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Csaták, bemutatók
HADI FESZTIVÁL Háborús jelenetek, hatalmas érdeklődés mellett

Hatalmas érdeklődés mel-
lett rendezték meg a hét-
végén az idei hadi fesz-
tivált az egykori laktanyai, 
honvédségi területen, Ta-
polca és Lesencetomaj 
határában.

A perzselő nap, a forróság 
sem rettentette el a látogató-
kat, akik ezrével érkeztek 
Tapolcára közelről, s távol-
ról egyaránt. Szombaton af-
gán-szovjet csatajelenetet 
láthatott a közönség, míg a 
vasárnap fő látványossága 
az 1944-es második világhá-
borús ütközet volt, ahol egy 
kárpátaljai szovjet javítóbá-
zisért harcoltak a felek föl-
dön és levegőben. 
Természetesen a két kiemelt 
harci bemutató mellett a 
helyszínen számos érdekes-
ség várta a vendégeket. Töb-
bek között egyenruházati, 
felszerelési és fegyverzeti 
kiállítások a Magyar Királyi 
Honvédség, a Magyar Nép-
hadsereg, a Vörös Hadsereg, 
valamint a második világhá-
borús német haderő korsza-
kaiból. Volt frontkórház, 

francia idegenlégiós kiállí-
tás és börze, surranótárs ta-
lálkozó, illetve több izgal-
mas bemutató, továbbá RC 
tank és autótalálkozó, “séta-
harckocsikázás”, airsoft, 
ezer négyzetméteren milita-
ry börze. A program főszer-
vezője, Vitárius György már 
az előkészületek idején azt 

hangsúlyozta, hogy a hábo-
rús jelenetek felidézésénél 
törekszenek a korhű meg-
jelenésre, és az események 
valósághű bemutatására. 
Azóta kiderült, hogy ebben 
következetesek voltak a ren-
dezők, a hónapok óta zajló 
felkészülés, gyakorlás, a 
precíz tervezés meghozta 

eredményét, a bemutatókat a 
közönség élményként élte 
meg.  A teljes hétvégi ese-
ménysort tekintve a vasár-
napi második világháborús 
jelenet vonzotta most is a 
legnagyobb tömeget, ahol 
légitámadás indította a szov-
jet és német erők közötti 
csatát.                               (szj)

Telefonos csalók trükkjei Ünnepelt az egészségügy
Telefonos csalók fosztogat-
nak országszerte, az utóbbi 
időben Tapolcán is – hívta 
fel a város lakosságának fi-
gyelmét a napokban Rausz 
István tapolcai rendőrkapi-
tány. 

Egyre több kárt okoznak az 
utóbbi időben a telefonos 
csalók. A trükkjük, hogy ál-

dozataikkal elhitetik,  nyere-
ményjáték győztesei lettek. 
Mindössze egy „kisebb” 
összeget kell a nyeremény 
átvételének feltétele miatt 
elutalniuk egy bizonyos 
bankszámlára. Ugyanennek 
a trükknek körmönfontabb 
változata, hogy egy nyere-
ménykódot kell elküldeni 
egy központi számra az ál-
dozatnak. - Ebben az esetben 
a megadott szám a Magyar 
Telekom Zrt. központi 
egyenlegfeltöltő száma, míg 
a “nyeremény” kódja a csaló 
által feltölteni kívánt összeg 
és az ő telefonszáma. Ezzel a 
módszerrel a bűnözők feltöl-
tik saját telefonegyenle-
güket – tájékoztatta lapunkat 
Rausz István, aki arra kér 
mindenkit, hogy legyen óva-
tos és ne dőljön be a csa-
lóknak!                               (tl)

Semmelweis-nap alkal-
mából, kitüntetések, elis-
merések átadásával ün-
nepeltek az egészség-
ügyi szakma tapolcai dol-
gozói a Tamási Áron Mű-
velődési Központban a 
közelmúltban.   

A Semmelweis-nap minden 
évben kiváló alkalom arra, 
hogy az egészségügyben 
dolgozók sokszor erőn felüli 
áldozatvállalását, hivatástu-
datát és teljesítményét elis-
merje a társadalom. Az ün-
nepségen a térség ország-
gyűlési képviselője mondott 
rendhagyó ünnepi beszédet, 
amelyben a tapolcai kórház 
fejlesztését   is szorgalmaz-
ta. - Hálával tartozunk az 
egészségügyi intézmények 
munkatársainak példaértékű 

tevékenységéért - hangsú-
lyozta Rig Lajos.  Az ünnepi 
beszédet elismerések átadá-
sa követte. A tapolcai mentő-
állomás részéről Szalay 
László mentőállomás vezető 
és Dobó Zoltán polgármes-
ter kitüntetést adott át Szi-
getvári Csaba mentőtiszt-
nek, Kapornaki Ernő és 
Körmöndi Attila mentő 
szakápolóknak, Bakonyi 

