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Akár életet menthet
BEMUTATÓ  Fontos berendezéshez jutott a tapolcai szolgálat

Életmentésre, újraélesz-
tésre alkalmas mellkasi 
kompressziós rendszert 
mutattak be pénteken dél-
után a tapolcai mentőál-
lomás munkatársai.

Amint azt a helyszínen Sza-
lai László, a mentőállomás 
vezetője elmondta, a hor-
dozható eszköz a kézzel vég-
zett mellkasi kompressziót 
helyettesítheti. A fekvő hely-
zetben lévő emberre rögzít-
hető készülék segítségével 
4–5 cm-es mélységben, fo-
lyamatosan, szabályos idő-
közönként, azonos erővel 
biztosítható a mellkasra gya-
korolt nyomás.
Ez már önmagában érzékel-
teti a különbséget az emberi 
erővel végzett újraélesztés-
hez képest. A gép nem fárad, 
és az erőhatás sem változik, 
ráadásul a berendezés akár 
szállítás közben is működ-
het. A készüléket a napok-
ban, az Országos Mentő-
szolgálat Alapítványtól kap-
ta a tapolcai mentőállomás, 
ám Szalai László külön ki-
emelte, hogy a több milliós 

berendezéshez a tapolcai és 
a térségi önkormányzatok 
támogatásának köszönhető-
en jutottak hozzá. A mentő-
állomás vezetője megje-
gyezte azt is, hogy az alapít-
ványon keresztül továbbra is 
lehet támogatni a tapolcai 
állomást, az általuk használt 

eszközállomány pótlása, bő-
vítése, fejlesztése érdeké-
ben. 
A bemutatón Dobó Zoltán 
polgármester is részt vett, s 
örömét fejezte ki amiatt, 
hogy ilyen értékes és fontos 
géphez jutott a tapolcai szol-
gálat, amelynek beszerzé-

séhez a város önkormány-
zata félmillió forinttal járult 
hozzá. 
- Remélem túlzottan gyak-
ran nem lesz szükség erre a 
berendezésre, de ha mégis, 
akkor jó tudni, hogy a bajba 
jutott ember életét mentheti 
meg - tette hozzá.            (szj)

Megszépült a kettős kereszt

50 éves osztálytalálkozó

A Tapolcaiak a Nemzetért 
Egyesület 2009-ben az Y-
házaknél kettős keresztet ál-
lított. A felállított kereszt az-
óta elég rossz állapotba ke-
rült, a fa elkorhadt, ezért el-
távolították. Az elmúlt hé-

ten egy új keresztet állítottak 
a régi helyére és az önkor-
mányzat dolgozói az alap-
ként szolgáló, régi Magyar-
országot formázó térkőből 
kirakott lábazatot is megújí-
tották.                               (szj)

Ötven éves osztálytalál-
kozóra gyűltünk össze jú-
lius 2-án a Tapolca-diszeli 
Arthemis vadászházban - 
írta lapunknak Kócs Ida.   

Az írásos tájékoztatóból ki-
derült, hogy osztályunk 
1967-ben végzett a 3. számú 
Általános Iskola zenei tago-
zatán 32 fővel, amelyből saj-
nos, 2 társuk már nincs köz-
tük. - A találkozón 24-en vet-
tünk részt, négyen igazoltan 
voltak távol, ketten pedig 
még egyik találkozóra sem 
jöttek el. Négy volt tanárunk 
is megtisztelt bennünket je-
lenlétével. Bánfay Magdol-
na, aki osztályfőnökünk volt 
és az éneket tanította. Jávori 
Lászlóné Panni néni, aki 3-
4. osztályban tanított min-
ket, Szatmári Jánosné Ma-

rika néni és Csaba Dezsőné 
Magdi néni, akik az orosz 
nyelvet tanították. Elhunyt 
társaink emlékére mécsest 
gyújtottunk és néma főhaj-
tással emlékeztünk rájuk. 
A találkozó nagyon jó han-
gulatban telt, együtt elköltött 
ebéddel, közös énekléssel, 
tartalmas beszélgetéssel zaj-

lott. Köszönjük Bene Károly 
vállalkozónak a finom étke-
ket, és a zamatos nedűket, 
amit elfogyasztottunk. Hálá-
san köszönjük Panni néni-
nek a gyönyörű tortát, ami-
vel meglepte az osztályt. 
Megbeszéltük, hogy ezután 
évente fogunk találkozni -
írta Kócs Ida.

Falunapot tartottak Tapol-
ca-Diszelben a közelmúlt-
ban a településrész fut-
ballpályáján. Ezúttal sze-
rényebb keretek között.   

- Idén nem terveztünk drága 
falunapi programot, erőfor-
rásainkat a szüreti felvonu-
lás színvonalas megrendezé-
sére tartogatjuk – tudtuk 
meg a helyszínen Bakos 
Györgytől a településrész 
önkormányzati képviselőjé-
től. A szerény anyagi lehető-
ségek ellenére a program jó 
kikapcsolódást jelentett a 
résztvevőknek. A diszeliek 
és meghívott barátaik kel-
lemes környezetben, napfé-
nyes időben, családias kere-
tek között rendeztek főző-
versenyt és focibajnokságot 
is, jól érezték magukat 
egymás társaságában.      (tl)

Családias 
falunap 
Diszelben

Megújult a kettős kereszt és a lábazat is            Fotó: szj.

