése érdekében prevenciós
tanácsaikkal szólították meg
a járókelőket. Felhívták a figyelmet arra, hogy ne vigyenek magukkal egyszerre
több táskát és csomagot,
mert nehéz mindet szem
előtt tartani. Pénztárcáikat
ne hagyják a táskák könnyen
hozzáférhető helyein, vagy a
bevásárló kosarak tetején. A
rendőrök
hangsúlyozták,
hogy csak annyi készpénzt
vigyenek magukkal a bevásárlások alkalmával, ameny-

Haladunk
a korral
Koncert. Jó hallgatni
a zenét, s látni a színpadon lévőket. Ezres
nagyságrendű közönség. Szól a rock,
most, 2018-ban is.
Akár tíz, húsz éve,
vagy több évtizede.
Néha bezavar a látványba egy-egy gyerek, a szülő nyakában, de hát ez így volt
régen is. Túlteszi magát az ember, hiszen
azoknak is kell egy kis
élmény. Maximum kicsit jobbra, vagy balra
lépek, és látom a bandát. Aztán egyszer
csak egy mobiltelefon
emelkedik a látóterembe. Nem boszszant, hiszen pár fotó
belefér, én is készítettem néhányat. Csakhogy „ez filmez a lapátnyi telefonjával”.
Meg még vagy százan. A legjobb számnál, a legjobb résznél.
Na ez már mai, ez
trendi. Valaha öngyújtók emelkedtek a fejek fölé, ma mobilok a
szemünk elé.
Szijártó János

A régi kolostor nyomában
Szép számmal jelentek épült a kolostor, pontos ada- ban már állt. (Folytatás a 2.
meg érdeklődők Hangodi taink nincsenek, valószínű- oldalon „Később már plébá(sr)
László A kolostorok újabb síthető, hogy a 12. század- niaként...” címmel)
éve előadássorozatának
legutóbbi
állomásán,
kedd délután a könyvtár
első emeleti nagytermében.

Vagyonvédelmi tanácsokat adtak a rendőrök az
állampolgároknak a tapolcai piacon
Fotó: Rendőrség

nyi valóban szükséges lehet,
nagyobb összeget ne tartsanak maguknál. Elmondták
továbbá, ha megoldható, az
idősebbek ne egyedül induljanak bevásárló körútra, lehetőség szerint kérjenek
meg kísérőnek egy fiatalabb
rokont vagy ismerőst - tájékoztatta lapunkat a Tapolcai
Rendőrkapitányság.

A Szent György-hegyi kolostor azok közé tartozik,
amelyekről nem sokat, és
nem sokan tudunk már csak
azért sem, mert csak a téli,
tavasz eleji időszakban látszódnak romjai, így nem
olyan szembetűnő a turisták számára. A történészfőmuzeológus már tartott
egy előadást az egykori
épületről, most főként az
utóbbi két év kutatásainak Szép számmal jelentek meg érdeklődők Hangodi
eredményeit mutatta be. Ar- László A kolostorok újabb éve előadássorozatának legra a kérdésre, hogy mikor utóbbi állomásán
Fotó: Szigetvári Réka
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Később már
plébániaként
említették
(Folytatás az 1. oldalról)
A 15. században oklevélben
is írtak róla, ekkor már plébániaként emlegették. 1932ben ásogatás, kisebb helyszínrombolás történt a területen, azt követően díszes
faragványok kerültek elő,
többek közt egy kőoroszlán.
1985 nyarán zajlott egy nagyobb feltárás dr. Uzsoki
András irányítása alatt, ekkor már sikerült az alaprajzi
elrendezést tisztázni. Akkor
még úgy tervezték, a következő nyáron visszatérnek, ami aztán sajnos elmaradt. Az elmúlt két év bejárós múzeumi táboraiban
kétszer is ellátogattak a
hegyre, amikor a játszva tanulás jegyében helyszíni leletgyűjtést tartottak. Az éles
szemű gyerekeknek köszönhetően tetőfedő cserepek,
háztartási kerámiák, csonttöredékek, fogak kerültek
elő. Idén tavasszal egy önkéntesekből álló kutatócsoport tartott a hegyre, amikor
sajnálatos módon kincskeresők tevékenységét vélték
felfedezni.
(sr)

