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Jegyzet
A világ országai, a 
nagyvállalatok, a kis-
vállalkozók, a dolgo-
zók, az állam, az önkor-
mányzatok, a gazdasági 
élet sok-sok szereplője, 
a bankszféra, az egész-
ségügy, az oktatás és a 
politikai élet alkotta, 
pókhálószerű,  min-
den emberi, társadalmi 
igényt és törekvést át-
szövő bonyolult rend-
szere inog meg, vagy 
kerül új kihívások elé 
az elkövetkező hóna-
pokban. Csak abban 
re mé ny ke d he tü n k , 
hogy a felbukkant 
problémák okulásul is 
szolgálnak majd. Pél-
dául  megértjük, hogy 
miért beteg az a fajta 
modern társadalom, 
amelyet felépítettünk 
magunknak. És jobb 
esetben talán felfogjuk 
azt is, hogy milyen ér-
tékek vannak betoko-
sodott politikai néze-
teinken túl, egy kövér 
bankszámlán, egy új 
autón, vagy éppen egy 
egzotikus utazáson, 
drága, költséges hob-
bin kívül. Rájövünk, 
hogy a valódi értékek 
mindig egyszerűek: jó 
levegőhöz, vízhez jutni, 
társas lényként létezni, 
egészségesnek lenni, 
nem félni, szeretni és 
szeretve lenni, sza-
badon járni-kelni, jó 
közösségben játszani, 
tanulni, dolgozni, ké-
pesnek lenni segíteni 
magunkon és a bajba-
jutottakon. Ez utób-
bira úgy hiszem már 
megértünk. Tegyük is 
meg, hiszen itt az idő! 
Elsőként a családunk-
ban, rokonságunkban, 
aztán szomszédunk-
ban,  utcánkban és vá-
rosunkban. 
              /Töreky László/

Rendkívüli intézkedéseket hoztak

A legutóbbi testületi ülé-
sen már csak orr-száj 
maszkokban, kézfertőt-
lenítő használatát köve-
tően léphettek be a pol-
gármesteri hivatal udvari 
tanácstermébe a város ön-
kormányzati képviselői, 
akik ezúttal egyhangú-
lag, viták nélkül fogadták 
el az előterjesztéseket. 
(Az eseményt a Tapolcai 
Városi Televízió élőben 
közvetítette, felvetélről 
jelenleg is megtekinthető 
a tapolcaimedia facebook 
oldalán.)
 
Dobó Zoltán napirenden 
kívül elmondta, hétfőtől 
csak maszkban és kézfer-
tőtlenítő használata mel-
lett dolgozhatnak a hiva-
tal munkatársai. A város 
polgármestere arra kérte a 
tapolcaiakat, hogy tartsák 
be a kormány, az önkor-
mányzat, az orvosok utasí-
tásait, ajánlásait és minden-
ben segítsék az időseket. 

Az ülésen szóba került az 
önkormányzat diák- és 
közétkeztető cégének hely-

zete. A polgármester arra 
kérte a szülőket, hogy a 
kényszerű otthonlét ideje 
alatt is rendeljék meg az 

önkormányzat cégétől az 
ovisoknak és az általános 
iskolásoknak a napi egysze-

ri étkezést biztosító, teljes 
értékű meleg ételt, amely 
előzetes megrendelés után, 
a város három pontján ve-
hető át. – A konyha fenn-
tartása, finanszírozása, 
gazdasági túlélése a város 
elemi érdeke, 
éljenek a lehe-
tőséggel- hang-
súlyozta. Dobó 
Zoltán a vegyes 
ügyek között 
terjesztette elő 
javaslatát  (a 
k o r o n av í r u s 
járvány okán 
kialakult gaz-
dasági problémákra való 
tekintettel), miszerint 
2020. április elsejétől, 2020. 
június végéig ne kelljen 
bérleti díjat fizetniük az 
önkormányzattal szerződé-
ses viszonyban álló üzleti 
vállalkozásoknak. Az elő-
terjesztést a teljes testület 

támogatta. Elfogadták a 
képviselők a polgármester 
fontosabb tárgyalásairól, 
valamint a képviselő-tes-
tület lejárt határidejű hatá-
rozatainak végrehajtásáról 
szóló beszámolót is. Meg-

szavazták a te-
lepüléskép vé-
delméről szóló 
ön kor m ány -
zati rendelet 
megalkotását, 
de többek kö-
zött döntöttek, 
hogy önrészt 
biztosítanak a 
TIAC VSE-nek 

egy TAO-s pályázat révén 
megvalósuló beruházás-
hoz. A képviselők elfogad-
ták a város fizető parkolói-
nak elszámolását, valamint 
a munkaidőn túli házasság-
kötések, élettársi kapcsolat 
létesítések engedélyezését 
és tarifáit is. /tl/

A képviselő-testület legutóbbi ülésén a napirendi témák mellett a koronavírus 
járvánnyal összefüggő történések is szóba kerültek                                                     Fotó: tl

A bérleti díjak ideiglenes elengedéséről is döntés született

Nagy hatásfokú, ipari minőségű fertőtlenítőszerrel 
fújják ki a helyijárati buszok belterét és kapaszkodóit 
a Dobó lakótelepen az utóbbi időben                 Fotó: mr

Április 1-től június 
végéig bérleti díj 
mentesség jár az 
önkormányzati 
üzlethelyiségek 
bérlői számára

75 évvel ezelőtt 
Tapolcára 
hullottak 
a bombák

      5. oldal

Igényes
munkákkal 
pályáztak 
a tanulók

     4. oldal

A város 
kitüntetettjei. 
Díszpolgár lett 
Kertész Károly 

                3. oldal
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Élőben, facebookon 
közvetítette Dobó Zol-
tán minapi rendkívüli 
fogadóóráját a Tapolcai 
Média. A polgármester 
ismertette a város gazda-
sági és szociális válság-
intézkedéseit és az adás 
ideje alatt beérkező, a 
koronavírussal kapcsola-
tos minden kérdést igye-
kezett megválaszolni.

Dobó Zoltán elmondta, 
hogy az elkövetkező hó-
napokban bérleti díjfize-
tési mentességet kapnak 
az önkormányzattal szer-
ződéses jogviszonyban 
álló üzletek, vállalkozá-
sok. Türelmi időt ad a vá-
ros a vállalkozói és lakos-
sági önkormányzati adók 
befizetésére. Tapolca egy-
előre nem szünteti meg 
a helyijárat közlekedést, 
de a helyzethez igazodva, 
várhatóan jelentősen le-
csökkenti a járatszámot, 
gyakoriságot-hangzott el. 
A város önkormányzata 
az elkövetkező napokban 
felülvizsgálja idei évre 
vonatkozó költségveté-
sét. – Minden beruházást 
leállítunk, sportcélú és 
egyéb támogatásainkat 
átcsoportosítjuk.  Embe-
ri és gazdasági erőforrá-
sainkat a járványhelyzet 
kezelésére, egészségügyi, 
szociális védelmi intéz-

kedések végrehajtására 
fordítjuk- hangsúlyozta 
Dobó Zoltán, aki minden 
helyi lakostól és gazdasági 
szereplőtől felelős maga-
tartást vár el. Ugyanakkor 
örömének is hangot adott 
a városvezető, hogy Ta-
polcán összefogást, egy-
más iránti figyelmet, jó 
szándékot, szeretetet ta-
pasztalt a napokban. Köz-
ben az élő közvetítés alatt 
megjelentek a lakossági 
kérdések, észrevételek is. 
Ezekre a következő vá-
laszokat adta: Az önkor-
mányzat nem kér és nem 
is ad készpénzt senkinek, 
ha van ilyen jelenség, ak-
kor ott csalásra kell gya-
nakodni. Ne veszeked-