A tapolcai mentősök minapi bemutatója: működés közben az újraélesztésre alkal-
mas mellkasi kompressziós rendszer                                                    Fotó: Szijártó János

Ötven éve végeztek az egykori 3-as iskolában

A Tapolcai Újság követ-
kező száma 2017. augusz-
tus 11-én jelenik meg. Ad-
dig is keressenek minket, 
olvassák friss híreinket on-
line újságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 
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Tíz család ingyen nyaral
Tíz család jutott egy hetes 
nyaraláshoz a Jobbik 
Szeretetszolgálat Alapít-
vány “Hurrá Nyaralunk!” 
2017 családi üdültetési 
programja által. A hely-
szín ezúttal Tapolca.

A lehetőségről, az előzmé-
nyekről a Sport- és turista-
szálló (Diákotthon és kollé-
gium) előtt Dobó Zoltán, 
Tapolca polgármestere, Kiss 
Gabriella, a Jobbik Szere-
tetszolgálat Alapítvány fő-
titkára és Baráth Zsolt, a 
Hurrá nyaralunk program 
főszervezője tájékoztatta a 
sajtó képviselőit hétfőn a 
vendégek érkezése előtt. A 
tájékoztatón Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő is 
részt vett.
Kiss Gabriella elmondta, 
hogy a nyaralók számára 
minden ingyenes, beleértve 
az utazás, a szállás, a napi 
háromszori étkezés költsé-
geit, valamint a nyaralás ide-
jére szervezett programokat. 
Mint elhangzott, a program-
ba pályázat útján lehetett be-
kerülni, és külön öröm volt a 
kuratórium számára, hogy 
idén sem kellett senkit elu-
tasítani. A program célja, 
hogy olyan családokat jut-

Országos elismerést kaptak

Baráth Zsolt, Rig Lajos, Kiss Gabriella és Dobó Zoltán 
a vendégek megérkezése előtt a szállásul szolgáló kollé-
gium bejáratánál                                  Fotó: Szijártó János

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium, a Földművelés-
ügyi Minisztérium és az Em-
beri Erőforrások Minisztéri-
uma Európa legnagyobb 
közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi kampá-
nyához csatlakozva „Közös 
út, közös jövő!” címmel 
rajz-, fotó- és csoportos kre-
atív pályázatot hirdetett.
- Tapolca város 32 rajzzal 
képviselteti magát a verse-
nyen, ebből 5 rajzot a Szent 
Erzsébet Óvoda gyermekei 
készítettek el, 27 rajzot pe-
dig a Szünidei Sport és 
Szabadidős táborban részt-
vevő gyermekek - tájékoz-
tatta lapunkat István Krisz-
tina a Csermák József Ren-
dezvénycsarnok  rendez-
vényszervezője.             (szj)

A Csobánc Népdalkör eb-
ben az évben is elindult az 
Országos Nyugdíjas Ki-
Mit-Tud-on. 
Az elődöntőt Veszprémben 
rendezték áprilisban. Onnan 
a csoport és a két szóló éne-
kes is bejutott a középdön-
tőbe, amit Hajdúszoboszlón 
rendeztek meg.
Erről Kócs Ida, a csoport ve-
zetője tájékoztatta lapunkat.
Mint megtudtuk, a közép-
döntőbe 438 produkció ju-
tott tovább, ahonnan 264 fel-
lépő került a döntőbe, amit 
szintén Hajdúszoboszlón 
rendeztek meg. A döntőben 
63 szóló énekes, 93 népdal-
kör, a többi résztvevő színjá-
ték, néptánc, és egyéb kate-
góriában jutott tovább. A 
döntőbeli eredmény 3 arany 

minősítés, amelyet a népdal-
kör, és a két szóló énekes 
(Hazafi József katonadalo-
kat adott elő, Kócs Ida pedig 
Hegedűs Erzsébet Egy a ma-
gyar című dalát). - Nagyon 
örültünk, hogy ismét öreg-
bíthettük a város hírnevét. 
További jó hír, hogy van 
utánpótlás is, hiszen egy na-
gyon ügyes, szorgalmas kis-
lány érkezett hozzánk Nagy 
Nikolett személyében, aki a 
hétvégi raposkai ünnepsé-
gen már fel is lépett velünk. 
A következő nagy szereplés, 
a Népek tánca, népek zenéje 
rendezvényen lesz, valamint 
ősszel szeretnénk magunkat 
megmérettetni a Vass Lajos 
Népzenei Szövetség Kárpát-
medencei versenyén - 
mondta Kócs Ida.           (szj)

Raposkán már a népdalkör új tagja is bemutatkozott

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
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Július 24. 14.00-16.0
- Dobó Zoltán polgármester
Július 31. 14.00-16.000

Az idei városnapon a kép-
viselő-testület Az Év Ta-
polcai Rendőre kitüntetést 
adományozott Domonkos 
Zsolt, r. századosnak, a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztá-
lyának osztályvezető he-
lyettesének részére, Tapol-
ca város közterületeinek 
közbiztonságáért folyta-
tott szakmai elhivatottsá-
ga, segítőkész tevékenysé-
ge, a lakosság érdekében 
végzett munkája elisme-
réséül. 
A hivatásos szolgálatot 
2003. július 1-én kezdte, a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság Révfülöpi Rendőrőr-
sének állományában kör-
zeti megbízotti státuszban, 
ahol a 2005. év elejétől 
már járőrvezetőként vé-
gezte feladatát. Ugyane-
zen a szolgálati helyen 
2012. májusától a körzeti 
megbízottak csoportveze-
tőjévé lépett elő, egy évvel 
később pedig ezt a meg-
bízását a Badacsonytomaji 
Rendőrőrsön folytatta. 
2015. május elseje óta a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság Közrendvédelmi Osz-
tályának osztályvezető he-
lyettese. Munkájában a lel-
kiismeretesség, pontosság 
és szorgalom jellemzi, me-
lyet beosztottai mellett 
legelőször önmagától kö-
vetel meg. A Tapolcai Ren-
dőrkapitányság által elért 
eredményekben munkás-
ságának jelentős szerepe 
van. Beosztott állományá-
nak irányítása, a más szak-
területek kollégáival tör-
ténő együttműködése, se-
gítő készsége példaértékű. 
Feladatainak ellátása so-
rán határozott, az állam-
polgárok és vezetői elvá-
rásainak minden körülmé-
nyek közt megfelelő ren-
dőri tevékenységet irányít 
és végez. Döntései szak-
mailag megalapozottak.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Domonkos Zsolt
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tassanak üdülési, nyaralási 
lehetőségekhez, akik talán 
még soha voltak, és anyagi 
lehetőségeik alapján erre a 
jövőben sincs esélyük. 
Baráth Zsolt arról szólt, 
hogy az ismerkedés után a 
táborozók számára közös-
ségi programok, szervezett 
események és szabadidős le-
hetőségek biztosítják a fel-
hőtlen kikapcsolódást Ta-
polcán. Többek között lesz 
strandolás, táncház, kézmű-
ves foglalkozás, vetélkedő.
Dobó Zoltán azt hangsú-
lyozta, hogy a város kedvez-
ményes árakkal támogatja 
az alapítvány idén Tapolcára 
szervezett üdültetési prog-