Hangodi László azt is
elmondta, hogy az előadássorozat következő része
november 5-én, kedden
lesz, melynek témája az
első világháborúhoz kapcsolódik
Fotó: Szigetvári
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INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvankettedik évfordulóján Tapolcán,
a 2006-ban felavatott emlékműnél sorakoztak fel a szervezetek, pártok képviselői, hogy koszorúval és főhajtással tisztelegjenek
Fotó: Szijártó János
(Folytatás az 1. oldalról)
Az október 23-ai ünnepségen az önkormányzat nevében Dobó Zoltán polgármester, dr. Németh Mária Anita
jegyző és Lévai József alpolgármester koszorúzott, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási
Hivatalának nevében Szabóné Szakács Judit hivatalvezető-helyettes, a Honvéd
Kulturális Egyesület nevében Horváth Gábor elnök. A
Radeczky Hagyományőrző
Huszáregyesület nevében
Labovszky Imre és Pék László, a Magyar Csendőrbajtársi Egyesület nevében vitéz
Németh Zsolt, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint
a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló
Egyesület nevében Orbán
Tibor és Podányi Tibor, a
Rákóczi Szövetség képviseletében Bányai Barbara és
Rohály János helyezett el
koszorút az emlékműnél. A
Tanúhegyek Egyesület képviseletében Sabján Géza elnök és Kasza Tamásné alelnök, a Városszépítő Egyesület nevében Benács Lajos el-

nök és Horváth Lászlóné alelnök, a Demokratikus Koalícó nevében Pacsai Lászlóné és Hamulecz József, a Fidesz képviseletében Császár László elnök és Máté
Sándorné alelnök, a Fidelitas nevében Zsigó Balázs, a
Jobbik képviseletében Pass
Sándor és Bertalan Csaba,
az MSZP nevében Balázsné
Kiss Éva elnökségi tag és
Árvai Gábor elnök, a Societas nevében Takács Péter elnök és Pimper Klaudia alelnök koszorúzott.
A Tapolcán található 1956os vonatkozású emléktábláknál is koszorúztak október 23-án. Hilinger István
emléktáblájánál, Tóth István
áldozat sírjánál, Gál György
áldozat emléktáblájánál, a
Tapolcai Járási Forradalmi
Tanács
börtönbüntetést
szenvedett tagjainak emléktáblájánál koszorúzott az
önkormányzat
nevében
Dobó Zoltán polgármester
és dr. Németh Mária Anita
jegyző. A Fidesz képviseletében Császár László és
Máté Sándorné, a Fidelitas
nevében Zsigó Balázs, a
Jobbik képviseletében Pass

Sándor és Bertalan Csaba.
Hilinger István emléktáblájánál, Tóth István áldozat
sírjánál helyezett el koszorút
az MSZP nevében Buzás
Gyula és Árvai Gábor.
Tapolcán történt 1956-ban:
A VOKE épületében közfelkiáltásos nyílt szavazással
megválasztották a Tapolcai
Járási Forradalmi Nemzeti
Tanács vezetőségét és tagságát. A Tanács a megalakulást
követő naptól a Hősök terén,
a jelenlegi Járási Földhivatal
épületében kezdte meg működését. Vezetője Gucsi István őrnagy helyőrségparancsnok, a 38. gépesített lövészezred parancsnoka volt,
akit egyben szintén közfelkiáltással választottak meg a
Tapolcai Járási Forradalmi
Katonai Tanács elnökévé is.
2016-ban, a hatvanadik évfordulón, november 4-én
emléktábla avatásával vésték kőbe a Tapolcai Járási
Forradalmi Nemzeti Tanács
börtönbüntetést szenvedett
tagjainak nevét (Gucsi István őrnagy, elnök, Halász
János, Kazal Gábor, Kopacz
Károly, Laczay András, és
Vollmuth Frigyes).
(szj)

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
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Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
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a képviselői irodában
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Hirdetés

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
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Önkéntesek a temetőben
A régi temető elhanyagolt
sírjainak rendbetételéhez
kérte önkéntesek segítségét a város polgármestere
a napokban. A felhívásra
helyi civil szervezetek tagjai és önkormányzati képviselők is aktivizálták magukat.

A városi köztemető egyes
részei, különösen a gazdátlan sírok és azok közvetlen
környékének teljes gyommentesítése, rendbetétele
komoly feladatot jelent,
gyakran meghaladja a helyi
parkfenntartó csoport kapacitását. A Halottak Napja, illetve a Mindenszentek ünnepe azonban a temető maradéktalan tisztasága, rendezettsége nélkül szinte elképzelhetetlen. Ottjártunkkor a
helyi Városszépítő Egyesület nőklubjának és a tapolcai
kistérségi nyugdíjas szervezet tagjai mellett, több ismert önkormányzati munkatárs és képviselő is segítette

a munkát. Az önkéntes munkában tevékenyen résztvevő
Dobó Zoltán polgármester a
helyszínen lapunknak elmondta, a meghirdetett önkéntes temetőtakarítás keretében a síremlékekről eltüntetik az elszáradt virágokat,
koszorúkat, mécsesek maradványait, továbbá gazolják a sírokat és környékét.
- Azokat a helyeket rakjuk
rendbe legfőképpen, ahol
tudjuk, hogy a rokonok, családtagok nincsenek már az
élők sorában, vagy fizikailag távol élnek ahhoz, hogy
rendszeresen gondozni tudják a sírokat. Társadalmi
összefogással, barátainkkal,
civil szervezeteink segítségével most helyettük végezzük el ezt a munkát. Nagyon
sok a tennivaló, mi pedig
megpróbáljuk a tőlünk elvárhatót megtenni, hiszen
rengeteg, több mint nyolcezernyi sírhelynek akár a negyede is érintett lehet mondta a polgármester. (tl)