jünk az idősekkel, tegyük 
félre véleményünket és 
értessük meg velük, hogy 
az életüket kockáztatják, 
ha az utcát, a boltokat vá-
lasztják az otthonmaradás 
helyett. 
A „lomis piacok” árusai,  
üzemeltetői együttmű-
ködőek voltak, bezártak 
ezek az árusító helyek is. 
Az óvodai dolgozók to-
vábbra is számíthatnak 
rá, hogy megkapják a fi-
zetéseiket. A kiskertekbe, 
boltokba el lehet menni, 
de karantén, illetve – egy 
esetlegesen később be-
vezetésre kerülő- kijárási 
tilalom esetén nem. Az 
egészséges idősek első-
sorban és lehetőség sze-

rint gyermekeikre, roko-
naikra, szomszédaikra 
támaszkodjanak, csak ha 
ez a lehetőség nem adott, 
akkor forduljanak a szo-
ciális intézményrendszer, 
az önkormányzat irányá-
ba segítségért.  Az ön-
kormányzat nem tud házi 
karantént biztosítani sen-
kinek. Tapolcán nem vár-
ható a Magyar Honvédség 
katonáinak utcai megje-
lenése a járványra való 
tekintettel. Az utcákat, 
üzleteket járó 60-70-80 
éveseket, (de a csoporto-
suló fiatalokat sem) akar-
ja bűnbakká tenni senki, 
éppen ellenkezőleg, őket 
akarják megóvni. Dobó 
Zoltán különböző ajánlá-
sokat is megfogalmazott a 
tapolcai vállalkozások és 
a lakosság irányába. Kérte 
a boltosokat, hogy kesz-
tyűvel és maszkkal véde-
kezzenek. 
A fiatalok lépcsőzzenek 
inkább, a csökkentett 
lifthasználat jó intézke-
dés! A fertőzési gócok-
ból hazatérők szigorúan 
tartsák be a karantén 
szabályait, ne menjenek 
sehova! (A Tapolcai Mé-
dia teljes terjedelmében 
elérhetővé tette az online 
fogadóóráról készült fel-
vételét, az megtekinthető 
a tapolcaimedia facebook 
oldalon). /tl/

Online fogadóóra: mindenkit érintő kérdésekre, 
problémákra reagált a város polgármestere

Sok tapolcai lakos fogalmazta meg és küldte el kérdé-
seit a Tapolcai Média facebook oldalára, ahol a rend-
kívüli fogadóóra közvetítése zajlott                      Fotó: tl

A Hunguest Hotels Zrt. 
igazgatóságának csü-
törtöki döntése alapján, 
március 22-től, határo-
zatlan időre bezárja léte-
sítményeit a szállodalánc, 
köztük a tapolcai  Pelion 
szálloda is.

Az  igazgatóság  közlemé-
nyében kiemelte, hogy a 
foglalások drasztikus visz-
szaesése, a még ott pihenő 
vendégek és a munkaválla-
lók egészségének megóvása 
érdekében határoztak így, 
de nem döntöttek elbocsá-
tásokról, folyamatosan fi-
gyelemmel kísérik a vonat-
kozó kormánydöntéseket, 
és tájékoztatják munkavál-
lalóikat az őket érintő lépé-

sekről. Tulajdonosi döntés 
született arról is, hogy az 
üzemeltetés szünetelteté-
se miatt, valamennyi ho-
tel esetében előrehozzák 
az éves karbantartásokat, 

ahogy a tervezett felújítá-
sokat is korábbi időpon-
tokra ütemezik át. /tl-mti/

Néhány hónapra a Pelion szálloda is bezárt

Szinte valamennyi 
szállodaegységét 
bezárta ideigle-
nesen a Hunquest 
Hotels Zrt., de 
egyelőre nem 
döntöttek elbocsá-
tásokról A világméretű koronavírus járvány első körben a tu-

risztikai iparágat ingatta meg hazánkban is. Ezen be-
lül a szállodaipar különösen nehéz időszak elé néz. A 
szállodák többsége a szüneteltetés ideje alatt igyekszik 
a szükséges karbantartásokat elvégezni                Fotó: tl
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Gyulakeszi történetének 
bemutatásával folytató-
dott a „Tapolca környéke 
1848/49-ben” elnevezést 
viselő előadássorozat 
február 11-én, a városi 
könyvtár első emeleti 
nagytermében.

Hangodi László törté-
nész előre bocsátotta, 
gazdag, színes múltú te-
lepüléssel van dolgunk 
Gyulakeszi esetében. 
Előadását községtörténe-
ti összefoglalóval kezdte 
meg. Elhangzott, sokáig 
nem beszélhetünk egy-
séges Gyulakesziről, a 
„Gyula” előtagot ugyanis 
majd a község életében 
nagy szerepet játszó Rá-
tóti Gyulaffy család után 
kapja. Egészen 1669-ig 
jelen voltak a falu életé-
ben, majd következtek az 
Eszterházyak, az ő kasté-
lyuk a mai napig fellelhető 
a Csobánc lábánál fekvő 
településen. Az előadó 
azonban kihangsúlyozta, 
nem itt lakott a család, 
csupán néha ellátogatott 
ide. A tárgyidőszakban 
mintegy 700-800 lakos-

ról beszélhetünk. Az et-
nikai összetételt illetően 
elmondható, majdnem 
100%-ban római katolikus 
magyarok voltak. Az egy-

kor betelepülő németek, 
horvátok, olaszok beol-
vadtak, elmagyarosodtak. 
A szőlő-, és bortermelés 
volt a legmeghatározóbb 
ágazat, de állattenyésztés-
sel, gabonatermesztéssel 
is foglalkoztak. A kézmű-
iparhoz érve megjegyezte 
a történész, hogy Keszi 
négy országos vásárt is 
tarthatott egy évben, ami 

pezsgő gazdasági életre 
enged következtetni. 1848 
tavasza természetesen 
megbolygatta a minden-
napi élet történéseit, a 20-

50 éves korúak összeírása 
következett. A nemzetőri 
szolgálatra kötelezettek 
száma 114 fő volt. Zá-
rásként a mai Gyulakeszi 
temető képeit láthattuk, 
amely korunk számára is 
hordozza ’48 üzenetét. A 
legszebb Császár Károly 
síremléke -jegyezte meg 
Hangodi László. /írás, 
fotó: Szigetvári/

Gyulakeszi a forradalom
és szabadságharc időszakában

A helytörténet, köztük Hangodi László előadásai is 
sokakat érdekelnek a könyvtári programok között  

A japán költészet különle-
gessége, a haiku itthon is 
kedvelt versforma.

A Cédrus Művészeti Ala-
pítvány ennek okán meg-
hirdette haiku, haibun, 
haiga irodalmi pályázatát. 
A pályázók között volt Her-
czeg-Vecsei Katalin tapolcai 
magyar-olasz szakos ta-
nárnő is. - Nyitott vagyok 
a világra, bármiből tudok 
inspirálódni, ami körül-
vesz. Eleinte különböző 
műfajokkal és verseléssel 
próbálkoztam, kerestem a 
saját stílusom, érett fejjel 
találtam rá a haikura. Úgy 
érzem, hogy ez az a forma, 
amiben igazán megtalál-
tam magam és a műfaji 
megkötöttség ellenére ki 
tudok teljesedni – ismer-

teti a tapolcai díjazott. A 
nagy számban beérkezett 
munkák közül 154 szer-
ző – köztük Katalin – al-
kotásai szerepelnek a kö-
vetkező Napút-számban. 