ramját.
-  Az idelátogató gyermeke-
ket és szüleiket vendégül lát-
juk majd az új városi stran-
don, elkísérjük őket a Ta-
vasbarlangba, hogy kelle-
mes élményekkel gazdagod-
janak, s akár életre szóló ba-
rátságokat kössenek nálunk. 
Fontos a nemzettudat erősí-
tése, az egymástól távol élők 
összetartozásának, nemzet-
tudatának ily módon történő 
erősítése. Ezt a célt is szol-
gálja a kezdeményezés, ami 
pedig Tapolcát illeti, szerve-
sen kapcsolódik a turizmust, 
mint kiemelt ágazatot érintő 
koncepciónkhoz - tette hoz-
zá a polgármester.           (szj)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

http://www.tapolca.hu


Sokan ismerjék meg!
BEJÁRÁS  Érdeklődtek a tapolcai strand iránt, meghívták őket
A helyi Tourinform iroda 
vezetője, Böröndy Tamás 
meghívására több közeli, 
turisztikailag frekventált 
település turisztikai szak-
emberei és szállásadói 
jöttek el Tapolcára, hogy 
megtekintsék és tapasz-
talatokat szerezzenek az 
új tapolcai strandfürdőről.

A vendégeket Lévai József 
alpolgármester fogadta, aki 
Gáspár Andrással, a fürdőt 
üzemeletető cég vezetőjével 
közösen, számos, a strand 
történetével, adottságaival, 
építésével és működésével 
kapcsolatos információt 
osztott meg az érdeklődők-
kel. - Célunk, hogy Héviztől, 
Sümegig, a  turisztikai szak-
emberek, szállodák, szállás-
hely kiadók megismerjék új 
strandunkat, majd reménye-
ink szerint azt, mint prog-
ramalternatívát kiajánlják 
saját partnereiknek – árulta 
el lapunknak a város alpol-
gármestere. 
Az aznap délelőtti kissé bo-
rús, szeles időben csak ke-

vesen tartózkodtak stran-
don, így a vendégek minden 
probléma nélkül járhatták be 
a strandfürdő öltözőit, meg-
ismerkedhettek a különböző 

funkciójú medencékkel, 
csúszdákkal, az európai 
színvonalú strandtechniká-
val, és több más mellett jó 
benyomásokat szerezhettek 

a  kiváló szűrési-, fertőtle-
nítési technológiának kö-
szönhetően minőségében és 
illatában is kristálytiszta 
vízről.                           (tl)

- A TVSE Sakk szakosztályának 
közgyűlésén megszavazták az új 
vezetőségi tagokat. Kedden, a Ta-
mási Áron Művelődési Központ-
ban Istvándi Lajost – a pályázatban 
leadott négy támogatójával együtt - 
szakosztályvezetőnek, Ács Lajost 
ismét szakosztály elnöknek válasz-
tották, illetve kilenc fővel a szak-
osztályi elnökség is létrejött. Rész-
letes beszámolót a következő lap-
számban olvashatnak.
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Turisztikai szakemberek és szállásadók vettek részt a Tapolcai strandbejáráson. A 
képen szemben Gáspár András, a fürdőt üzemeletető cég vezetője      Fotó: Töreky L.

Remek gálaműsor a Tapolcai Musical Színpadtól
a műfajok alapjaival meg-
ismerteti a tapolcai és kör-
nyékbeli fiatalokat.
A látványos és valóban szó-
rakoztató gálaműsor bizo-
nyította az elmondottakat, 
hiszen érzékelhetően szép 
kivonatát nyújtotta a csoport 
összetett művészeti munká-
jának. A közönségnek tet-
szett, hogy az egyéni pro-
dukciókat profi színészeket 

idéző átéléssel, de sallan-
goktól mentesen, jó színpadi 
megjelenéssel és mozgással, 
hitelesen tolmácsolták a fia-
talok. Bebizonyosodott az 
is, hogy a Neoton Família, a 
Hungária együttes és társa-
iknak hajdani slágerei sem 
tűntek el a közönség szívé-
ből. Amikor pedig ugyane-
zek az évtizedeket túlélt fül-
bemászó dallamok és szö-

Hazai és külföldi slágerek csendültek fel a Tapolcai 
Musical Színpad “Miénk itt a tér” címmel megrende-
zett  gálaelőadásán a közelmúltban                     Fotó: tl.