Hangodi Lászlótól kaptuk: Tapolcai katonakép az 1950-es évekből

Fotó: Archív

Tapolcai honvédek a forradalomban

1956. október 31-én este a
38. gépesített lövészezred
tapolcai laktanyájában Kulics Sándor törzsőrmester az
ezredügyeletes, akit két nappal korábban választottak be
a Tapolcai Járási Forradalmi
Katonai Tanácsba. Az aktuális katonai helyzet nehezen
áttekinthető és rendkívül bizonytalan. A szomszédos
Keszthelyen a hadosztályparancsnokság már október
27-én katonai diktatúrát vezetett be, a tapolcai 27. harckocsiezred egy Várpalotára
kikülönített harccsoportjának páncélosai pedig (mivel
még nem álltak át a forradalom oldalára), harcban állnak az ottani laktanyát ostromló felkelőkkel és már
veszteségeik vannak. A tapolcai ezredügyeletesi irodában megszólal a telefon és
A nőklub a város talán legaktívabb szervezete, vezető- Kemendi Béla ezredes jejük Varga Károlyné kérésére sokan eljöttek, hogy selentkezik be a 6. hadtest kogítsenek
Fotó: Töreky L. rábbi törzsfőnöke, aki ekkor
már a Szigethy Attila vezetéHirdetés
sével Győrben működő Dunántúli Nemzeti Tanács alárendeltségébe tartozó katonai erők választott parancsnoka. Azt az utasítást intézi a
tapolcai alakulatoz, hogy az
teljes személyi állományával és harcképes tankjaival
illetve rohamlövegeivel
másnap estére álljon menetkészen a Budapestre történő
felvonulásra, és készüljön
fel harci feladatok végrehajtására. Ígérete szerint a sármelléki vadászrepülő ezred
ad folyamatos légifedezetet
egészen a fővárosig. Külön
felhívja a figyelmet arra,
hogyha útközben az egységet bárhol, bármiféle fegyveres támadás érné, akkor
teljes ezredtűzerővel azonnali ellencsapást kell végrehajtani és azt a támadó fél
megsemmisítéséig kell folytatni. A parancs értelmében

Gucsi István őrnagy, ezredparancsnok (a Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Tanács és a Tapolcai Járási Forradalmi Katonai Tanács demokratikusan megválasztott
elnöke) kiadja utasításait és
megkezdődik az indulás előkészítése majd a vasútállomáson a bevagonírozás. A
legénységi állomány soraiban vannak frissen behívott
idősebb, a II. világháborúban már harcolt tartalékosok. Sokukat kétségbe ejti
az, hogy 11 esztendő után ismét az oroszok ellen kell
harcba indulni. Közülük
számosan dezertálnak még
az indulás előtt, majd útközben is. A fiatal sorállományú
legénység között azonban
feltűnő a készülődés közbeni lelkesedés. A T-34-es
harckocsik és SZU-76 típusú rohamlövegek páncélzatára még a megindulási
parancs elhangzása előtt felkerül a forradalmi szimbólum: a Kossuth-címer.
A Keszthelyi úti temetőben
épp kezdenek felderengeni a
holtakra való emlékezés apró gyertyalángjai, amikor az
ezred szerelvénye ropogó
kerekekkel nekilódul a Budapestig vivő hosszú útnak.
Az esti szélcsendben jól
hallható érces hangú kórus
zendül az állomásról kigördülő katonavonat irányából.
A katonák
énekelnek.
Ugyanazt a dalt, amelyet
hadrakelt nemzetőr és honvéd ükatyáik énekeltek 1848
nyarától egy másik, de hasonlóan sorsfordító időben:
„Kossuth Lajos azt üzente,
elfogyott a regimentje…”
November 2-án hajnalban a
szerelvény minden akadály
nélkül befut a fővárosba. A
kivagonírozást követően az
eredeti parancsnak megfelelő módon az ezred a Dózsa