Emellett a beválogatott 
alkotók a lapszám bemu-
tatásakor oklevelet és egy 

tiszteletpéldányt vehet-
nek át. – Mindig a rövid, 
lényegretörő, csattanós 
versek álltak közel hoz-
zám, főként Fodor Ákos 
haikuköltészete és Tandori 
Dezső haikufordításai ins-
piráltak. Magával ragadott 
ez az egyszerű, mégis nagy-
szerű versforma, amelyben 
17 szótag mögött annyi ter-
mészeti szépség és érzelem 
rejtőzik – állítja a tanárnő, 
aki ihletet fotókból, festmé-
nyekből merít, de a témát 
kultúrtörténeti szempont-
ból is vizsgálja. Katalin la-

punknak elmondta már 8 
éve alkot a műfajban, iro-
dalmi színhelyeken, fest-
ménykiállításon is feltűnt 
írásaival. Minden pályázat 
kihívást jelent, Katalin pe-
dig örül minden megmé-
rettetésnek. Rendszeres 
résztvevője a Magyar-Ja-
pán Baráti Társaság Haiku 
Klubja által szervezett Ma-
gyar Haikunapnak, illetve 
különböző haiku-író verse-
nyeknek és pályázatoknak. 
/Smidhoffer Eszter/

A haiku műfajban jártas pedagógus

Herczeg -Vecsei Katalin 
nyolc éve alkot a műfajban                            
                          Fotó: archív

„Fájdalmas anya
keresztről levett fiát
könnyel mosdatja”
üzeni Katalin verse

Tapolca várossá nyilvá-
nításnak 54. évforduló-
ját ezekben a napokban 
ünnepelhettük volna 
meg. Az  ismert történé-
sek, a világméretű jár-
ványveszély közbeszólt. 
Az ünnepi képviselőtes-
tületi ülés is elmaradt, 
ám az ilyenkor szokásos 
városi kitüntető címek, 
elismerések odaítélése 
megtörtént. Ezek méltó, 
ünnepélyes átadását a 
városvezetés egy későbbi 
időpontra halasztotta. 

Tapolca Város Díszpolgá-
ra cím azoknak adomá-
nyozható, akik kiemel-
kedő közéleti, gazdasági 
munkásságukkal, tudo-
mányos, művészeti, kul-
turális tevékenységükkel, 
maradandó életművükkel 
hozzájárultak a város fej-
lődéséhez, vagy hosszú 
időn át kifejtett tudomá-
nyos vagy művészeti te-
vékenységükkel hírnevet 
és elismerést szereztek a 
városnak. 2020-ban ezt az 
elismerést Kertész Károly 
nyugalmazott könyvtár-
igazgatónak ítélte oda az 
önkormányzat, Tapolca 
város közművelődéséért, 
történetének feldolgo-
zásáért, és annak széles 
körű megismertetéséért 
végzett több mint fél év-
százados munkája elis-
meréséül. Tapolca Város 
Önkormányzata Képvi-
selő-testülete, Baski Sán-
dor részére, Tapolca fej-
lődéséért, a mai városias 
jellegének kialakításáért 
végzett több évtizedes 
fáradhatatlan munkája 
elismeréséül Tapolca Vá-
rosért kitüntetést adomá-
nyozott. Tihanyiné Bálint 
Zsuzsanna művészeti 
vezető részére Tapolca 
város művészeti életében 
betöltött kimagasló sze-
repéért, és magas szín-
vonalú tehetséggondozó 
munkája elismeréséül Ta-
polcai Közművelődésért 
kitüntetést adományo-
zott. Balázsné Kiss Éva, a 
Tapolcai Kertvárosi Óvo-
da Barackvirág Tagintéz-
mény ének, óvodapeda-
gógusa részére gyermek 
centrikus, odaadó peda-
gógiai munkája, és több 
évtizedes aktív közéleti 
tevékenysége elismeré-
séül Tapolcai Nevelés-
ügyért kitüntetést ado-
mányozott. Bodor Tamás 
Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc tagintézményének 
tagintézmény vezetője ré-
szére az általános iskolai 

nevelés-oktatás területén 
kifejtett lelkiismeretes, 
sokrétű és magas szintű 
tevékenysége, céltudatos 
és közösségformáló mun-
kája elismeréséül Tapolcai 
Nevelésügyért kitüntetést 
adományozott. Takácsné 
Németh Magdolna Ta-
polcai Járdányi Pál Zenei 
Alapfokú Művészeti Isko-
la Zongora Tanszak veze-
tője részére a közel négy 
évtizeden keresztül nagy 
lelkesedéssel, szakmai tu-
dással és empátiával vég-
zett oktató-nevelő mun-
kája, és a város kulturális 
életében betöltött aktív 
tevékenysége elismerésé-
ül Tapolcai Nevelésügyért 
kitüntetést adományoz. 
Körmendiné Szabó Zsa-
nett szakápoló részére a 
több mint két évtizede 
a szakmáját kiemelkedő 
szinten értő és végző, az 
emberek problémájára 
nyitott, odaadó munká-
ja elismeréséül, Tapolcai 
Egészségügyért és Szoci-
ális Ellátásért kitüntetést 
adományozott. Siklósi 
Gergely párbajtőrvívó ré-
szére, számos nemzetközi 
versenyen elért kimagas-
ló sportteljesítményének 
elismeréséül Tapolcai 
Testnevelés és Sport ki-
tüntetést adományozott. 
Keszler Imre a Tapolcai 
Rendőrkapitányság r. 
főtörzszászlósa részére ki-
emelkedő szakmai felké-
szültsége, elhivatottsága, 
a kollégái és az állampol-
gárok irányába tanúsított 
empatikus, fegyelmezett 
és kiegyensúlyozott mun-
kájáért, a város közrend-
jének és közbiztonságá-
nak megteremtéséért,  Az 
év tapolcai rendőre kitün-
tetést adományozott. A 
Mezőssy Tamás ügyvezető 
igazgató szakmai  irányí-
tásával működő, Tapolcai 
Diák-, és Közétkeztető 
Szolgáltató Kft. részére 
Tapolcán és vonzáskörze-
tében végzett kimagasló, 
sokrétű szolgáltatótevé-
kenysége, a hatékony és 
gazdaságos működtetés 
eredményeképpen elért 
gazdasági teljesítménye, 
a folyamatosan fejlődő, 
speciális étkezési igények 
minden követelményé-
nek megfelelő tevékeny-
sége elismeréséül Az év 
vállalkozása kitüntetést 
adományozott. (A kitün-
tetettek életpályáját, bő-
vebb méltatását következő 
lapszámainkban, illetve a 
tapolcaimedia.hu online 
oldalunkon közöljük). 
/Töreky László/

A városnap kitüntetettjei
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A tapolcai piacokat és közösségi 
tereket érintő járványügyi 
korlátozásokról döntöttek
A városházi ügyfélfoga-
dás, a helyi szociális-, 
sport-,  és kulturális in-
tézmények látogatási, 
ügyfélfogadási rendjének 
korlátozása után, a piac-
csarnok és a játszóterek 
esetében is korlátozó in-
tézkedéseket hozott Ta-
polca.

- A fő cél, hogy a vírus 
terjedését lassítsuk, ezért 
felfüggesztjük a városi 
piac működését is- hang-
súlyozta a Tapolcai Média 
facebook oldalán meg-
jelenő élő közvetítésben 
Dobó Zoltán.  Megtudtuk, 
a piaccsarnokban működő 
élelmiszer árusító üzletek 
a rájuk vonatkozó köz-
ponti korlátozások alapján 
kinyithatnak, 15-óráig fo-
gadhatják a vásárlókat. A 
polgármester hozzátette, 
az intézkedéssel párhu-
zamosan, a déli elkerülő 
melletti, magántulajdon-
ban működő, úgynevezett 

„lomis piacok” üzemel-
tetőit levélben arra kérte, 
hogy ők is függesszék fel 
tevékenységüket (szerk. 
megjegy: Az említett pi-
acokat azóta bezárták az 
üzemeletetők). Néhány 
órával később a tapolcai 
szabadidős közösségi te-
rek, sportpályák, játszóte-

rek ideiglenes lezárását is 
elrendelte a polgármester. 
A Dobó lakótelep, az Al-
kotmány út, a Tópart és a 
Kazinczy tér környékén 
lévő ilyen célú létesítmé-
nyeket színes védőszalag-
gal látták el a Cselle-Ház 
Városgazdálkodási Kft 
munkatársai. /tl/

Horváth Gábor, a Cselle-Ház Kft műszaki vezetője vé-
dőszalaggal látja el az alsó tó melletti közkedvelt ját-
szóteret                                                                  Fotó: archív

Az olvasás kiszakít a min-
dennapokból, nem csak 
élményekkel gazdagít, ha-
nem lelki támaszt is nyújt. 