vegek az apák, anyák, ro-
konok figyelő tekintetének 
kereszttüzében, meglepően 
szép előadásban szólalnak 
meg, az bizony dupla öröm. 
Egy gálaműsor nem lehet 
eszköztelen, valami pluszt is 
illik adni a közönségnek. 
Ezúttal a kreatívan össze-
állított, a popdalok, illetve 
az ismert és népszerű musi-
cal betétek hangulatához, 
vagy témájához jól illesz-
kedő projektoros vetítés, a 
fellépők ruházata és az 
ügyes táncosok együtt adták 
azt a bizonyos pluszt, amitől 
a produkciók egy másod-
percre sem váltak unalmas-
sá. 
A csoport oszlopai, Torma 
Tamás, Tóth Kiara, Báder 
Zoltán, Tasner Réka és tár-
saik mellett már jól látha-
tóak azok az arcok, akik 
egyéni stílusukkal, képessé-
geikkel a jövő tapolcai, jó 
esetben országos hírű elő-
adói lehetnek. Hogy a gála-
műsor fellépői közül kik ma-
radnak a színházi műfajnál, 

KULTÚRSAROK

 múlt és a jelen hazai és Akülföldi slágertermé-
séből csendültek fel dalok a 
Tapolcai Musical Színpad 
“Miénk itt a tér” címmel be-
mutatott  gálaelőadásán a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban. A közönség 
imádta a produkciókat, érté-
kelte a népszerű amatőr mű-
vészeti csoport fiataljainak  
hiteles, jól koreografált éne-
kes-, színészi- és táncos tel-
jesítményét.  A gálaműsort 
megelőzően Halápiné Kál-
mán Katalin, Halápi Katin-
ka művészeti vezető nevé-
ben is köszöntötte a közön-
séget. A Tapolcai Musical 
Színpad  oktatója, korábbi 
vezetője a csoport munká-
járól, az elmúlt évek ered-
ményeiről, nem egy esetben 
országos sikereiről ejtett 
szót. Hangsúlyozta, hogy a 
musical színpad, mint 
„regisztrált tehetségpont” 
minden jelentkező fiatalnak 
lehetőséget ad tehetsége ki-
bontakoztatására, miközben 
a színház számos oldalával, 

és kiknek jelent majd pusz-
tán szép emlékeket a 
művészeti csoportnál töltött 
idő, a fejlődni képes tehet-
ség, a szorgalom és  szeren-
cse dönti majd el. Minden-
esetre a közönség tapsa és 
ovációja ezúttal minden fel-
lépőnek jogosan járt. Ők 
voltak azok : Bali Mónika, 
Bardon Nikoletta, Báder 
Zoltán, Farkas Krisztina, 
Fölföldi Zsuzsanna, Gróf 
Gabriella, Herczeg Réka, 
Hídvégi Dominika, Horváth 
Veronika, Ihász Dominika, 
Illés Zsófia, Kardos Marcell, 
Kondor Réka, Kötéljártó 
Napsugár, Krámli Beáta, 
Magyar László, Mészáros 
Réka, Szabó Bianka, Szabó 
György, Szabó Nikolett, 
Szabó Nóra, Takács Péter, 
Tasner Réka, Torma Tamás, 
Tóth Boglárka, Tóth Eliza, 
Tóth István és  Tóth Kiara.
A jó hangról, a technikáról 
Horváth Zoltán gondosko-
dott, a remek koreográfia 
Halász Sándor munkája 
volt.                                     (tl)
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Hívja ügyfélszolgálatunkat,vagy keressen minket
személyesen Tapolcán a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289

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

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

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com
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A kórházi parkolásról
 párom elesett kismo-Atorral és annyira meg-

ütötte magát, hogy nem tu-
dott önállóan járni.
Autóval a tapolcai kórház 
traumatológiájára vittem, 
behajtottam a traumatológia 
előtti parkolóba, hogy minél 
rövidebb úton, a lehető leg-
gyorsabban bejussunk a ren-
delőbe.
Bevittem a párom, majd 
visszamentem a szükséges 
papírokért a kocsihoz, ahol 
már várt a biztonsági őr és 
utasított, hogy azonnal 
hagyjam el az igazgatónő 
parkolóját. A parkoló tábla 
kiegészítő táblája jelezte, 
hogy mozgássérülteknek 
fenntartott parkolóban állok. 
Igaz, hogy van még egy 
tábla „igazgatósági parkoló” 
felirattal, de úgy gondoltam, 
hogy az igazgatóság minden 
tagja nem lehet mozgássé-
rült, ezért álltam oda - ma-
gyaráztam az őrnek, majd 
azt is megkérdeztem tőle, 
hogy hova állhatok? Azt vá-
laszolta, álljak át az ügyeleti 
parkolóba, ám ott egy nagy 
piros felirat tiltja a parkolást. 

Ezt mutattam is neki. Erre 
annyit mondott, hogy „oda 
megy, ahova akar, de az 
igazgatónő parkolóját hagy-
ja el”.  Szerencsére ekkorra 
a vizsgálat éppen befejező-
dött, kerekes széken kitolták 
a párom és felszabadult az 
igazgatónő mozgássérült, 
parkoló helye.