György út és a Lehel út sarkán lévő Sporttiszti laktanyához vonul, ahol elszállásolják a csapattestet. Gucsi
őrnagyot itt tájékoztatják a
teljesítendő feladatokról. Az
alakulat zászlóaljakra és
századokra tagolva különböző helyszíneken ellátandó
fegyveres biztosításra kap
parancsot. Az alegységek
őr-szolgálatba lépnek a
szovjet nagykövetségnél, a
Külügyi
Szállónál,
az
Újpesti
vasúti
hídnál,
valamint
a
fóti
lőszerraktárnál. Gucsi István
lelkes hangvételű levélben
értesíti a fejleményekről a
Tapolcai Járási Forradalmi
Nemzeti Tanácsot, és mint
írja: „…amíg mi itt vagyunk, ide egy orosz be nem
teszi a lábát! Éljen a haza!”
Az elsöprő erejű szovjet
támadás megindulása előtti
napon
az
ezred
II.
zászlóalját a Parlamenthez
vezénylik. November 4-én
kora reggel túlerejű szovjet
páncélos és gépesített lövész
alakulatok
bekerítésébe
kerülnek, az el-lenállásra
semmi esélyük. Leteszik a
fegyvert és a töb-bi
helyszínen is hasonló jelenetek játszódnak le. A lefegyverzett tapolcai honvédeket a szovjetek szabadon
engedik. A széthulló ezred
katonáinak nagyobbik része
hazaindul otthonai felé, ám
többen önként csatlakoznak
az egyenlőtlen harcot vívó
szabadságharcos csoportokhoz. Ott vannak többek között a Keleti-pályaudvarnál,
a Park Szállónál és a Széna
téren zajló küzdelemben.
Veszteségeik létszámadatai
még ma is részben ismeretlenek. Adassék tisztelet a
Bátraknak!
Hangodi László
történész-főmuzeológus
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Előadás a szellemi leépülésről
Franciaországban Alzheimer
részleget vezet dr. Menyhárt
Miklós főorvos, akinek a rettegett időskori demenciáról és
annak egyik formájáról, az Alzheimer-kórról szóló előadására
sokan voltak kíváncsiak a városi moziban a közelmúltban. A
neves orvoselőadó, szakértő az
Első Magyar Alzheimer Cafe
megalapítója.
A sokak érdeklődésre számot
tartó, a város által szervezett
Egészség- Érték!? egészségügyi ismeretterjesztő programsorozat legutóbbi tagja volt dr.
Menyhárt Miklós előadása. A
főorvos előrebocsátotta, az
Alzheimer kór egy olyan betegség amely jelenleg gyógyíthatatlan, 24 órás gondoskodást
igényel, ezért az egyén, a társadalom és a család betegsége is
egyben. - Ha alapos ismeretekre teszünk szert erről a betegségről, akkor sokkal inkább el
tudjuk viselni azt a nehéz életet,
amelyet egy Alzheimeres beteg
ápolása jelenthet- vezette fel a
témát a szakorvos, aki a betegség kialakulásáról, természetéről, a beteg és a betegség megértésének fontosságáról, illetve
az ahhoz való megfelelő viszonyulásról beszélt előadásában.
Elhangzott, a demencia egy
szellemi leépülési folyamat,
egy tünetcsoport, amelynek
egyik formája az Alzheimerkór. A demencia az előadó definíciója szerint, egy olyan tünet-

Az Egészség- Érték!? ismeretterjesztő programsorozat legutóbbi előadója dr. Menyhárt Miklós volt
Fotó: Töreky L.
csoport, amelyet az érzelmi
élet, a gondolkodás, az emlékezés zavara jellemez és számos
problémát okoz a beteg és a
hozzátartozók
mindennapi
életvitelében. A szellemi leépüléssel járó betegség ugyanis
olyan mérvű életvitelbeli változást indukál az érintetteknél,
amit a hozzátartozók nem tudnak megérteni, kezelni, gyakran nem képesek elviselni. Egy
ilyen beteg ápolása, hangsúlyozta dr. Menyhárt, tönkreteheti idegileg a gondoskodó családtag, illetve gyakran a teljes
család életét. A betegség egészen egyszerű dolgokkal kezdődik, nem tudjuk hova tettük
le a kulcsot, elzártuk-e a gázt?
Ha ezeket nem szokványos, érthető okok, például stressz, fáradtság, idegesség, szórakozottság okozza, akkor kezdeti
tünetei lehetnek bizonyos agyi

A váltócsapat tagjai (balról): Nagy Miklós, Kustos István,
Szabó Zoltán, Kozma Imre
Fotó: Szabó Veronika

Tapolcai ultrafutók a dobogón
A közelmúltban rendezték
meg a II. Vadlán Ultra Terep
futást. Ez egy ultra távú futóverseny, helyszíne a Keszthelyi-hegység.