Zoltán és  Keresztes Ádám  
mentő gépkocsi vezetőknek, 
Kranabeth Attila mentő 
szakápolónak és a nyugdíjba 
vonuló kollégáknak, Nagy 
Tibor és Balogh József men-
tő gépkocsivezetőknek. Az 
idei Deák Jenő Emlékérmet 
dr. Dénezs Magdolna üzem-
orvos vehette át. (Folytatás 
a 3. oldalon „Elismerték 
munkájukat” címmel)       (tl)

Sérülékeny
világunk

Ismét bebizonyoso-
dott, hogy mennyire 
sérülékeny, törékeny 
világban élünk, a ter-
mészet erőihez ké-
pest. Egészen közel-
ről tapasztaltam meg 
a vasárnap esti vihart, 
az orkán erejű szél 
félelmetes pusztítá-
sát, és a vele érkező 
jégesőt. Szinte víz-
szintesen feküdtek a 
fák, volt, amelyik úgy 
is maradt. Több ketté-
tört (vagy darabokra), 
aztán udvarra, utcára, 
vezetékre, épületre, 
autóra zuhant, ahova 
„játszi” könnyedség-
gel repítette a félel-
metes, nem emberi 
léptékű erő. Szakad-
tak a légvezetékek, 
az áramellátás hamar 
megszűnt, tévé, vil-
lany, hűtőszekrény 
értelmetlen eszközzé 
vált. Egy rövid időre 
érezhettük kicsinysé-
günket, azt, hogy va-
lójában csak egy por-
szem vagyunk ebben 
a világban.

          Szijártó János

Egy kárpátaljai szovjet javítóbázisért harcoltak a szemben álló erők. Az 1944-es 
harci cselekmény felidézése komoly sikert aratott                                            Fotó: szj.

Egészségügy - elismerték munkájukat    Fotó: Töreky L.
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Lezárták a tanévet

Elballagott a végzős osz-
tály, lezárták a tanévet és 
átadták a felújított torna-
termet a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
Batsányi János Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézményében.

A tanév jelentős eseményén, 
június utolsó szombatján, az 
iskola vezetőségén túl jelen 
volt még Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő, Dobó 
Zoltán polgármester, Lévai 
József alpolgármester és 
Puskás Ákos, a Tapolca Vá-
rosi SE alelnöke.
Az diákok kivonulását kö-
vetően a hetedik osztályos 
tanulók elballagtatták a vég-
zősöket, átadták a virágot és 
a tarisznyát. Az iskolazászló 
ünnepélyes kihozatala után a 
hetedik osztályosok búcsúz-
tatták rövid műsorral a vég-
zősöket, majd a nyolcadiko-
sok is szót kaptak. Bajner 
Imre intézményvezető nosz-
talgikus beszédében kitért 
arra is, hogy a végzős diákok 
részei voltak az iskola éle-
tének, ahogyan az is része 
volt az ő életüknek. Kérte, 
hogy vigyenek magukkal 
minden szép emléket. Bú-
csúzóul jó tanácsokkal látta 
el a ballagókat. Álmodjanak, 
higgyenek az álmaikban, és 
magukban! Ne féljenek a 
kudarctól és merjenek segít-
séget kérni, az iskola kapui 
mindig nyitva állnak előt-
tük. A huszonhét ballagó 
emléklapot vehetett át, majd 
hagyományosan kiosztásra 
kerültek a Batsányi-díjak, 
melyet a Batsányi János Ál-
talános Iskoláért Alapítvány 
kuratóriuma nyolc éves ta-

Utoljára vonult ki a Batsányi Tagintézmény udvarára a 8. a osztály (balra). A lu-
fikkal (a Bárdosban) együtt elszálltak az általános iskolás évek is           Fotó: Archív

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Július 17. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Július 24. 14.00-16.00