Azonban az elgondolkodta-
tó, hogy egy kórházban 
egyetlen parkolóhely sincs 
fenntartva az ilyen és ehhez 
hasonló esetekre. Nincs 
olyan kondícióban minden 
hozzátartozó, hogy ölben 
tudja bevinni a beteget az ut-
cáról.
                     Bognár István

smét van tapolcai Podma-Iniczky-díjas! Július 14.-
én Gyöngyösön a Falu- és 
Városvédők XXXVI. Or-
szágos konferenciáján ha-
zánk 16 olyan személyének 
adták át a Podmaniczky dí-
jat, akik szakmai munkáju-
kon kívül a legtöbbet tették 
épített és természeti környe-
zetünk, kulturális öröksé-
günk védelme érdekében.
Tapolcáról ez évben Nyári 
József kőfaragót érte ez a 
megtiszteltetés. - Büszkék 
vagyunk rád Jóska és szív-
ből gratulálunk! - írta la-
punknak eljuttatott levelé-
ben a Tapolcai Városszépítő 

A szóban forgó táblát Bognár István másként értel-
mezte, mint a biztonsági szolgálat     Fotó: Bognár István

Kitüntették a kőfaragótMoziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Július 20 - 26. 

csütörtök – szerda

20 - 21. csütörtök–péntek, 
23 - 26. vasárnap-szerda 

14:00 1200,-Ft  
22. szombat 12:00                                                                           

Gru 3 2D  
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 96 perc 

...
20 - 21. csütörtök–péntek, 23 
- 26. vasárnap-szerda 16:00 

1200,-Ft  
22. szombat 16:30                                                                           

A Majmok bolygója: 
Háború 2D                                                                

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-kalandfilm

Hossz: 150 perc 
...

20 - 21. csütörtök–péntek, 
23 - 26. vasárnap-szerda 

18:00 1200,-Ft  
22. szombat 18:30                                                                           

Baywatch                                                                                    
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-vígjáték
Hossz: 119 perc

...
20 - 21. csütörtök–péntek, 23 
- 26. vasárnap-szerda 20:00 

1400,-Ft  
22. szombat 20:30                                                                           

Valerian és az ezer bolygó 
városa 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-vígjáték

Egyesület vezetősége, akik a 
szakmai találkozón részt 
vettek, s képviselték Tapol-
cát. A program keretében a 
konferencia szekciói szak-
mai ajánlásokat is tettek. A 
három napos program kere-
tében jogszabályi változá-
sokról, értékmegőrző mun-
káról, az ifjúság bevonásá-
ról, a zsidó temetők jelkép-
rendszeréről és értékéről, a 
települési arculati kézi-
könyv elkészítéséről is szó 
esett. Emellett a résztvevők 
megismerkedhettek Gyön-
gyös város történetével, kul-
turális értékeivel.
                  Varga Károlyné

Vajon már késő?
égre megkaptam Bá-Vlint Zsuzsanna, művé-

szeti önképzőkör vezető 
gondolatgazdag írását a Ta-
polcai Újsággal, mely rá-
döbbentett, hatvan évvel ez-
előtti egyetemi végzettsé-
gem esztétikából hiábavaló 
volt, mert ma már nem lehet 
cél, a „szépízlés” kiszolgá-
lása. Hmm?
Mélyen szántó írásának 
sokszor nekirugaszkodtam, 
hogy logikus értelmét fel-
fogjam, de hiába. Kusza 
gondolatainak értelmét talán 
a cikk végére megértettem. 
Summázata: „A mai művész 
új világot akar teremteni! S 
ha nem tud, akkor nem mű-
vész!„ Míg e bölcs konklúzi-
óig nehezen eljut, két ko-
lumnás cikket remekel 
mindarról, amit hallgatóival 
is közölni óhajt, a végtelen 
képzőművészetről.
Először tudatlan kritikámat, 
mint rombolót intézi el, mert 
gyakran rossz irányba terel. 
Dacára annak, hogy ő min-
denkit megtanított absztra-
hálni. De mitől? Idézgetek!
Ha valaki igényt tart a véle-
ményformálásra, kötelessé-
ge, hogy olvasson, nézzen, 

mert nem lehet célja a ma 
művészének a közönség 
szépigényének kiszolgálása. 
Jaj de érdekes, az önképzett 
művész ne keresse a szépet, 
nem az a feladata! Végre el-
jut bölcsessége végéig, 
mondván a következő igé-
ket. De az biztos, hogy az ő 
érték mércéje, nem a hétköz-
napi szépség, hanem az ere-
detiség, a meghökkentés, a 
különlegeség. És igen, időn-
ként a szándékos felháborí-
tás, dühítés. Mert minden 
embernek alapvető vágya, 
hogy figyeljenek rá. Ez tán 
egyetlen kívánsága? Nem, 
ez már több annál, ravasz-
ságba rejtett női bölcsesség!
Nahát, hatvan évemet a 
klasszikus esztétika  megté-
vesztő értékrendjének szen-
teltem. Azonnal megkérem 
felvételemet a  tanárnő esti 
kurzusára, talán nem késő, 
hogy hatvan év eltékozolt 
időmet legalább rövid időre 
absztraháló bölcsessége 
agyat frissítő  árnyékában 
tölthessem. Talán ragad rám 
is valami! És  a művészi 
szépség iránti igényem sem 
csorbul.
                    Dr. Sáry Gyula

Ráday Mihály a Szövetség elnöke adta át a díjat Nyári 
József (balra) kőfaragónak, aki az elmúlt 30 évben Ta-
polca és környéke útszéli keresztjeit felújította, dom-
borművekhez alapot, emléktáblákat készített, s mind-
ehhez jelentős saját erővel, munkával járult hozzá



Tapolcán a párbajtőrözők
Tapolca város polgármes-
terének kezdeményezé-
sére múlt hónap végén fó-
rumot tartottak a Tapolca 
Vívóklubbal kapcsolat-
ban, az érintettek részvé-
telével.