Cserszegtomajról indul és végződik, áthalad Rezin, Zalaszántón, Vindornyalakon, Vindornyaszőlősön, Nagygörbőn,
Várvölgyön, Válluson, Balatonedericsen, Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen, Gyenesdiáson. A táv semmiképp
sem nevezhető egyszerűnek,
hiszen a futás során érinteni
kell többek között a hegységben található kilátókat, szám
szerint hetet, Rezi és Tátika várát, a zalaszántói Béke Sztúpát,
illetve az útvonal elhalad a Vadlán-lik mellett is. Idén rajthoz
lehetett állni egyéniben 50 ki-
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Ukrán szeminárium Tapolcán
Ukrajnai szociálpolitikai, oktatási, tudományos és egészségügyi intézmények, társadalmi
szervezetek képviselői tartottak szemináriumot október 1314-én a tapolcai Hunguest Hotel Pelionban.
Megtudtuk, a konferencia az
„Ifjúság nyílt világa” elnevezésű ukrán társadalmi szervezet meghívására jött létre a
hátrányos helyzetű családok és
gyermekek hátrányos helyzetének megelőzését elősegítő modern stratégiák témájában. Az
esemény megnyitójára a szervezők és a szálloda vezetése
meghívta Dobó Zoltán polgármestert is, aki köszöntőjében
bemutatta a várost, annak turisztikai értékeit, szociális intézményrendszerét, az itt élők
helyzetét, lehetőségeit, problé-

máit. A túlnyomó többségében
hölgyekből álló, nagyjából száz
fős ukrán csoport tagjai nagyfokú érdeklődésről tettek tanúbizonyságot, szinte záporoztak
a kérdések a polgármester felé,
aki igyekezett minden felmerülő kérdésre megválaszolni. A
külföldi társadalmi szervezet
immár második alkalommal
szervezte meg konferenciáját
Magyarországon,
mindkét
esetben a Hunguest szállodalánc adott otthont az eseménynek (korábban Balatonalmádi
volt a rendezvény helyszíne).
A tapolcai konferencián Juhász Kingát, a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadóját kérték fel a szervezők, hogy a rendőrségi hatáskörbe tartozó helyi tapasztalatokról beszéljen.
(tl)

elváltozásoknak. Dr. Menyhárt Miklós közel egy órás előadásában rámutatott, a szellemi
leépülés különböző fokain álló
betegekhez való viszonyunk
tudatossága, a helyes viszonyulás, a toleráns hozzáállás hozhat enyhülést többek között a
család szenvedésébe. Az orvos
egy jellemző példát is hozott a
mindennapi életből. Az idős
családtagunk elteszi a nyugdíját egy bizonyos helyre, amit
azonnal elfelejt, majd az őt
ápoló személyt vádolja meg
azzal, hogy ellopta tőle a pénzt.
A szituáció a megvádolt személy számára rendkívül terhes
lelkileg, ám a beteggel való
összeszólalkozás, vita csak súlyosbítja a problémát. Az ilyen
és ehhez hasonló problémák
kezelése azonban tanulható – Dobó Zoltán polgármester bemutatta a várost, annak tuhangsúlyozta dr. Menyhárt risztikai értékeit, szociális intézményrendszerét, az itt élők
Fotó: tl.
Miklós.
(tl) helyzetét, lehetőségeit, problémáit

Horgolt polipokat készítenek
a Nőklub tagjai a kicsiknek

Moziműsor

Egy kedves megkeresés érkezett szeptemberben a Tapolcai
Nőklub vezetőjétől Varga Károlyné Editkétől.
A Nőklub tagjai önkéntes munkával horgolt polipokat készítenek, amiket a védőnők közvetítésével juttatnak el innentől
kezdve minden tapolcai újszülötthöz. „Az újszülött babáknak szánt horgolt amigurumi
polipok ötlete Dániából szár-

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Október 25 - 31.
csütörtök – szerda

mazik. A babajátéknak szánt
polip karjai amellett, hogy ölelhetőek és játéknak is tökéletesek, a köldökzsinórt is hivatott pótolni. Ez feleleveníti az
anyaméh biztonságát és nyugtatólag hat a kicsikre.” Nagyon
örülünk, hogy mi adhatjuk át az
érintetteknek ezt az ajándékot,
aminek nagyon pozitív fogadtatása van a szülők részéről is.
Lenner Lászlóné

lométeres és 108 kilométeres,
csapatban 108 kilométeres távon. Mind a két távon a szintkülönbség több mint 300 méter, a teljes emelkedés a rövidebb távon 1306, míg a hoszszabb távon 2981 méter volt.
A tapolcai futók egyéniben és
váltó kategóriában is versenyeztek. Egyéniben Szalkai
Zsolt indult 108 kilométeren,
ahol 54 futó közül 14. lett 14
óra 39 perces teljesítményével.
A váltóban Szabó Zoltán, Kustos István, Kozma Imre, Nagy
Miklós 10 óra 21 perc alatt teljesítették a 108 kilométeres távot, így felállhattak a dobogó
második fokára. Ezzel az eredménnyel majdnem egy órával
voltak jobbak a harmadik helyezetteknél és alig 10 perccel ma- A horgolt polipok ötlete Dániából származik. Állítólag
radtak le az első helyről. (szv) nyugtatólag hat a kicsikre
Fotó: Archív