A város önkormányzata 
Tapolcai Közszolgálatért 
kitüntetést adományozott 
Für Ágnes Mária, a Tapol-
cai Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselője, a 
Pénzügyi Iroda vezető-fő-
tanácsosa részére a pénz-
ügyi feladatokban pontos 
és lelkiismeretes munkája, 
valamint a természetjárás 
területén végzett közéleti 
tevékenysége elismerésé-
ül az idei városnapon.
Az általános iskolát Káp-
talantótiban végezte, majd 
a tapolcai Batsányi János 
Gimnáziumban érettségi-
zett 1978-ban. Utána dol-
gozni kezdett a Soproni 
Postaigazgatóságon, majd 
1980-tól a Tapolcai Szige-
telőanyaggyárban. Előbb 
minőségellenőrként, majd 
a gyár laboratóriumában 
laboránsként dolgozott. 
1987-ben beiratkozott a 
Vajda János Gépíró és 
Gyorsíró Iskolába, ahol 
1988-ban sikeres vizsgát 
tett. 1989-ben megszüle-
tett kisfia. A GYES alatt 
részt vett egy alapfokú 
számítógépkezelői tanfo-
lyamon, ami nagyban hoz-
zásegítette ahhoz, hogy 
gépiadatfeldolgozóként a 
pénzügyi osztályra kerül-
jön. Ezzel párhuzamosan 
1992-ben beiratkozott a 
keszthelyi Közgazdasági 
Szakközépiskolába, és 
1994-től képesített köny-
velő, statisztikus és válla-
lati tervező lett. 1998-ban 
felsőfokú mérlegképes 
könyvelői szakképesítést 
szerzett. 2001. januárjától 
dolgozik a tapolcai polgár-
mesteri hivatal pénzügyi 
irodáján vezető főtaná-
csosként. Hobbija a termé-
szetjárás, 2007-től a Ta-
polcai Városi Sportegye-
sület keretein belül műkö-
dő természetjáró szakosz-
tály vezetője. 
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nulmányi munka és verse-
nyek eredményei alapján 
ítél oda. 
A folyamatos sikeressé-
géért jutalmazták Albrecht 
Fruzsinát, Csom Angelikát, 
Gerics Annát, és Kamondi 
Rebekát. 
A kuratórium egyedi dön-
téseként a szintén búcsúzó 
Legeza Magdolna, az iskola 
nevelőtestületének tagja is 
Batsányi-díj kitüntetésben 
részesült, akinek az elmúlt 
négy évtizednyi munkáját, 
többek között a kulturális és 
zenei rendezvények szer-
vezését és koordinálását, a 
kuratórium, a nevelőtestület 
és a Szülői Munkaközösség 
a díj odaadományozásával 
köszönte meg.
A ballagók elengedték a lu-
fikat, ezzel együtt jelké-
pesen az iskolában töltött 
éveket, hiszen ősztől már 
középfokú intézményekbe 
kezdenek új életet.
A tanévzáró ünnepélyen dr. 
Komjátiné Nyakó Györgyi 
tagintézmény vezető érté-
kelte az elmúlt tíz hónapot és 
kitért az iskola életében 
történő változásokra is. A 
szeptemberben kezdődő új 
tanévet már a Klebelsberg 
Központ szervezeti egysé-
geként a – januárban létre-
jött – Balatonfüredi Tanke-
rületi Központhoz tartozva 
kezdik meg, ezzel együtt kö-
szönetét fejezte ki Tapolca 
önkormányzatának az eddi-
gi együttműködésért.
Tartalmas, vidám vakációt 
kívánt a gyerekeknek a szep-
temberi viszontlátásig, majd 
tapsvihar és ováció közepet-
te lezárta a 2016/2017-es 
tanévet.

A résztvevők innen átvonul-
tak a felújított tornaterembe, 
ahol ünnepélyes szalagátvá-
gással adták át a megújult 
tornatermet.
A székhelyintézményben 
még előtte nap délután meg-
tartották a tanévzáró ünne-
pélyt és a ballagást. Az isko-
la legrangosabb elismerését, 
a Bárdos- emlékplakettet és 
díszoklevelet, Kovács Bene-
dek és Varga Sára 8.z osz-
tályos tanulók vehették át, 
akik általános iskolai tanul-
mányaik során végig kitűnő 
tanulmányi eredményt értek 
el, számtalan tanulmányi 
versenyen képviselték az in-
tézményt, valamint a közös-
ségi és sport munkájukkal is 
példát mutatott társaiknak. 
Benedek idén megkapta 
eredményes tanulmányi 
munkájáért és kimagasló 
sportteljesítményéért Ba-
logh Zoltán miniszter aláírá-
sával a "Magyarország jó ta-
nulója - jó sportolója"  or-
szágos címet is. Az ünne-
pélyen az iskola és a szülői 
munkaközösség is köszön-
tötte a nyugdíjba vonulókat, 
Eiheingerné Sümegi Annát, 
Keszler Józsefnét, és Keszler 
József pedagógusokat.
A Kazinczy Ferenc Tagin-
tézményben, hagyománya-
ikhoz híven az évzáró ün-
nepélyen csak a végzős, ki-
tűnő tanulmányi eredményt 
elért tanulókat díjazták juta-
lomkönyvvel és oklevéllel, 
akik ebben az évben Faze-
kas Liliána, valamint Hor-
váth Laura voltak. A többi 
kiváló eredményt elért ta-
nulók osztályfőnökeiktől 
vehették át jutalmukat az ün-
nepélyt követően.          (me)

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Für Ágnes Mária

http://www.tapolca.hu
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A kormány és a honvédség is gratulált a 90 éves Anti bácsinak