Ebben, a mindenki számá-
ra nehéz időszakban olyan 
könyvek ajánlhatók, ame-
lyek bátorítók vagy egysze-
rűen csak mulatságosak. A 
népmese az a műfaj, amely 
mindig, és minden hely-
zetben iránymutatást ad 
– állítja Vasáros Ferencné 
gyermekkönyvtáros. Bő-
ven van választék kiemel-
ten jó gyermekkönyvből, 
mint Csukás Istvántól Süsü 
a sárkány, Janikovszky Éva 
Ha én felnőtt volnék mesé-
je, a kortársak közül pedig 
Lackfi Jánostól az Átvál-
tozós mesék vagy Dániel 
András közkedvelt Egy 
kupac kufli meséje. – Az 
Egy ropi naplója, Egy Zizi 
naplója vagy Egy bitang jó 
fej srác naplója, Geronimo 
és Tea Stilton is kalandra 
hívja a gyerekeket. A Menő 
könyvek és a LOL sorozat 
sem maradhat ki abból a 
felsorolásból, amit még 

hosszan tudnék folytatni 
– mondja a könyvtáros. A 
tiniknek szórakozást ígér 
többek között Böszörmé-
nyi Gyula Ambrózy báró 
esetei és Leiner Laura 
Szent Johanna Gimi soro-
zata. A felnőttek vigaszra 
lelhetnek Boccaccio Deka-
meronjában, ahol a százna-
pos reneszánsz, szex, dro-
gok, rock and roll-orgiája 
után lecsengett a járvány 
és hazamentek a résztve-
vők. Többek között Tho-
mas Mann A varázshegy 
című írása is kikapcsoló-
dást nyújthat, amiben a 
főszereplőt a tbc felmen-
tette polgári kötelezett-
ségei alól, így nyugodtan 
elmélkedhetett. Albert Ca-
mus A pestis könyvében 
pedig a tomboló járvány 
mellett ott lebeg a remény, 
hogy elmúlik a vész, meg-
gyógyulnak az emberek és 
minden jóra fordul. And-
rew Matthews Hallgass a 
szívedre és Mitch Albom 
Keddi beszélgetések életről 
és halálról műve segít, hogy 
értékeljük az életet. /se/

Olvasással átvészelhetjük 
a karantén időszakát

Igényes munkák születtek a könyvtár olvasópályázatán
A Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum gyermekrész-
lege által tavaly meghir-
detett olvasópályázaton 
négy tapolcai tagintéz-
mény és két vidéki álta-
lános iskola (Badacsony-
tomaj, Monostorapáti) 
diákjai vetélkedtek.  Az 
irodalom- és kihívásked-
velő diákok másodiktól a 
nyolcadikos korosztályig 
vehettek részt a pályáza-
ton. Mindkét korcsoport-
ban szép eredmények szü-
lettek.

Összesen száz darab füze-
tet adtak le a diákok, ami-
ben benne vannak az egyé-
ni és a csoportos nevezők 

is. A feladatok során az Ab-
lak-zsiráfban keresgéltek, 
meseszereplőket ismertek 
fel, könyvajánlót írtak, de 
népszerű volt a keresztrejt-
vény és illusztrációs feladat 
is. A 2. osztályosok nagyon 
szép meseillusztrációkat 
készítettek, a legaktívabbak 
pedig a 3. osztályosok vol-
tak, akik 60 versenyzővel 
31 füzetet adtak le. Harma-
dik és negyedik osztályban 
a gyógynövények bemuta-
tása, ábrázolása, források 
megjelölése különösen 
nagy odafigyelést igényelt. 
A második osztályosok 
közül első lett Göbecs Sára 
monostorapáti versenyző, 
második helyen végzett a 

Bárdos iskola Kis boszik 
csapata (Szabó Vivien, 
Nagy Anna Sára), őket kö-
vette  a Kazinczy  Két hős 
csapata (Huszár Emma, 
Péczer Nóra). A harmadik 
osztályból a  Nagyboldog-
asszony Padtársak csapa-
ta (Sajbán Erik, Horváth 
Zsófia Judit) végzett első-
ként, második lett a Bár-
dos iskola Utódok csapata 
(Pintér Virág, Nagy Nóra), 
a dobogó harmadik foká-
ra a kazinczys Teknősök 
(Sipos Amanda, Puha Kíra 
Anna) léphettek. Negye-
dikesek közül a bárdosos  
LeBOOKtatók (Haga Sza-
bolcs, Szabó Anna Mária) 
voltak a legügyesebbek, a 
dobogó második és har-
madik fokára a Kazinczy 
két csapata, a  Brawl Stars 
csapda (Biczó Dezső, Sza-
bó Dániel) és a Brawl Stars 
királyok (Horváth Áron, 
Muzsi Tamás) állhattak. A 
felsősök is szépen teljesí-
tettek, többségében igényes 
munkát adtak ki a kezük-
ből. Tőlük első helyezést 
ért el a Bárdos iskola Pör-
költ nokedlivel csapata 
(Haga Bálint, Lehner Fló-
ra), ezüstérmes lett Buda 
Mihály Gábor a Monos-
torapáti iskola versenyzője 
és harmadikként teljesített 

a Nagyboldogasszony ta-
nulója, Sabján Olivér. Az 
ügyes megoldásokhoz a 
szülők, nagyszülők is hoz-
zájárultak, segítettek a fel-

adatokban.  A második 
fordulót a járványhelyzet 
miatt valószínűleg nem a 
megszokott rend szerint 
tartják a közeljövőben. /se/

Hegyi Dorka és Vajai Anna (Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Általános Iskola, 4. o.) Süsü a sárkány 
illusztrációja       Fotó: Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Szente Lilla és Albrecht Nóra meseillusztrációja
                              Fotó: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
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A II. világháborúban 
több amerikai és szov-
jet légitámadás érte vá-
rosunkat, amelyek kö-
zött egyaránt előfordult 
szórványos bombavetés, 
gépfegyvertűzzel végre-
hajtott szabad vadászat, 
éjszakai bombázás, csata-
repülő alacsonytámadás 
és kötelékrepülésben vég-
rehajtott szőnyegbombá-
zás. 