Tapolca Városi Mozi

25 – 26. csütörtök – péntek
16:00 1200,-Ft
27. szombat 10:00
28 – 29. vasárnap – hétfő,
31. szerda 16:00 30. kedd
12:00
PATRICK
– Ebbel szebb az élet
Színes, szinkronizált angol
családi vígjáték
Hossz: 94 perc
...
25 – 29. csütörtök – hétfő,
31. szerda 18:00
1200,-Ft 27. szombat 10:00
A meztelen Juliet
Színes, feliratos amerikai
zenés filmvígjáték
Hossz: 105 perc
...
25 – 29. csütörtök – hétfő,
31. szerda 18:00
1200,-Ft 30. kedd 14:45
Az első ember
Színes, szinkronizált
amerikai dráma
Hossz: 1142 perc
...
25 – 31. csütörtök – szerda
20:30 1200,-Ft
Halloween
Színes, szinkronizált
amerikai horrorfilm
Hossz: 106 perc
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Kutyák versenyeztek
Először vizsgáztak a négylábúak a Városi Sporttelepen
A Magyarországi Általános Rottweiler Klub és a
TVSE kutyás sport szakosztály először szervezett
a közelmúltban Tapolcán,
a Városi Sport – és Szabadidő Centrumban a
négylábú kedvenceknek
vizsgát adó versenynapot.

- Tapolca kutyabarát város,
mindemellett gyönyörű és
remek területi adottságokkal
rendelkezik. Tavaly, a helyi
szakosztály
meghívására
tartottam bemutatót a kutyás
családi napon, azóta már itt
élek és aktívan ki veszem a
részem a teendőkből. Szerettük volna még jobban, egy
másik irányba is fellendíteni
a kutyás sportéletet a városban, így született meg a
program ötlete. Legtöbben a
hobbi ebtartást ismerik és
preferálják, de a kutyás vonalnak ezen kívül még nagyon sok része van, például
a munkakutya – árulta el a
rendezvény
létrejöttéről
Bognár Attila, a MÁRK Tapolcai tagiskolájának, valamint a TVSE Kutyás sport
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Az idősebb
vívók is szépen
szerepeltek
A Tapolca Vívóklub az idősebb korosztálynak szervezett Magyar Kupa sorozatban is szépen szerepelt ősszel.

A sportág történetében első
alkalommal megrendezett
Junior férfi párbajtőrcsapat
Magyar Kupán a Tapolca
Vívóklub az ötödik helyen
zárt szeptember végén. A
csapatverseny másnapján, a
Nemzeti Sportcsarnokban
megrendezett Junior férfi
párbajtőr Magyar Kupán
Kauker Dominik egyéniben
százhúsz versenyző közül a
nyolcadik helyen zárt. Október elején Dominik ugyanott, a Kadet férfi párbajtőr
Magyar Kupán száznégy
Az első alkalommal megrendezett M.A.R.K. I. Tapolca Kupán az ebek és gazdáik versenyző közül végzett a
korrekt bírálatot hallhattak a vizsgát adó versenynapon
Fotó: Májer Edit
hetedik helyen. Edzője
(me)
szakosztály Kutyaiskolájá- követően sorolták be a négy- los bírói felügyelet mellett Gauland Zsófia.
nak vezetője. A vizsgát adó lábúakat. Bh-, valamint IPO zajlott a vizsgát adó verseny.
versenyt az összes fajtának, - vizsga több szintjére is vol- A szervező hozzátette, ter- Online újságunk
minden ágazatban meghir- tak nevezők. A vizsga foko- veik közt szerepel az ilyen
dették. A szervező elmondta, zatok különböző nehézségű- típusú programokat meghohelyi szinten most szeretnék ek voltak, egyre komolyabb, nosítani Tapolcán, ezen kí- www.tapolcaiujsag.hu
ezt a komolyabb kutyás ren- összetettebb feladatokat vár- vül egyre nívósabb, naHírek azonnal!
dezvényt bevezetni, így első tak el az ebektől és gazdá- gyobb kutyás rendezvényealkalommal inkább szakmai iktól. Mivel MEOESZ (Ma- ket szervezni, valamint egykörökből érdeklődtek. A gyar Ebtenyésztők Országos re jobb oktatást biztosítani a
chip leolvasást, törzskönyv, Egyesületeinek Szövetsége) kutyák és gazdik számára
06/87/412-289
(me)
illetve oltási lap ellenőrzést rendezvény volt, így hivata- egyaránt.