(Folytatás az 1. oldalról)
Kórház főigazgatói dicséret-
ben részesült Szi-Andor Ju-
dit és Schneider Annamária 
gyógytornász. Számukra dr. 
Lang Zuzsanna kórház fő-
igazgató, Császár László 
gazdasági igazgató és 
Holczbauerné dr. Kollát 
Ildikó adta át az elismeréssel 
járó dokumentumokat. Ki-
tüntetésben részesültek: Vi-
zeli Gábor mérnök, infor-
matikus, Toronyi Tiborné 
foglalkozás egészségügyi 
szakasszisztens, Tápiné 
Csom Hajnalka citológos,  
Gyarmatiné Molnár Andrea 
orvos írnok, Kálmán Attilá-
né nővér, Fazekas Lászlóné 
Ildi szülésznő, nővér, Buzás 
Józsefné Kriszti adminiszt-
rátor, Vajda Lívia röntgen-
asszisztens, Szűcs Paulina 
szakápoló, Török Csabáné 
Erzsi főnővér helyettes, Vi-
rág Jánosné Kati raktáros, 
Horváth András műszaki 
munkatárs,  Srámliné Leip-
zig Márta és  Kocsis Lajosné 
egészségügyi asszisztensek, 
továbbá Czystowska Katar-
zyna nővér, a Szeretet lányai 
társulat tagja. Hagyományo-
san a Semmelweis-napon 
köszönti a szakma a 25, a 30 
és 40 éve az egészségügyben 
dolgozókat. Barka Károly-
né, Horváth Magdolna, 
Kleinné Heilig Katalin, Tá-
tosiné Bóta Andrea, Péter-
Holcbauer Anita 25 éves 
jubileumi érmet vehetett át. 
30 éves szakmai múltjáért 
Bódai Katalint, Konkoly Jó-
zsefnét, Sásdiné Verebélyi 
Margitot, Vargáné Sabján 
Erzsébetet és Pappné Vers 
Ildikót jutalmazták. 40 éves 
jubileumát Horváthné Ren-
ner Ildikó és Pető Kálmánné 
ünnepelhette idén. A kitün-
tetések, elismerések átadása 
után dr. Lang Zsuzsanna a 
Dr. Deák Jenő Kórház fői-
gazgatója mondott pohárkö-
szöntőt a Tamási Áron Mű-
velődési Központ aulájában, 
ahol svédasztalos vacsora is 
várta az egészségügyi szak-
ma dolgozóit és az ünnepség 
meghívottjait. A rendezvény 
igényes zenei produkcióval 
is megörvendeztette a jelen-
lévőket. Tóth-Rompos Pat-
rícia, Tóth Péter és Fazekas 
Ádám helyenként szólóban, 
helyenként  zenekari felál-
lásban előadott fuvolára  és 
ütőshangszerekre épülő mu-
zsikája megérdemelt sikert 
aratott.                                (tl)

Hirdetés

Elismerték 
munkájukatSzabó Antal ez év június 30-

án töltötte be 90. életévét. A 
kerekesszékhez kötött nyug-
díjas katonatisztet otthoná-
ban köszöntötte Dobó Zol-
tán polgármester, aki átadta 
Magyarország kormányá-
nak üdvözlő oklevelét.
Anti bácsit nemrég tért visz-
sza a kórházból, ahol infúzi-
ókúrát kapott. Családtagjai 
szerint,  jó egészségnek 

örvend a papa.  Az ünnepelt 
Hajdúböszörményben látta 
meg a napvilágot, négy  test-
vére közül ma már csak 
egyik húga él. Szűkebb csa-
ládjával a hatvanas évek vé-
gén, Budapestről érkezett 
Tapolcára, katonahivatása 
szólította városunkba. 1969-
tól 1974-ig a rakétásoknál 
szolgált, majd újra Buda-
pestre került. Tapolcára öt 

éve költözött vissza fodrász-
ként dolgozó lányához. 
Egyik lábát elveszítette, ke-
rekesszékhez van kötve, je-
lenleg  gondozásra szorul. 
Szabó Antalnak aktívabb 
éveiben az erdőjárás, a va-
dászat volt a mindene. A na-
pokban vehette át arany-
diplomáját. Érthető okokból 
ma már inkább a tévé és a 
rádió műsorai kötik le.     (tl)

Szabó Antal unokájával 
és egyik dédunokájával  



Hűtsük a házat!
TIPPEK Arra az esetre, ha nincs klímaberendezés
A nyári kánikula megviseli 
az emberi szervezetet, 
így nem mindegy, hogy la-
kásunk mennyire meleg-
szik fel ilyenkor. A klíma-
berendezés azonban 
nem mindig és mindenhol 
jelenthet megoldást, akár 
annak költségvonzata, 
vagy a beszerelés bo-
nyolultsága miatt.

Az Energia.ma internetes 
magazin azokat az alapvető 
dolgokat gyűjtötte össze, 
amelyekkel a ház, a lakás 
hűvösebben tartható a meleg 
forró nyári napokon. 
A portál nyolc tippet javasol 
megoldásként. 
Első helyen arról tesz emlí-
tést a portál, hogy a párolgás 
hőt von el, ezért ha lespric-
celjük magunkat simán víz-
zel, javul a hőérzetünk. Erre 
láthatunk példát közterüle-
teken is, amikor finom víz-
permetet adó, frissítő kapuk 
alatt sétálhatunk át. Javasol-
ják többek között azt is, 
hogy mozgassuk a lakásban 

a levegőt ventilátorral, ne 
hagyjuk, hogy álljon! Ár-
nyékoljunk mindent, amit 
csak lehet, használjunk az 
ablakokon redőnyt! Hosz-
szabb távon megtérülő be-
fektetés, ha fákat, növénye-
ket ültetünk a ház köré. Az is 
lényeges persze, hogy le-
gyenek a lakásban is növé-

nyek, hiszem ezek javítják a 
látványt, és ha már a hőség-
ről van szó, a klímát is. Le-
hetőség szerint minél keve-
sebb háztartási gépet üze-
meltessünk, mert ezek ont-
ják a meleget! Fontos tétel, 
hogy napközben ne enged-
jük a meleg levegőt be, éj-
szaka a hűvös órákban vi-

szont az egész lakást jól 
szellőztessük át! Ez már 
költségesebb megoldás, de 
ha van rá mód, érdemes szi-
getelni a homlokzatot (vilá-
gos színek használata aján-
lott), és a tetőt. Utóbbinál 
speciális cserepet kell vá-
lasztani, kifejezetten a hőter-
helés elkerülése miatt.   (szj)

A ventilátor is jó szolgálatot tehet a nagy melegben                              Illusztráció: szj.

Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

www.profipadlo.hu
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Takács Tibor zászlós elmondá-
sa alapján - 1963. május. 12

éső este a laktanya ram-Kpájára betoltak egy sze-
relvényt, négyszögletes hatal-
mas faláda volt a vagonokon.
Mindkét laktanyában teljes volt 
az elsötétítés, a szomszéd lak-
tanya őrtornyából az őrt levál-
tották és bevonták. Az épüle-
tekből a kijárást megtiltották.
A Tapolcáról kivezető utakat 
lezárták, a forgalmat leállítot-
ták, minden ellenőrző pontnál, 
rendőr, katona, munkásőr és el-
hárítók álltak.
A laktanyát nem lehetett meg-
közelíteni semmilyen irányból, 
mindent hermetikusan lezár-
tak, Tibor sorkatona volt, és a 
rampától 15 méterre felállított 
örszolgálatot látott el. 
Ferde szemű ázsiai származású 
katonák kezdték el lebontani a 
deszkapalánkot, belülről ho-
mok nélküli kátránypapírral 
volt bevonva. Lánctalpas harc-
kocsiszerü valamivel leálltak 
és eltűntek a laktanya melletti 
erdőben, a későbbi 2. rakéta 
osztály technikai biztosítópont  
helyén. Tibor ekkor még nem 
sejtette miről van szó, csak hó-
napok múlva tudta meg, hogy 
rakétás lett. A lánctalpasokat 
tiszti őrparancsnok vezetésével 
felállított őrség védte, az őrök 
egymástól 15 méteres távolság-
ban álltak.
Tibor később nyolcas kezelő 
lett, akkor már mint tovább-
szolgáló, a tűzoltó kocsinak lett 
a parancsnoka, ketten telepítet-
ték akkor. Később mikor elké-

szült a zárt terület, oda vonták 
vissza a technikát, a zárt terü-
leten őrség volt, az első zászló-
alj telephelyére is csak áteresz-
tő ponton lehetett belépni, ak-
kor alakították ki a hármas áte-
resztő pontot is. A technikát 
csak az láthatta aki közvetlen 
érintkezésben volt vele. Egy-
másközt nem mertek beszélni 
róla, szigorú volt az elhárítás.
A kiképzés kezdetekor hetente 
volt komplex gyakorlat, fel-
váltva a két zászlóaljnak, mikor 
nem volt komplex, akkor ellen-
őrző csoportban voltak, vagy 
dolgoztak azok helyett akik 
betegek voltak. Akkor még 
nem volt szabad szombat.
A parancsnoki értekezlet általá-

ban este nyolkor kezdődött, a 
hivatásos állomány takarodóig 
bent volt, és ébresztőre szintén 
be kellett érkezniük. Ez így 
ment hónapokon át. 
Az első éles indításra, MHSZ 
szürke ruhát és svájci sapka-
félét kellett hordaniuk a magyar 
területen, az alakmásított pony-
vákra kiírták: - Éljen a Magyar 
Honvédelmi Sportszövetség!
Ez történt 1963. május. 12-én 
Tapolcán!
Aznap este a legenda szerint a 
Szabad Európa rádió bemond-
ta, hogy Tapolcára megérkez-
tek az első rakétaindító beren-
dezések...
          Lejegyezte: 
          Kása Árpád ny.á. fhdgy

Az MN 1480 rakétadandár az akkori hadsereg legen-
dás alakulata volt                                               Fotó: Archív

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Július 13 - 19. 

csütörtök – szerda

13 - 19. csütörtök - szerda  
14:00  1200,-Ft 

Kincsem                                                                          
Színes, magyar romantikus 

kalandfilm
Hossz: 121 perc 

...
13 - 19. csütörtök - szerda 

16:15  1200,-Ft 
Gru 3 2D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 96 perc 

...
13 – 19. csütörtök – szerda 

18:00 1200,-Ft                                       
Kipörgetve                                                                       

Színes, szinkronizált francia 
akció-thriller

Hossz: 94 perc 
...