A legelső repülőtámadás 
1944. április 12-én tör-
tént, amikor a város lég-
terében 10 amerikai P-38. 
„Lightning” típusú vadász-
gép csapott össze egy ta-
polcai vadászrajjal. A Kass 
Ferenc vadászkiképző őr-
mester vezetésével felszál-
ló 3 gépes Reggiane Re-
2000 „Héja” raj mindegyik 
repülőgépe súlyos talála-
tokkal vált ki a légiharcból, 
de mindhárman épségben 
le tudtak szállni. A ka-
vargó légiküzdelem célt 
tévesztett gépágyú- és 

géppuskasorozatai azon-
ban áldozatot követeltek. 
A Járásbíróság ablakában 
egy tisztviselőt halálos ta-
lálat ért. Az épület lábazati 
részén még ma is jól lát-
szanak a később cementes 
gletteléssel kijavított löve-

déknyomok foltjai.
A légitámadások közül 
azonban a legsúlyosabb 
következményekkel járó 
bombazápor 1945. márci-
us 25-én érte Tapolcát. Vi-
rágvasárnap volt, délután 
15 óra. A balatoni frontvo-
nal ekkor a Balatonfüred-
Tótvázsony terepszaka-
szon húzódott, ahol heves 
harcok dúltak az előrenyo-
muló 27. szovjet hadsereg 
és a hátrálva védekező né-
met IV. SS páncéloshadtest 
és az I. német lovashadtest 
csapatai között. A máso-
dik vonalban a magyar 
Szent László hadosztály 
ejtőernyősei és repülőlö-
vészei, továbbá a 20. gya-
loghadosztály biztosítot-
tak, mint tartalék. Ezalatt 
leharcolt és kivérzett né-
met egységek és alakulat-
töredékek vonultak vissza 
folyamatosan a Balaton-
felvidéki országutakon, 
Tapolcán keresztül a ma-
gyar-német határ irányá-
ba. A városon áthaladó 

csapatok között ott volt 
például a német 44. „Hoch 
und Deutschmeister” 
gránátoshadosztály ma-
radéka, az 5. SS „Wiking” 
páncéloshadosztály tank-
jai és lövészpáncélosai, 
továbbá számos ma már 

azonosíthatatlan kisebb-
nagyobb csapattöredék. A 
város felett hirtelen szov-
jet repülőgépek jelentek 
meg. Kis magasságban ér-
keztek délkeleti irányból, 
a szovjet 17. légihadsereg 
244. bombázórepülő-had-
osztályának kötelékébe 
tartozó A-20. „Boston” 
és Petlyakov PE-2. típu-
sú kétmotorosok voltak. 
Azonnal bombasorozato-
kat oldottak a katonai for-
galomtól zsúfolt főutcára 
és a fedélzeti géppuskáik-
kal is tüzet nyitottak. Az 
alig 1-2 perces rajtaütés 
drámai pusztítást okozott. 
A polgári fiúiskola (ma 
Dr. Somogyi József Idősek 
Otthona) előtti járdától a 
Keszthelyi útig összesen 
196 fő, zömében német és 
magyar katona, illetve me-
nekülő civilek, és további 
30 tapolcai illetőségű la-
kos halt meg. Különösen 

tragikus Szabó Sándor ta-
polcai jegyző és családjá-
nak sorsa. Feleségével, két 
kisgyerekével és a náluk 
meghúzódó ismerőseikkel 
a Batsányi János utca 13. 
sz. alatti házuk pincéjében 
kerestek menedéket, de az 
épület bomba-telitalálatot 
kapott és valamennyien 
életüket vesztették. A be-
csapódások több további 
lakóépületet rongáltak 

meg, például az Arany 
János, a Fazekas, a Deák 
Ferenc, a Batthyány Lajos 
és a Honvéd utcákban, de 
a temetőben is több bom-
barobbanás történt. Az 
azonosítatlan áldozatokat 
később ezekben a robba-
nási kráterekben hantolták 
el, minden különösebb ad-
minisztráció nélkül. Aztán 
a tömegsírok idővel elfe-
lejtődtek. Egy kivételével. 
Az 1980-as évek közepén a 
temető keleti peremén, ak-
kor még magányosan állt 

egy szerény fakereszt, rajta 
egy kézzel pingált bádog-
lemezzel. Ez volt az egyik, 
és már az egyetlen ismert 
1945-ös virágvasárnapi 
tömegsír. 1993-ban Tóth 
József ny. általános iskolai 
igazgató, a Tapolcai Város-
szépítő Egyesület elnöke 
kezdeményezésére és Ta-
polca Város Önkormány-
zata támogatásával méltó 
emlékjelet állítottak a né-

met-magyar tömegsírra. 
Az emlékmű Malatinszky 
Ferenc 1840-es évekbeli 
tapolcai járási főszolgabíró 
felszámolt nyughelyének 
másodlagosan felhasznált 
sírköve, a márvány emlék-
tábla szövege pedig meg-
ismétli az egykori Kedves 
Jószándékú Ismeretlen 
pingálta bádoglemezke 
feliratát: „Itt nyugszik a II. 
világháború 26 ismeretlen 
áldozata 1945.”
Hangodi László történész-
főmuzeológus

Tapolca tragikus virágvasárnapja

A kép 1949 tavaszán készült Tapolcán. Jól láthatóak a bombázás nyomai a környező 
házfalakon. A legsúlyosabb következményekkel járó bombazápor négy évvel ko-
rábban 1945. március 25-én érte a települést                                                  Fotó: archív HL      

A bombázás során életüket vesztett ismeretlen áldo-
zatok tömegsírja 1986 nyarán és ma     Fotó: archív, HL

Ilyen, Petlyakov PE-2-es bombázó repülőgépekből is 
szálltak a bombák Tapolcára    Fotó: world-war-2.wikia.orgÓvodai beiratkozások Tapolcán

Tapolcai Kertvárosi Óvoda: 
Barackvirág tagintézmény /Kazinczy tér 2./
Szivárvány tagintézmény /Dobó tér 5./
Hársfa tagintézmény /Alkotmány utca 9./ 
30/567 7291- es számon, 8-16 óráig, illetve a kertvarosi@tapolcaiovodak.hu e-mail 
címen, a választott tagintézmény megjelölésével.

Szent Erzsébet Óvoda: 
Online beiratkozás 2020. április 2-15. között: 
szeovoda@katoktatas.hu e-mail címen, a szándéknyilatkozat elküldésével, amely a 
http://szenterzsebetovoda-tapolca.hu oldalról tölthető le. Információ: 30/1743373 
illetve 30/6124999-es számon elérhető.

 75 éve történt  



6    TAP     LCAI ÚJSÁG EGÉSZSÉGÜGY - SPORT 2020. április 3.

Idén is nagy érdeklődés 
övezte a csarnokban a 
Novák Dezső Utánpótlás 
Labdarúgó Emléktornát, 
február első napján. Em-
lék vitrint is avattak. Pá-
lyára lépett a TIAC VSE 
és a TÖFC is.

Hatodik alkalommal hívta 
életre Tapolcán, a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban az olimpiák 
történetének legeredmé-
nyesebb játékosának 
nevével jelzett tornát a 
Tempo Fradi! Alapítvány. 
A helyszínválasztás évek-
kel ezelőtt nem volt vélet-
len, hiszen egyrészt a szép 
számban lévő tapolcai Fra-
di szurkolók közül többen 
személyes kapcsolatban 
vannak mind a mai napig 
az alapítvánnyal, másrészt 
a futballista kiválóság sok 
időt töltött egykor a közeli 
nyaralójában, így a kör-
nyék és néhány régi isme-
rős is közel állt hozzá. Az 
emléktornára olyan egye-
sületek U13-as csapatai 
kaptak meghívást, akikhez 
a labdarúgó egykor játé-
kosként, edzőként kötő-
dött, vagy akikkel szoros 
kapcsolatot ápolt. A lab-
darúgótornán egykori já-
tékostársak, tanítványok, 
kollégák és barátok jelen-

létükkel is tisztelegtek No-
vák Dezső emléke előtt. A 
palánkkal körülvett játék-
téren a Bene Ferenc LA, 
a Dunaújváros PASE, A 

Ferencvárosi Torna Club, 
a Gyirmót SE Győr, az 
MTE 1904, az Orbán Kál-
mán vezette helyi Tapolca 
IAC VSE, valamint az Illés 

Akadémia – Haladás és a 
Veszprémi FC USE csapa-
ta mérkőzött meg. Utób-
bi két együttes játszott a 
döntőben, melyben 5:2-re 
az Illés- Haladás győzött. 
A legjobb tapolcai játékos 
különdíjat Kovács Krisz-
tofer vehette át. A torna 
végén a gálamérkőzésen 
a Novák All Star Team 
(Ferencváros, Haladás) 
és a Tapolcai Öregfiúk 
FC lépett pályára. Az idei 
sporteseményen, a csar-
nok emeletén avatták fel 
a Novák Dezső személyes 
relikviáit őrző, állandó 
emlékvitrint. Közremű-
ködött a torna fővédnöke, 
Novák Dezsőné. /me/

Novák Dezső Emléktorna vitrinavatással

A TIAC VSE csapata Orbán Kálmán edzővel az ered-
ményhirdetést követően. Középen a legjobb tapolcai 
játékos, Kovács Krisztofer                                     Fotó: me

A TVSE sakk szakosztá-
lya sikerekkel kezdte meg 
a 2020-as évet. Januárban 
Pozsonyban, Bécsben és 
Ajkán is bizonyítottak.