Nagyot alakítottak a kézilabdások
Izgalmakkal teli kézilabda
mérkőzést láthattak a
szurkolók múlt szerdán a
Csermák József Rendezvénycsarnokban. A TVSE
serdülő csapata Szombathelyet látta vendégül. A
hazaiak győztek.

Szeptemberben volt a kilencedik, egyben utolsó futama a KCSD versenysorozatnak, ahol a két tapolcai is
megmérette magát
Fotó: Helyszíni felvétel

Befejezték a bajnokságot
A két tapolcai RC modell
versenyző, Makkai Lajos
és Szabados István befejezte a bajnokságot. Mindketten a középmezőnyben zárták az idei versenyszezont.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Tapolcai Modellezők Baráti Körének két
versenyzője idén is elindult a
székesfehérvári Kóla – Csoki Derbyn. Szeptember utolsó hétvégéjén zárták az idei

versenysorozatot.
István
hét, míg Lajos nyolc versenyzőből végzett a negyedik helyen kategóriájában. A
bajnokság év végi összesítőjében az idény kilenc futamából a versenyző legjobb
öt idejét számították be a
végeredménybe.
Így rally kategóriában István
a tizenegy indulóból, míg
szenior kategóriában Lajos a
kilenc indulóból zárta az
ötödik helyen a bajnokságot.
(me)

nyesebb helyi gólszerző
Papp Mercédesz volt, aki kilencszer talált be az ellenfél
kapujába. Antal Lászlóné
edző elmondta, összességében elégedett a lányokkal,
minden dicséretet megérdemelnek. Nagyon rájuk fért
ez a győzelem, hiszen most
vesznek részt először ebben
a bajnokságban. Ezzel
együtt eddig öt mérkőzésük
volt, amiből kettőt zártak
győzelemmel. Aznap több
érzés is kavargott a csapatban. Az edző hozzátette,
ismeri a lányokat, többükre

jellemző, hogy elveszi a
kedvüket, ha nem náluk van
a vezetés. Talán aznap is így
volt ez, de a nyerni akarás
nagyobb volt bennük, így a
kiegyenlítés után győzelemre vitték a meccset. A lelátóról is jóleső bíztatást, szurkolást kaptak, habár megemlítette, sajnálja, hogy
munkaidőre esett a szereplésük, mert sokkal több nézőt is vonzhatott volna az
összecsapás. A csapat a napot fáradtan, de annál boldogabban és elégedettebben
zárta.
(me)

Az Országos Serdülő Bajnokság Leány III. osztály
Észak – Nyugati csoportjában a helyiek a Szombathelyi KKA II csapatát fogadták. Izgatottan várták a
lányok a meccset, hiszen
pontosan nem tudták melyik
együttesével
képviselteti
magát a város, de amikor
ideértek a vendégek kiderült, már találkoztak velük,
és a mozgékonyság, illetve a
fürgeség az egyik erősségük.
Felfokozott hangulatú, fordulatos mérkőzést játszottak. A félidőben 10:11 volt
az állás a vendégek javára, a
második félidőben viszont
szépen feljöttek a hazaiak és A győztes hazai csapat edzőjével, Antal Lászlónéval. A
végül 26:21-es győzelmet lányok először szerepelnek az Országos Serdülő Bajprodukáltak. A legeredmé- nokságban
Fotó: Májer Edit
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Programajánló
n A Lelki Egészség Központ szervez ingyenes előadást a Tamási Áron Művelődési Központban 2018.
október 27-én. Az előadást
dr. Szondy Máté, szakpszichológus tartja, melynek témája "Jelen vagy az életedben? Tudatos jelenlét a
mindennapokban."
n 2018. október 30-án a
Mellrák ellenes hónap rendezvénysorozat utolsó állomása az „Egészség-Érték?!”
című ingyenes, ismeretterjesztő előadás. A Városi Moziban előad dr. Varga Tamás,
szülész-nőgyógyász és dr.
Kovács András, urológus
szakorvos.
n A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Töklámpás napot szervez 2018.
október 31-én a lakótelepi
Közösségi Házban.

Az én városom...

Kónicz László
Évszakok találkozása az
erkélyről
Aki úgy érzi, hogy sikerült Tapolcáról szép, közlésre alkalmas
képet készítenie, kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
vissza róla. Egy címről csak egy
képet küldjenek, rövid címmel, a
szerző nevével ellátva. A legjobbakat hétről hétre közöljük.
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

MOZAIK

Az életbevágó tudás
Az újraélesztést gyakorolhatták az iskolából érkező csoportok
SEGÍTSÉG - Október 16-a
az újraélesztés nemzetközi napja, ezen a napon,
délelőtt lehetőség volt az
életmentés gyakorlására
a mentőállomáson.