13 – 19. csütörtök – szerda 
20:00 1400,-Ft                                       

A Majmok bolygója: 
Háború 3D                                                     

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-kalandfilm

Hossz: 150 perc 

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Reagálás egy kritikára
em lehet cél a „szépízlés” Nkiszolgálása! (Dr. Sáry 

Gyula kritikájáról) 
Sajnálom, hogy az Ablakaink c. 
tárlatot a kedves és népes kö-
zönség még egyszer nem te-
kintheti meg azokkal a gondo-
latokkal és tudással felvértez-
ve, melyet itt közzé tenni szán-
dékozom azzal a céllal, hogy a 
dr. Sáry Gyula cikkében leírtak 
(Tapolcai Újság 2017.06.23-i 
szám, 6. oldal) helyükre kerül-
jenek.
Ezúton is köszönet a város ve-
zetésének, hogy felkarolták és 
anyagilag is támogatták azt a 
nemes kezdeményezést, mely-
nek során immár hatodik éve 
mutatkozhatnak be Veszprém-
megye amatőr alkotói. A mi 
csoportunk nyolc éve alakult. 
Aki látta az első évekbeli szárny-
próbálgatásaikat, az tudhatja, 
hogy mára milyen szintre fej-
lődtek tagjaink. Köszönhető 
mindez a rendszeres közös 
munkának, a sok-sok előadás-
nak és nem mellékesen a ren-
geteget segítő kritikának és ön-
kritikának, melynek minden 
heti szakkör végén önkéntesen 
veti magát alá a csoport, mind 
önmagukat bírálva, mind a kör-
vezető véleményét meghallgat-
va. Mert a jobbító, értő kritika 
minden esetben előbbre visz. 
Mint ahogy a tudatlan és elfo-
gult csak rombol és sajnos 
gyakran rossz irányba terel. És 
ami még ennél is fontosabb, ná-
lunk mindenki megtanult 
„absztrahálni”, azaz, elvonat-
koztatni. Figyelem, nem lemá-
solni a valóságot! Ezen már 
kétszáz éve túllépett a képző-
művészet. Ha nem tette volna, 
akkor nem született volna meg 
az izmusok olyan gazdag ka-
valkádja, mely mára már min-
denki ízlésének nyújtani tudja 
azt, amit a művészetet szerető, 
értő ember kíván. Legyen az 
impresszionizmus, kubizmus, 

vagy éppen a teljesen nonfigu-
ratív ábrázolás sokféle megol-
dása. Ennek a sokarcúságnak a 
mai művészetben egyforma lét-
jogosultsága van, s teljesen in-
dokoltan. Hiszen- ahogy annak 
idején tanítottam- a sokarcú 
világot csak ilyen „sokarcúan” 
lehet tükrözni, visszaadni. 
Meggyőződésem, hogy ezek az 
előbbiek az igazi, eredeti egyé-
niségek, s az alkotásaik is azok.
Senkinek nincs joga ahhoz, 
hogy bármilyen, az ő ízlésétől 
eltérő stílusú alkotót, alkotást 
„leminősítsen, ami egy ha-
nyagul odavetett mondat erejé-
ig megtörtént dr. Sáry Gyula 
olvasói levelében. Mert nem az 
a probléma egy kiállítás anya-
gához való viszonyulásban, 
hogy a néző inkább a barokkos  
pre-impresszionisztikus Tur-
nert, vagy Watteaut preferálja, 
hiszen az mindenkinek szíve-
joga. Viszont kötelessége, ha 
igényt tart a véleményformá-
lásra, hogy nézzen, olvasson, 
járjon utána, hogy miért is szü-
letett meg több, mint 100 éve az 
avantgardizmus?! Túl a natura-
lizmuson és a fotó minden lehe-
tőségén, napjaink művészének 
nem lehet célja a közönség 
szépízlésének a kiszolgálása. 
Egyszerűen azért, mert nem az 
a feladata! A mai művész új vi-
lágot akar teremteni!  S ha nem 
tud, akkor nem művész! Nem 
könnyű a dolga, mert szinte 
minden lehetőséget kimerítet-
tek már. De az biztos, hogy az ő 
"érték mércéje" nem a hétköz-
napi szépség, hanem az erede-
tiség, a meghökkentés, a külön-
legesség. És igen, időnként a 
szándékos felháborítás, dühí-
tés. És miért is lehetne emiatt 
követ vetni rá? Hisz minden kor 
minden művészének, sőt, még 
az "átlagembernek" is az az 
egyik legalapvetőbb vágya, 
hogy figyeljenek rá. "   
         Tihanyiné Bálint Zsuzsa

Volt egyszer egy rakétadandár  (2.) 

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 29 - 40 - 45 Ft/db
Új burgonya:150-178 Ft/kg
Sárgarépa: 150-240 Ft/kg
Zeller: 280 Ft/kg
V.hagyma: 160-250 Ft/kg
Paprika: 190-500 Ft/kg
Paradicsom: 290-450 Ft/kg
Uborka: 180-350 Ft/kg
Jégsaláta: 280 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Gyömbér: 880 Ft/kg
Zöldbab: 490-800 Ft/kg
Alma: 250- 290 Ft/kg
Körte: 350-400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 480 Ft/kg
Kukorica: 100-119 Ft/cső
Citrom: 700 Ft/kg
Banán: 440 Ft/kg

A közelmúltban rendezték meg 
az MN 1480 Baráti Kör immár 
hagyományos találkozóját Ta-
polcán, illetve Badacsonyláb-
dihegyen. Az eseményről szóló 
tudósítás 2017. június 23-án 
jelent meg nyomtatott újsá-
gunkban.  A megjelenés után az 
MN 1480 Baráti Kör elnöke az 
alábbi helyesbítést juttatta el 
szerkesztőségünkbe: 
A Tapolcai Újság 2017.  június 
23-ai számában tévesen jelent 
meg információ Csányi József 
ny. alezredes elhunytáról. Az 
általam adott téves tájékozta-
tásért elnézést kérek a tisztelt 
családtól és az olvasóktól!