Minderről Istvándi Lajos, 
a sakk szakosztály veze-
tője tájékoztatta lapunkat. 
Az első tapolcai sakk siker 
az újévben, Pozsonyban 
született, ahol a rapid ver-
senyen a legjobb U12 –es 
versenyzőnek Kasnya Pé-
ter bizonyult 9/5,0 ponttal. 
A következő megmérette-
tésre, Bécsbe, idén már 
meghívottként érkezett a 
tapolcai csapat, kilenc fő-

vel, két csapattal. A meg-
mérettetésen négy ország, 
tizennyolc csapata ver-
sengett. Tapolca a felnőtt 
mezőnyben az ötödik he-
lyet szerezte meg, két ifi-

vel. Margl Roland az első 
táblán kiemelkedő ered-
ményt nyújtott, míg Ju-
hász Judit a felnőttek közt 
17/11,0 pontot szerzett. 
Istvándi Lajos tábladíjas 
lett. A XIII. MAL Kupa 
Ajka Újévi Sakkverse-
nyen is szépen szerepeltek 
a tapolcaiak. A felnőttek 
mezőnyében ezüstérmet 
szerzett a tapolcai együt-
tes, név szerint Buzás 
Bertalan, Margl Roland, 
Ács Márton, Marton Jó-
zsef és Gyarmati János. Az 
ifjúsági kategóriákban is 
hozták az érmeket ifije-
ink. Az I. korcsoportban 

aranyérmes Illés Márk, a 
II. korcsoportban ezüst-
érmes Kis Dalma Letti, a 
III. korcsoportban pedig 
ezüstérmes Dobay Bende-
gúz. /me/

Újévi sakk sikerek

A tapolcai sakkozók a bécsi kiránduláson, a 
Schönbrunni kastélynál                                    Fotó: TVSENovák Dezső emlékvit-

rint avattak          Fotó: me

A kormány az élet- és 
vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó 
humánjárvány következ-
ményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok 
egészségének és életének 
megóvása érdekében – a 
40/2020. (III.11.) Korm. 
rendeletben – 2020. már-
cius 11-én 15 órától Ma-
gyarország egész terü-
letére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki.

A jelenlegi fertőzésveszé-
lyes helyzetben a legfonto-
sabb, hogy csökkentsük az 
orvos-beteg találkozásokat. 
Ennek végrehajtására az 
emberi erőforrások minisz-
tere utasítást adott ki arról, 
miként működjön tovább 
az egészségügyi ellátás.
A rendelkezések alapján 
a Deák Jenő Kórház tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
2020 március 30-án 8 órától 
visszavonásig a betegellátás 
az alábbiak szerint alakul:
- Jelen helyzetben csak 
sürgősségi ellátás tör-
ténik, melynek célja az 
életveszélyelhárítása, a 

tartós egészségkárosodás 
megakadályozása.
- Ezzel egyidejűleg a váró-
listák későbbi időpontokra 
tolódnak.
- J á r ó b e t e g - e l l á t á s 
keretébenkizárólag sür-
gős megjelölésű beutaló-
val érkezhetnekbetegek az 
alábbi rendelésekre:
-Röntgen, ultrahang rende-
lési idő szerint
- FOG: Dr Szeidovitz Zsu-
zsanna, hétfő, csütörtök 
8:30-10:30
- Pszichiatria: Dr.Czabán 
Csaba, hétfő, csütörtök 
10:00-14:00
- Foglalkozás eü.: Dr Cson-
ka Judit, kedd 10:00-12:00, 
csütörtök 13:00-15:00
- Tüdőgyógyászat: Dr. Vitus 
Ernő, szerda 9:00-11:00
Dr Czebe Krisztina hétfő, 
kedd, péntek 9:00-11:00
Gyermekpulmonológia: Dr. 
Neményi Ildikó csütörtök 
8:00-12:00
- Urológia: Dr Kiss Attila 
hétfő 12.30-15:00
- Urológia: Dr Nagy István 
péntek, 9:00-12:00
- Szemészet: Dr Javadi 
Abbas, csütörtök 9:00-
11:00 (csak sürgősségi 

esetek ellátása: idegentest 
ill. szemsérülés, szemmel 
látható szemgyulladás, hir-
telen látásvesztés, folt látás 
glaucomás betegek.
- Terhesgondozás: 12., 18. 
heti genetikai UH beje-
lentkezés: Veszprémi Kór-
ház hétköznap 7-8 óra 
között 88/556-000/6538 
mellék. Egyéb esetekben a 
terhestanácsadó 88/556-
326 telefonján történő 
bejelentkezés szükséges. 
NST időpontkérés: 88/556-
326/6545 mellék.
-A fel nem sorolt szak-
rendelések esetén rende-
lési időnek megfelelően a 

szakrendelőben tartózkodó 
szakasszisztens nyújt tájé-
koztatást kizárólag telefo-
non!
- Sebészeti- traumatológiai 
ambulancián az alábbi sür-
gős beavatkozásokat végez-
zük el:
- friss sérülések ellátása és 
kontrollja
- gyulladásos kórképek ellá-
tása és kontrollja
- rosszindulatú daganatos, 
vagy daganatgyanús bete-
gek ellátása
- varratszedés, gipszeltávo-
lítás
- Gasztroenterológiai szak-
rendelésen az akut vérző 

betegeket előzetes telefonos 
egyeztetés és sürgős házior-
vosi beutalóval fogadjuk.
- A szűrővizsgálatok,  köz-
tük a tüdőszűrés, nőgyógy-
ászati, gasztroenterológiai 
szűrővizsgálatok, valamint 
a gondozók tevékenysége 
átmenetileg szünetel.
- A fizioterápiás részleg, a 
vizes kezelések és a gyógy-
torna tevékenységek szin-
tén szünetelnek.
- Az egynapos sebészeti el-
látás átmenetileg szünetel.
- A krónikus belgyógyásza-
ti osztályon fekvő betegek 
közülotthonukba bocsájt-
juk mindazokat, akiknek 
állapota és ápolása otthoni 
környezetben folytatható. 
- A laboratóriumba szintén 
csak a sürgős megjelölésű 
beutalók érvényesek. A ha-
vonta történő prothrombin 
kontrollokat, valamint a 
haematológiai, onkológiai 
és biológiai kezelésben ré-
szesülők labor vizsgálatát, 
a terhességi laborokat és a 
műtétre várókat folyamato-
san végezzük.
Kérjük a fentiek tudomásul 
vételét és megértésüket.
Kórház Vezetősége

A tapolcai Deák Jenő Kórházban elrendelt intézkedésekről

A veszélyhelyzetben minimalizálja az orvos-beteg
találkozásokat a Deák Jenő Kórház is               Fotó: mt         
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Idén is várták a Csobánc 
Kupa- Szabadidős Te-
remlabdarúgó Tornára, 
a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokba a me-
gyében fogyatékkal élő 
diákokat.