Az önkormányzat udvari ta-
nácstermében a városveze-
téstől Dobó Zoltán polgár-
mester, Lévai József alpol-
gármester, dr. Iker Viktória 
aljegyző és Pass Sándor 
képviselő voltak jelen.  El-
fogadta a meghívást Bo-
rosné Eitner Kinga, az Sz-L 
Bau Balaton Vívóklub el-
nöke, a névadó, egyben fő 
szponzor SZ-L Bau Építői-
pari és Generál Kivitelező 
Kft. képviseletében Szencz 
Lajos ügyvezető igazgató, 
illetve Horváthné Szalay 

Tapolcai arany és bronz 
az országos bajnokságon
A Magyar Vívó Szövetség 
megbízása alapján az SZ-L 
Bau Balaton Vívóklub múlt 
hónapban rendezte a 
2016/2017-es idény Olimpi-
ci Párbajtőr Grand Prix 
Gyermek – Újonc – Serdülő 
Párbajtőr Magyar Bajnok-
ságot, valamint a Törpici 
Párbajtőr Idényzáró Balaton 
Bajnokságot, azaz a Dr. 
Fenyvesi Csaba emlékver-
senyt Balatonfüreden. 
A szervező klub tapolcai 
szakosztálya is remekelt. 
Törpici leányoknál egyéni-
ben harmadik Cséri Sára, 
hetedik Szalma Sára, nyol-
cadik Konkoly Evelin. Gyer-

n VÍVÁS-  A Magyar 
Vívószövetség legutób-
bi elnökségi ülésén dön-
tött arról, hogy a nyug-
díjba vonuló főtitkár, 
Polgár Pál helyét meg-
bízott főtitkárként a ta-
polcai kötődésű Boczkó 
Gábor, korábbi világ-
bajnok, a pekingi olim-
pián ezüst-, Rióban 
bronzérmet szerzett 
párbajtőröző foglalja el-
tette közzé a szövetség 
honlapján.              (me)

n FUTSAL - A Futsal 
2016-2017-es szezon 
egyéni díjazottjai között 
szerepel a Tapolcáról 
indult Tell Zsófia is, akit 
a Női Felnőtt Futsal NB 
I legjobb mezőnyjáté-
kosának választottak. 
Zsófi a Hajdúböször-
ményi TE I. idei bajnok-
csapatot erősíti.       (me)

mek leányoknál csapatban 
negyedik helyezést ért el a 
Kovács Bianka, Sulyok Me-
lani, Simon Zsófia alkotta 
együttes. Serdülő fiúknál 
egyéniben harmadik Kauker 
Dominik, aki Cséri Bencé-
vel, Kovács Dániellel, és 
Kovács Benedekkel kiegé-
szülve szintén bronzérmet 
szerzett.
Az összetett ranglistán má-
sodik Szalma Sára, harma-
dik Cséri Sára, akik csapat-
ban Simon Júliával arany-
érmet szerzetek.
Edző Szalay Gyöngyi, mun-
káját segítette Szkalla Ilona 
szakedző.                         (me)

A kard válogatott is itt járt

A férfi párbajtőr válogatot-
tat a férfi kard válogatott 
váltotta Tapolcán.

A szakág az edzőtábor má-
sodik hetét töltötte a város-
ban, folytatva az előző heti, 
budapesti fizikai felkészülé-
sét a lipcsei világbajnokság-
ra. Decsi András vezetőed-
ző - szakág vezetőtől meg-
tudtuk, hogy az edzések fő-
ként a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban, illetve 
a Batsányi János Gimnázi-
um és Kollégiumban kiala-
kított vívó teremben folytak. 
A délelőtti órákban elsősor-
ban vívó jellegű munkával, 
délután pedig a vívóedzések 
megkezdése előtt focival 
töltötték a napot. Minden 
körülmény, mind szállásban, 
mind létesítményben adott 
volt a vívóprogram megkez-
déséhez és a felkészüléshez. 
A szoros napirendbe egy kis 

városnézés is belefért, vi-
szont szabadidejükben fő-
ként a Hunguest Hotel Peli-
on wellness részlegében re-
generálódtak.
Nem először jártak Tapol-
cán, mindig jó érzéssel em-
lékeznek vissza az itt eltöl-
tött időre. A felkészülés utol-
só hetét a fővárosban, a köz-
ponti vívóteremben töltöt-
ték, délutáni kiegészítő 
programokkal.
A világbajnokságot követő-
en a felnőtt válogatottnak 
egy, másfél hónapos szünet 
következik, amikor mentáli-
san és fizikálisan is fel tud-
nak töltődni, hogy aztán be-
levethessék magukat a kö-
vetkező szezonba. A váloga-
tott néhány tagjának azon-
ban folytatódik a munka a 
vb-t követően, mivel részt 
vesznek az augusztusi, taj-
vani főiskolás világbajnok-
ságon, az Universiadén. (me)

giájukat. Rédli jelezte, tá-
volabbi célokban sincs hi-
ány, hiszen a férfi párbajtőr 
csapat abban gondolkodik, 
hogy a tokiói olimpiára ki-
jusson, ehhez építik most az 
új csapatot. Boczkó Gábor és 
Imre Géza helyét Bányai 
Zsombor és Siklósi Gergely 
vette át, akiknek meg kell 
adni az esélyt, hogy beér-
jenek a csapatba. 
Siklósi Gergő idén életének 
egyik új fejezetéhez érke-
zett. Most nagyon jól érni 
magát, egy professzionális 
környezetbe került be, Rédli 
és Somfai jó példát mutat-
nak neki, próbálja őket kö-