Tisztelettel,
Kovács Barnabás 
        nyá. alezredes, 
az  MN 1480 Baráti Kör elnöke

Helyesbítés

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Tornatermi felújítások

Hatodik alkalommal szer-
vezték meg tapolcaiak a 
Gyermek horgászver-
senyt a Halimbai Nagy-ta-
von. A versenyre ingyene-
sen nevezhettek a gyere-
kek tizennégy éves korig, 
több kategóriában, szülői 
felügyelettel.

Jakabné Bocz Alexandra 
főszervezőtől megtudtuk, a 
program elsődleges célja, 
hogy kicsalogassák a gyer-
mekeket a természetbe, 
hogy a szabadidejüket ott 
töltsék és ne a számítógép, 
vagy a tv előtt. A rendezvény 
időpontja is ezért esik az 
óvoda, illetve az iskola vé-
gére, hogy akik kedvet kap-
nak a versenyen, azok akár 
az egész nyári szünetben ez-
zel a remek sporttal tudják 
tölteni a szabadidejüket. 
Mindemellett pedig egy ki-
váló családi programlehető-
ség. A nap folyamán segítsé-
gére volt Tóth Bernadett, va-
lamint Bocz Sándorné és So-
mogyi Judit.
A szervező élménybeszámo-
lójában elárulta, hogy a nap 
nagyon izgalmasan telt. 

Országos döntőben az atléták

Reggel érkeztek a helyszínre 
a versenyzők a kísérőkkel. 
Nem sorsolták a helyeket, 
engedték, hogy mindenki ott 
foglaljon helyet, ahol szeret-
ne, így barátok, baráti társa-
ságok egy helyre tömörül-
tek és kötetlenül, jó han-
gulatban telt az egész nap. 
Rövid szabályismertetés 
után mindenki elfoglalta a 
helyét és megkezdte a lázas 
készülődést élete legna-
gyobb halának kifogására. 
Dudaszó után indult a ver-
seny. Minden hal számított, 
sőt a legkisebbet és a legna-
gyobbat külön díjazták. 
Nagy volt a nyüzsgés, takti-
kázás, a versenyzők és a kí-
sérők részéről is. Számított a 

csali színe, formája, illetve a 
versenytársaik teljesítménye 
is, így egész nap lesték egy-
mást, hogy le ne maradjanak 
társaiktól. A dudaszó után 
véget ért a verseny, minden-
ki megfáradtan vitte a 
zsákmányt a mérlegelésre. 
Amíg a szűri dolgozott, 
ebéddel vendégelték meg a 
gyerekeket.
Az eredményhirdetést izga-
tott várakozás övezte. Kor-
osztályában Profi kategória 
I. helyezett Sarok Máté, ko-
rosztályában Profi kategória 
II. helyezett Szollár Zsanna. 
Őket régebb óta figyelték a 
szervezők, rutinos, megfon-
tolt versenyzőként beszéltek 
róluk. A szponzorok segítsé-

gével külön tudták díjazni a 
kitartásukat.
A 2-9 éves korúak között el-
ső Orosz Aliz (9 éves), máso-
dik Drei László (7 éves), 
harmadik Molnár Anna (6 
éves). 10-14 éves korúak kö-
zött első helyezett Hubert 
Ádám (13 éves), második 
helyezett Gróf Evelin (13 
éves), harmadik helyezett 
Domonkos Gabriella (13 
éves).
A legkisebb halat Szarka 
Szabolcs (7 éves), míg a leg-
nagyobbat Husvéth Zalán 
(11 éves) fogta.
A díjkiosztón a lelkes szpon-
zoroknak köszönhetően 
minden kisgyerek ajándék-
csomagot kapott, emléklap-
pal együtt. Alexandra köszö-
netét fejezte ki a szponzo-
roknak - külön kiemelve a 
tapolcai önkormányzatot -, 
akik nélkül ez a program 
nem valósulhatott volna 
meg. Hangsúlyozta, a ver-
seny ingyenességét továbbra 
is megtartja, reméli, hogy 
jövőre még többen melléjük 
állnak. Folytatás lesz, egy év 
múlva ismét várnak minden 
érdeklődőt.                    (me)

Tapolcaiak versenye a Halimbai Nagy-tavon

A Siklósi testvérek és 
Rédli András is szerepel a 
válogatottban.