Már hagyomány, hogy 
minden év februárjában, 
ezúttal a hónap végén a 
helyi Szász Márton Álta-
lános Iskola és a Fogyaték-
kal Élők Veszprém Megyei 
Sportegyesülete a megyei 
intézmények tanulásban 
és értelmileg akadályozott 
diákjainak egy jó hangula-
tú sporteseményt szervez, 
mely egyébként remek 
felkészülési lehetőség a 
tavaszi Diákolimpiára. A 
rendezőktől megtudtuk, 
a gyerekek minden évben 
nagyon várják a tornát, 
hiszen a mozgás mellett, 
a mérkőzések szünetei-
ben mindig jut idő az is-
merkedésre, barátkozásra 
is. A sportrendezvényt 
Dobó Zoltán polgármester 
nyitotta meg, a szervező 

iskola nevében a megje-
lentekhez Frang Vivien in-
tézményvezető szólt, majd 
Kiss Katalin testnevelő is-
mertette a torna lebonyo-
lítását. Az ajkai iskola idén 
nem tudott részt venni a 
tornán. Az értelmileg aka-
dályozottak között első a 
tapolcai Szász Mártonos 
labdarúgó csapat, máso-
dik a várpalotai Bartos 
Sándor Általános Iskola 
és EGYMI. A tanulásban 

akadályozottak versenyé-
ben első a pápai Vajda 
Márta Általános Iskola és 
EGYMI, második a Bar-
tos, harmadik a veszprémi 
Bárczi Gusztáv Általános 
Iskola, negyedik pedig a 
helyi iskola együttese. A 
szervezők külön köszöne-
tüket fejezték ki a Boros-
tyán Kft-nek, valamint a 
helyszínt biztosító Tapolca 
Kft ügyvezetőjének, Rédli 
Károlynak. /me/

Aranyérmesek a Szász Márton labdarúgói

A tapolcai (jobbra) és a várpalotai csapatok játszották 
az első mérkőzést                                                     Fotó: me

A Tapolcai Mazsorett 
és Zászlóforgató Cso-
port arany és ezüst mi-
nősítéssel tért haza a X. 
Connector Dance Fest 
táncversenyről.

Patonai Szilvia művésze-
ti vezető tájékoztatta la-
punkat. Február utolsó 
napján, Veszprémben ren-
dezték meg a nemzetközi 
tánc megmérettetést, hat 
ország 2274 versenyzőjé-
vel és 413 koreográfiájá-
val. A Tapolcai Mazsorett 
és Zászlóforgató Csoport, 
akik egyébként a helyi 
Nagyboldogasszony Ró-

mai Katolikus Általános 
Iskola tanulói, Junior 
Amatőr Art- Open kate-
góriában mérették meg 
magukat. Az idén teljesen 
új tagokból álló csapat az 
El Dorado című pálcás 
művészi tánccal arany, 
míg a Csillogás című 
pomponos produkcióval 
- mely akrobatikus eleme-
ket tartalmazó színpadi 
koreográfia - ezüst mi-
nősítéssel végzett. A csa-
pat tagjai: Darabos Júlia, 
Kovács Flóra, Magyarosi 
Réka, Pajor Enikő, Puha 
Liliána Napsugár és Virág 
Lilla. /me/

Mazsorettesek a dobogón

A Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport ver-
senyzői Patonai Szilvia művészeti vezetővel 
                                                              Fotó: helyszíni felvétel

Nyolc tollaslabda érem 
Zalaegerszegről
A Tapolcai Tollaslabda 
és Fallabda SE január 
végén, Zalaegerszegen 
mérette meg magát a 
II. Decathlon Tollas-
labda Kupán. Több ér-
met is hazahoztak.

Az U13-as leányok kö-
zött első Bakler Zita, 
második Kovács Flóra, 
míg a fiúk versenyében 
harmadik Orbán Csa-
nád. Az U17-es leányok 
versenyében aranyér-

mes Pető Mónika. A 
kezdő női párosok ver-
senyében aranyérmes 
a Bakler Zita- Csapó 
Mónika duó. A haladó 
női egyéni kategóriában 
második Gyarmati Zol-

tánné, míg a férfi verse-
nyen harmadik Gomb-
kötő Richárd. A haladó 
férfi páros kategóriában 
ezüstérmes a Gombkö-
tő Richárd – Gyarmati 
Zoltánné együttes. /me/

Az U13-a korosztályban első Bakler Zita, második 
Kovács Flóra                                  Fotó: Tapolcai TFSE

Judo érmek 
a regionális 
rangsor 
versenyről
Rengeteg érmet hozott 
haza a TVSE - Simon 
Judo ÖSZDSE a Dunán-
túli Regionális Rangsor-
versenyről.

Február végén, Nemesvá-
moson tizenöt judokával 
képviseltette magát a 
TVSE judo szakosztálya, 
ebből hat induló tíz év 
alatti volt, akik a játékos 
vetélkedőn vettek részt. 
Közülük Krasznai Zétény 
Zoltán és Németh Zétény 
ezüst-, míg Gmózer Za-
lán, Szabó Áron, Baráth 
Balázs Barnabás, illetve 
Sallai – Érdi Bence bronz-
érmet szerzett. A tíz év fe-
lettiek versenyében, Diák 
A kategóriában Keszthe-
lyi Gellért a dobogó első, 
míg Diák B kategóriában 
Kitli Jázmin a dobogó 
második fokára állhatott. 
Diák C kategóriában Ta-
kács Ákos és Kovács Bence 
Zsolt ezüst-, míg Takács 
Áron, Jenet Emese, Ham-
za Márk és Bognár – Vida 
Barnabás bronzérmet 
szerzett. Utóbbi verseny-
kategóriában vett részt 
Jerkovits Mirkó is. Felké-
szítőik Cseh Angéla és Si-
mon Mihály. /me/

A Tapolca Vívóklub 
párbajtőrözői, iskoláik 
színeiben remekül sze-
repeltek február elején, 
Pécsen, a Nyugat- Ma-
gyarország Párbajtőr Di-
ákolimpián.

A Batsányi János Gim-
názium és Kollégium, a 
Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Általános 
Iskola, a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola tag-
intézményeinek, valamint 
a zalahalápi Csontváry Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola színeiben 
versenyeztek a gyerme-
kek. A II. korcsoportos lá-
nyok közt második Hegyi 
Dorka, ötödik Bolla Sára 
(Nagyboldogasszony). A 
III. korcsoportban arany-

érmet, ezzel együtt pedig 
a Nyugat-magyarorszá-
gi Párbajtőr Diákolimpia 
Bajnoka címet nyerte a fiúk 
közt Süketes Miklós Csaba 
(Csontváry), a lányok közt 
pedig Cserép Dorina, míg 
a negyedik Konczek Lina 
Melodi (Batsányi). A VI. 
korcsoportban aranyér-
mes Tóth Adrienn, harma-
dik Szabó Kitti, a fiúk közt 
negyedik Kovács Benedek 
(gimnázium). Az 1-8. he-
lyen végzett tanulók jutot-
tak volna tovább az orszá-
gos Diákolimpiára. Edzőik 
Gauland Zsófia és Szabó 
Ádám. /me/

Vívóérmek a regionális 
Diákolimpiáról

A VI. korcsoportban 
aranyérmes Tóth Adrienn 
(balra), bronzérmes 
Szabó Kitti         

A II. korcsoportban 
ezüstérmes Hegyi Dorka     
     Fotók: Tapolca Vívóklub
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A  piaccsarnok közked-
velt Fincsi büféje és a 
„húsos autó” sem hiány-
zik majd a kínálatból az 
elkövetkező napokban- 
mondta el a Tapolcai Mé-
dia érdeklődésére Róth 
László piacfelügyelő. 
Vannak kereskedők, akik 
adakoznak, vagy éppen 
házhoz szállítanak, ha 
kell. Ez utóbbira szép 
példa a Dobó lakótelepi.