Gyöngyi, a vívóklub tapolcai 
szakosztályának korábbi ed-
zője, a jelenleg létrejövő Ta-
polca Vívóklub alapítója, 
valamint a váltásban érintett 
szülők és gyermekek.
A fórum lehetőséget biztosí-
tott, hogy egy időben, egy-
szerre találkozzanak az érin-
tett felek és tisztázzák a je-
lenlegi helyzetet, kérdéseket 
tegyenek fel, és válaszokat 
kapjanak.
A polgármester - az önkor-
mányzat, mint érintett fél ne-
vében - megválaszolandó 
kérdések formájában fogal-
mazta meg gondolatait, és 
egy nyár végi időpontig be-
zárólag kérte Eitner Kingát 
és Szalay Gyöngyit, hogy 
közösen egyezzenek meg a 
részletekről, és azt továbbít-
sák irányába.                (me)

Egy asztalhoz ültek
A vívószezon befejezté-
vel, az Európa- bajnokság 
utáni egy hét pihetőt kö-
vetően, a három hetes ed-
zőtábor első állomása-
ként Tapolcán kezdte meg 
a felkészülést a férfi 
párbajtőr válogatott a 
nemzetközi évad legran-
gosabb versenyére, a jú-
liusi lipcsei világbajnok-
ságra.

Két Tapolcáról indult spor-
toló is erősíti a válogatottat, 
akik hatalmas lelkesedéssel 
vetették bele magukat a fel-
készülésbe. Rédli Andrástól 
megtudtuk, hogy ebben az 
egy hétben délelőttönként 
vívó-, délután pedig általá-
ban fizikai edzéseken vettek 
részt, kiváló környezetben. 
A Hunguest Hotel Pelionban 
szálltak meg, emellé adott 
volt a Csermák József Ren-
dezvénycsarnok, illetve a 
Batsányi János Gimnázium 
és Kollégiumban található 
vívóterem is. Innen indultak 
tovább Tatára, majd Buda-
pestre, ahol a finomhangolás 
volt vissza. Úgy érzi az egy 
hetes pihenő jót tett az ed-
zőtábor előtt, szükségük volt 
a kikapcsolódásra, hiszen az 
Eb előtti felkészülés is igen 
hajtós volt, és maga a meg-
mérettetés is kivette az ener-

vetni. Sokat segítenek neki 
beilleszkedni a felnőtt ver-
senyzésbe, ahol elmondása 
szerint még rengeteget kell 
tanulnia, sok hiányosságát 
felfedezte, mindemellett re-
mekül érzi magát, és próbál 
folyamatosan fejlődni.
Jelenleg Budapesten él, 
egyetemre jár, mellette napi 
két edzésen vesz részt a vá-
logatottal, ami nagyjából öt 
órát jelent. Célja a világ-
bajnokságon való sikeres 
szereplés, azt követően bent 
maradni a válogatottban, a 
négyes csapatban, felfej-
lődni, utána pedig eljutni To-
kióba.                               (me)

Rövid hírek
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Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a sportolókat. 
Balról jobbra (Dancsházy- Nagy Tamás vezető edző, 
Cho Taeun Sándor, Bányai Zsombor, Rédli András, 
Dobó Zoltán, Siklósi Gergely, Somfai Péter, Berta Dá-
niel, Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány)   Fotó: me.

Törpici leányoknál harmadik Cséri Sára (jobbra)

Minden adott volt a felkészüléshez. Kemény munka 
folyt a helyi gimnáziumi vívóteremben   Fotó: Májer Edit

06/87/412-289



Hétszáz éves a falu
RAPOSKA Ünnepi programok a hétvégén a jubileum alkalmából 
Éppen hétszáz éves az 
első írásos emlék, amely 
Raposkát, mint települést 
említi. Bár jóval korábban 
is éltek már itt emberek, a 
jubileumi ünnepséget a 
kézzelfogható, hét évszá-
zaddal ezelőtt keletkezett 
írás alapján a mostani 
hétvégén rendezték meg.

Az ünnepi eseménysor pén-
teken kezdődött a kultúrház-
ban, ahol a megnyitón Bolla 
Albert polgármester üdvöz-
lő szavai után Fenyvesi Zol-
tán mondott köszöntőt. A 
Veszprém Megyei Közgyű-
lés alelnöke röviden szólt a 
település múltjáról, a „sár-
kányos legendáról”, az itt 
élők összetartásáról. Az est 
további részében kitünteté-
sekkel, oklevelekkel, aján-
dékokkal köszönte meg a 
polgármester többeknek a 
faluért, a közösségért vég-
zett munkát, majd Hangodi 
László történész ajánlotta a 
szép számú érdeklődő fi-
gyelmébe, A 700 éves Ra-
poska című könyvét. Pohár-

köszöntőt Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő mondott, 
illetve szép helytörténeti ki-
állítást nyitottak a kultúrház 
kistermében.
Szombaton délelőtt fogad-
ták az elszármazottakat, 
majd jelentős érdeklődés 
mellett felavatták Vecsei Já-

nos munkáját, a bazalt posz-
tamensre helyezett Szent Ist-
ván-szobrot. Az alkotást 
Cséry Gergő plébános áldot-
ta meg, utána múltidéző 
filmvetítésre beszélgetésre 
hívták, várták az elszárma-
zottakat a kultúrházban. Az 
1972-ben készült filmben 

Lovász Gáborné (született 
Illés Margit) beszélt a rapos-
kai mindennapokról, család-
járól. A faluebéd után kultu-
rális műsor kezdődött, a 
szombatot az esti bál zárta. 
Az ünnepi programsor a va-
sárnapi szentmisével fe-
jeződött be .                    (szj) 