A Magyar Vívószövetség 
kijelölte a júliusi lipcsei vi-
lágbajnokságon, és az au-
gusztus végi, tajpeji Univer-
siadén részt vevő magyar 
válogatottat, melyen három 
párbajtőröző is képviseli 
Tapolcát.
A lipcsei megmérettetésen 
Rédli András és Siklósi Ger-
gely, míg az Universiadén 
utóbbi vívó mellett testvére, 
Siklósi Enikő vesz részt. (me)

Válogatott 
tapolcaiak 

Üléseznek 
a sakkozók 
A Tapolca Városi Sport-
egyesület Sakk Szakosztá-
lya nevében Ács Lajos szak-
osztály elnök, és Paréj Jó-
zsef szakosztályvezető érte-
síti és meghívja a szak-
osztály tagjait és a sporttár-
sakat 2017. július 18-án, 
17.00 órára a Tapolca Városi 
Sport Egyesület Sakk Szak-
osztály taggyűlésére, a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pont második emeleti termé-
be. Napirendi pontok: szak-
osztályvezető választás, 
szakosztály elnökség vá-
lasztás, szakosztály elnök 
választás, vegyes ügyek. 
Amennyiben a taggyűlés a 
jelzett időpontban nem lesz 
határozatképes a közgyűlést 
2017. július 18-án 17:15 órá-
ra ismételten, változatlan na-
pirenddel hívják össze.  (me)

A Tapolca Városi Sport-
egyesület Természetjáró 
Szakosztálya szombaton két 
programot is hirdet, amelyre 
minden érdeklődőt várnak.
Július 15-én, a Pétfürdő-Al-
sóörs, Balaton-felvidéki 
Kéktúrát teszik meg. Túra-
vezető Ölvegyi Istvánné, ér-
deklődni indulásról és rész-
letekről a 30/551-5012-es 
telefonszámon.
Aznap reggel munkatúrára 
is lehet jelentkezni, azaz sár-
ga sávjelzés felújításra. Ta-
lálkozó a Kossuth utca- 
Gyulakeszi út körforgalom-
nál, reggel 5 órakor.        (me)

Két program 
szombatra 
a túrázóknak

Debrecenben zárult az At-
létika Országos Diákolim-
pia, ahol a harmadik kor-
csoportos döntőben a Ta-
polcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola diákjai is kép-
viselték a várost.

A nem csak tapolcai diákok 
eredményei a Sportakadé-
mia SE nevét is dicsérik, 
hiszen a hétköznapokban ezt 
az egyesületet is erősítik.
Magasugrásban második 
Vadászi Bíborka (Tapolca) 

158 cm-el, ötödik Varga Li-
zandra (Tapolca) 149 cm-el.
Távolugrásban Vadászi Bí-
borka tizedik (480 cm), hu-
szonharmadik a badacsony-
tomaji Tatay Sándor Általá-
nos Iskolából Fekete Júlia 
(451 cm), aki 600 méteren a 
tizennegyedik (1:51,81).
4×100 m váltófutás kategó-
riában a Fellegi Emília Lili, 
Varga Lizandra, Kölcsey Vi-
rág, Vadászi Bíborka alkotta 
csapat harminckettő induló-
ból az 5. helyen végzett. (me)

parketta került beépítésre, 
második ütemben pedig vi-
lágításkorszerűsítést hajtot-
tak végre. A Szülői Munka-
közösség, valamint az ön-
kormányzat további támo-
gatásával mindezen túl meg-
történt a tornaterem egészé-
nek, a bordásfalak, a védő 
falécek, illetve a kézilabda-
kapuk festése, és új hálóval 
történő felszerelése.
Lezárult a munkálatok 
mindkét szakasza a szék-
helyintézményben, valamint 
a Kosárlabda szakosztály-
hoz kapcsolódóan a világí-
táskorszerűsítés a Kazinczy 
Ferenc Tagintézményben - a 
korábbi pályázatból megú-
jult parketta kiegészítése-
ként. A felújítások anyagi ré-
szét a TAO támogatások 70 
százalékban, a város önkor-
mányzata 30 százalékos ön-
erővel biztosította.          (me)

Befejeződtek a tornatermi 
felújítási munkálatok a Ta-
polca Városi Sportegyesület 
TAO pályázataihoz kapcso-
lódóan a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskolában. 
A minap átadták a Batsányi 
János Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagintéz-
mény megújult tornatermét.
A ballagást és a tanévzárót 
követően a megjelenteket 
Dobó Zoltán polgármester 
köszöntötte. A szalagátvágá-
son rajta kívül közreműkö-
dött még Bajner Imre intéz-
ményvezető és dr. Komjáti-
né Nyakó Györgyi tagintéz-
mény vezető.
Puskás Ákostól, a TVSE al-
elnökétől megtudtuk, hogy a 
Női kézilabda szakosztály-
hoz kapcsolódóan a TAO pá-
lyázatok révén a tagintéz-
ményben első ütemben ízü-
letkímélő Graboplast sport 
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A diákok birtoka vették a megújult tornatermet      Fotó:me 

A tapolcai 
Vadászi 
Bíborka 
ezüstérmet 
szerzett  
magasug-
rásban az 
Atlétika 
Országos 
Diákolim-
pián az el-
múlt hónap 
végén

Fotó: 
Csapó 
Mónika

A legkisebbek nagyon élvezték a versenyt   Fotó: Archív
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