A hagyományos  piaci áru-
sítás felfüggesztését ren-
delte el a város polgármes-
tere március 17-el, ezért 
Buzás Lajos is bezárta 

zöldségesét a helyszínen. 
A kiskereskedő két másik 
városi üzlete viszont to-
vábbra is várja a vásárló-
kat. – Nálunk folyamatos 
az áruellátás. Kérek min-
denkit, hogy ne vásároljon 
pánikszerűen, töreked-
jünk arra, hogy másnak 
is jusson! Higgyék el, lesz 
zöldség holnap is- üzeni 
minden vásárlójának Bu-
zás Lajos, aki önkéntes 
felajánlásként egységcso-
magokat készített, amely  
a helyi szociális ellátáson 
keresztül juthat el rászo-
rulókhoz. Hasonlóan vé-
lekedik és igyekszik tenni 

a közösségért  Páhy Albert 
boltvezető is, aki a Dobó 
lakótelepi ABC-t üzemel-
teti. Töreky Ferenc helyi 
lakossal együttműködve, 
rendelésre, külön díjazás 
nélkül kiszállítják az élel-
miszert a városrész ottho-
naiba. 
Páhy Albert szerint, az 
első nagy vásárlási hullám 
után megnyugodtak a ke-
délyek a reptéren is, most 
már mindenből (lisztből, 
élesztőből és tisztálkodási, 
egészségügyi termékekből 

is) van, és várhatóan lesz 
is bőséges mennyiség. 
A boltvezető lapunknak 
elmondta, a vevők most 
már nyugodtabbak, fi-
gyelmesek egymással is. 
– Napi többszöri fertőt-
lenítéssel, szellőztetéssel 
igyekszünk biztonságo-
sabb környezetet terem-
teni a vásárláshoz. Aki 
pedig a járványra való 
tekintettel inkább otthon 
maradna, annak mostan-
tól kiszállítjuk a megren-
delt árut -mondta. /tl/

Helyi kereskedők szerint nincs ok a felhalmozásra

Páhy Albert (balra) és Töreky Ferenc. Általuk minden 
háztartásba eljuthat az áru a Dobó lakótelepen    Fotó: tl

A népszerű húsos autó kínálata is rendelkezésre áll 
                                                                                          Fotó: tl

Ha nem lenne a korona-
vírus és vele a járvány-
veszély, akár ostoba tré-
fának is gondolhatnánk 
a város ismert köztéri 
szobrainak látványos 
„megcsúfolását”. Néhány 
napja ugyanis az Egység-
ben Tapolczáért Egye-
sület tagjai maszkkal ta-
karták el Batsányi János, 
Wass Albert, a Kiskirály-
lány és a többiek orrát, 
száját.

– Különleges figyelem-
felkeltésnek szántuk, azt 
üzenjük vele, hogy ebben 
a nehéz helyzetben igen-
is maradjon otthon min-

denki! Ha pedig muszáj 
menni, akkor pedig  hord-
junk maszkot, mert erre 
a fajta helytállásra most 
nagyon nagy  szükség van 
– mondta el a Tapolcai 
Média érdeklődésére Dr. 
Décsey Sándor, az Egység-
ben Tapolczáért Egyesü-
let tagja, önkormányzati 
képviselő, helyi polgárőr. 
– Úgy tapasztaltuk, hogy a 
városban még sokan nem 
veszik elég komolyan a jár-
ványveszélyt, nekik szól az 
üzenet. Ugyanakkor arról 
is meg vagyunk győződve, 
hogy a humor, a vicc fon-
tos, átsegít bennünket a 
nehézségeken-tette hozzá. 
/írás:tl, fotók: ds/

Különleges figyelemfelkeltés, 
maszkok a szobrokon

Világszerte tapasztalha-
tó, hogy az új koronavírus 
által terjesztett járvány 
miatt a sebészeti maszkok 
és más orvosi segédeszkö-
zök iránt megnövekedett 
a kereslet, és egyre nehe-
zebb ezek beszerzése. 

Ezzel párhuzamosan meg-
jelentek az olyan értéke-
sítők, akik weboldalakon, 
közösségi oldalakon és 
e-mail címeken kínálják 
ezeket az árucikkeket meg-
vételre. A gyanútlan vásár-
lók a megrendelés után 
azonban a terméket sem 
kapják kézhez, a pénzüket 
sem tudják visszaszerezni-
tájékoztat az ORFK.
Nemzetközi példák alap-
ján a csalók telefonon is 
igyekeznek kihasználni 
a világban jelenleg zajló 
egészségügyi válsághely-
zetet, és klinikai vagy kór-
házi dolgozóknak kiadva 
magukat arra hivatkoznak, 
hogy a sértett hozzátar-
tozója megfertőződött, az 
orvosi ellátásának költsé-
geit viszont ki kell fizetni. 
Az elmúlt időszakban arra 
is volt példa a nagyvilág-
ban, hogy a megtévesztett 
személy valamelyik orszá-
gos vagy világszervezet 

nevében kapott e-mailt, 
amelyben valótlan, mégis 
hihetőnek tűnő állítások-
kal igazolva a személyes 
adatok, fizetéshez használt 
jelszavak, kódok megadá-
sára kérték, vagy éppen 
egy levélhez csatolt adat-
halász-fájl megnyitására 
utasították.
Ezek a bűnözők azokat a 
félelmeket és aggodalma-
kat használják ki, ame-
lyeket a COVID-19 kelt 
az önmaguk és szeretteik 
egészségét féltő emberek-
ben. Kellő óvatossággal és 
egészséges bizalmatlan-
sággal megelőzheti, hogy a 
koronavírus veszélyeire hi-
vatkozva becsapják. Min-
dig tartsa szem előtt, hogy: 
ha a megbetegedés tüne-
teit észleli magán, fordul-
jon telefonon keresztül a 
(házi)orvoshoz! A korona-
vírus fertőzés kimutatásá-
ra szolgáló laboratóriumi 
vizsgálatot jelenleg kizáró-
lag állami egészségügyi el-
látó rendszerben végeznek; 
a koronavírus fertőzöttség 
kimutatására alkalmas 
gyorsteszt egyelőre nem 
létezik, így az sem a gyógy-
ászati segédeszközboltok-
ban, sem telefonon vagy 
személyesen nem kapható; 

a vásárlás módjától függet-
lenül ajánlott leellenőriz-
ni az árut ajánló vállalat 
vagy személy valódiságát. 
A  csalók szándékosan 
megtévesztő, a valódihoz 
a megszólalásig hasonlító 
weboldalakat hoznak létre, 
ne kattintson rá. Vásárlás 
előtt mindig ellenőrizze a 
cég értékeléseit az interne-
ten. Ne kattintson rá olyan 
linkre, ne nyisson meg 
olyan csatolmányt, amely 
nem várt küldeményként, 
ismeretlen feladótól ér-
kezett! Fogjon gyanút, ha 
olyan e-mailt kap, amely-
ben orvosi felszerelése-
ket kínálnak, vagy egész-
ségügyi vizsgálat címén 
személyes adatait kérik, 
a legálisan működő egész-
ségügyi szervezetek álta-
lában nem így veszik fel a 
kapcsolatot a betegeikkel; 
amennyiben úgy érzi, csa-
lás áldozatává vált, értesít-
se azonnal a rendőrséget, 
valamint a számlavezető 
bankját a későbbi kártala-
nítása érdekében!
Ahogy mindig, úgy most 
is fordítson fokozott figyel-
met az idős hozzátartozói-
ra, ismerőseire, és tájékoz-
tassa őket a fentiekről! 
/ORFK-tl/

Csalók használják ki a járványveszélyt

Most másképpen mutatnak példát