Múlt kedden több iskolás
csoport is érkezett az állomásra, hogy a mentők segítségével felkészülhessenek olyan helyzetekre, amikor esetleg nekik kell életmentő beavatkozást elvégezni, társaikon segíteni. A
világnapot az Európai Újraélesztési Társaság kezdeményezte, és ez a hatodik év,
hogy megrendezik.
A világnapot hatodik
éve folyamatosan
megrendezik
Magyarországon ez a nap a
Hősök napja elnevezést viseli, országszerte ingyenes
életmentő képzésen vehettek részt az érdeklődők az
Országos Mentőszolgálat
mentőállomásain.
Sajnos még mindig több
ezerre tehető azok száma,

Az újraélesztés lépéseit Bujtor Szabolcs mentőápoló mutatja be Fotó: Szigetvári R.
akik hirtelen szívmegállás mentők kiérkezésével. La- vagy sportegyesületek dolkövetkeztében halnak meg, punk többször beszámolt gozóit. Most főként iskolás
a sikeres újraélesztések ará- már a városunkban zajló rö- csoportok érkeztek, az érnya viszont meglehetősen vid életmentő tanfolyamok- deklődők nagy részét a
alacsony, éppen azért, mert a ról, eddig azonban legin- Széchenyi István Baptista
segítség legtöbbször későn kább a felnőtt korosztályt Középiskola diákjai és taná(sr)
érkezik, gyakran csak a célozták meg, mint a hivatal, rai tették ki.

Őszi édesség a piacmustrán
A helyi piacon vásárolt,
szezonális alapanyagokból készített könnyed
édességet Szarka Zsófia
a Piacmustrán az elmúlt
pénteken.

A Piac és Vásárcsarnok szervezői már negyedik alkalommal kérték fel a helyi televízió főzőműsorának háziasszonyát, hogy látványkonyhájával települjön ki
hozzájuk. Zsófi kosarával
már reggel elindult körút-

jára, hiszen az alapanyagokat a piacon, frissen, helyi
és környékbeli termelőktől
szerezte be. Ezúttal az édes
szájúaknak kedvezett a főzőtudományáról híres hölgy.
A menü évszakhoz illő almás-mákos édesség, hideg
tejszínes krémmel töltött ropogós tészta volt. A receptből a piaci látogatók szeme
láttára kreált különleges
desszertet a háziasszony,
ami nemcsak finomra, de
mutatósra is sikerült. (me)

A Tapolcai Újság következő száma 2018.
november 9-én jelenik
meg. Addig is keressenek minket, olvassák
friss híreinket online újságunkban!
www.tapolcaiujsag.hu
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Negyedik alkalommal szerveztek Piacmustrát a Piac
és Vásárcsarnokban. Szarka Zsófi ezúttal különleges
édességgel készült
Fotó: Májer Edit

Heti SÜTI
Túró rolád

Házasságkötés
2018.10.13.
Dr. Mátyás László
és Horváth Marietta

Online újságunk
Hozzávalók a tésztához: 200 g
liszt, 80 g vaj vagy margarin, 20 g
kakaó, 10 g sütőpor, 80 g porcukor,
1 tojás. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, a többi hozzávalóval öszszegyúrjuk. A tésztát elfelezzük,
majd mindkettőt vékonyra nyújtjuk és kibélelünk 2 őzgerinc formát. (A tésztából 2 takarólapot hagyunk.)
Töltelékhez: 500 g tehéntúró, 200
g porcukor, 4 tojás, 2 vaníliás cukor, 8 csapott evőkanál búzadara,
reszelt citromhéj, aki szereti mazsola. A porcukrot a tojásokkal kikeverjük, hozzáadjuk a vaníliát,
darát, az áttört túrót, majd 10-15
percig állni hagyjuk. A tölteléket az
őzgerincben levő tésztába töltjük,
és a takarólapot rátesszük (több
helyen megszurkáljuk, hogy a gőz
távozni tudjon). Lassú tűznél, kb.
150-160 fokos sütőben sütjük 4045 percig (tűpróbáig!).
Ha megsült, hagyjuk a formában
kihűlni, utána kiborítjuk, majd
porcukorral meghintjük.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

www.tapolcaiujsag.hu

FILMAJÁNLÓ
Az első ember – Neil Armstrong neve mindenkinek
ismerősen cseng. Ő az az
űrhajós, aki először lépett
idegen égitestre, a Holdra.
1969. július 20-án landolt
az Apollo-11 űrhajóval Edwin Aldrinnal együtt. Az első ember című film Armstrong életének 1961. és
1969. közötti időszakát hivatott bemutatni. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen áldozatokkal járt a
történelem egyik legveszélyesebb küldetése Armstrongtól és az amerikai
nemzettől. Az amerikai
életrajzi filmet a tapolcai
mozi október 31-éig vetíti.
Szabó Veronika