SZEM - PONT
Rovatunkban jellemzően olvasóink által felvetett prob-
lémákról írunk, bízva a megoldás elősegítésében, gyor-
sításában. Azonban időnként pozitív hírekről is beszá-
molunk, akár egy korábban felvetett gond megoldása 
kapcsán. Most egy ilyen  esetről tájékoztathatjuk önöket, 
hiszen korábban több olvasónk is jelezte, hogy az Egry 
utcai járda bizonyos szakaszait szinte járhatatlanná 
tették az útmenti fák felfelé nyomuló gyökerei. A na-
pokban az önkormányzat dolgozói megkezdték az 
érintett járdaszakasz helyreállítását. A megtöredezett, 
illetve hullámossá vált felület és a felszínre törő gyökerek 
eltávolítása után új burkolat és szegély kerül a korábbi 
járda helyére. A munkálatok már javában zajlanak, a 
lakosság rövidesen teljes hosszában használatba veheti 
a járdát az Egry utcában.                                               (szj)

2017.06.24. 
Károly Veronika 
és Pálffy András
2017.07.08.
Hadnagy Gábor
és Csomay Judith
2017.07.08.
Szvitán Pál Zoltán
és Varga Csilla

n A TAPOLCAI rendő-
rök munkáját ismét diák-
járőrök és diáktolmácsok se-
gítik az idei turisztikai 
szezonban. A Tapolcai Ren-
dőrkapitányság munkatársai 
a diákjárőrökkel, valamint a 
diáktolmácsokkal közremű-
ködve 2017. július 17-én a 
Malom-tó partját és a bel-
várost végigjárva hívták fel 
a lakosság és a nyaralók fi-
gyelmét az értékeik védel-
mére, illetve az áldozattá vá-
lás megelőzésének lehetősé-
geire. Különös figyelmet 
fordítottak a parkoló gép-
járművek biztonságára, arra, 
hogy az autó ablakai ren-
desen fel vannak-e húzva, 
illetve az utastérben marad-
tak-e értékek. Ezenkívül 
preventív jellegű tanácsokat 
tartalmazó magyar, illetve 
idegen nyelvű kiadványokat 
helyezetek el a járművek 
szélvédőin - írta lapunknak 
Nagy Judit a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság megelőzési 
főelőadója.

sima szaggatóval szúrjuk ki. A kö-
zepébe egy kisebb szaggatóval 
nyomjunk mintát. 160 fokra elő-
melegített sütőben sütjük kb. 10-
15 percig. Nyújtásnál mindig csak 
egy kicsi darabot nyújtsunk ki 
egyszerre, ne az egészet!
A krémhez keverjük habosra a va-
jat, a cukrot és az aromát, foko-
zatosan adjuk hozzá a tejszínt és 
keverjük sűrű krémmé. A krémet 
30 percre tegyük a hűtőszekrény-
be. A kekszet a lehűtött krémmel 
töltjük. Egy teáskanállal tegyünk a 
kekszre a krémből és ragasszuk 
össze a kért kekszet. Nagyon szép, 
mutatós és finom süti.
 
           Kovács Pálné, Hegymagas

A Tapolca VSE Természetjáró 
szakosztály szombaton a nagy-
jából 18 km távú Kapolcs -
Bondoró - Balogh-erdő - Kul-
csosház - Almádi monostor -
Monostorapáti útvonalat teszik 
meg. Találkozó a tapolcai autó-
buszpályaudvaron július 22-én, 
reggel 6.20-kor, a busz 6.27-
kor indul.
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Cséry Gergő plébános beszél az újonnan felavatott Szent Istvánt ábrázoló szobor 
előtt. Mellette Bolla Albert, Hangodi László és  Vecsei János        Fotó: Szijártó János

Az útmenti fák gyökerei sok helyen felnyomták a jár-
da felületét. A helyreállítás megkezdődött        Fotó:szj

Házasságkötés

Heti SÜTI

Oreo keksz
(Ahogy én készítem)
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 5 dkg 
holland kakaó, 1 teáskanál szóda-
bikarbóna, 1 csipet só, 10 dkg 
porcukor, 15 dkg vaj, 1 db tojás, 1 
teáskanál sütőpor
Krém: 7 dkg vaj, vagy margarin, 
15 dkg porcukor, 5 evőkanál tej-
szín, 1 teáskanál vanília kivonat, 
vagy 1 rúd vanília kikapart magja
Elkészítése:
A lisztet szitáljuk egy tálba a szó-
daporral, a sütőporral, majd kever-
jük hozzá a kakaót és a sót. A 
tésztához a lágy vajat a cukorral jól 
kikeverjük, majd hozzáadjuk a to-
jást és simára keverjük. Amikor 
már jó könnyű, kellőképpen kike-
vertük, hozzáadjuk a lisztes keve-
rékhez és összegyúrjuk. Nyújtsuk 
ki a tésztát 3-4 mm vastagságúra és 
kb.4-5 mm átmérőjű cakkos, vagy 

Rendőrségi hírek

Nyári karbantartás a 
városi TV-nél!
Tisztelettel értesítjük ked-
ves nézőinket, hogy a Ta-
polcai Városi Televízió 
2017. július 23-tól, 2017. 
augusztus 9-ig az éves adó- 
és technikai karbantartási 
munkálatok miatt saját 
műsorokat nem sugároz. 
Július 26-tól csak folyama-
tosan frissülő képújságot 
láthatnak a nézők közszol-
gálati tartalommal. Ennek 
értelmében elmaradnak a 
vasárnapi és hétfői vallási 
műsorok is. Kérjük köves-
sék a Tapolcai Média Face-
book oldalunkat, ahol be-
számolunk az aktuális vá-
rosi eseményekről!
Friss műsorokkal 2017. 
augusztus 9-én, 18 órakor 
jelentkezünk, onnantól a 
megszokott műsorrenddel 
várjuk kedves nézőinket a 
képernyők elé! 
Megértésüket köszönjük!

               Kovács Melinda
               főszerkesztő
  Tapolcai Városi Televízió

Nyári leállás

      TÚRA

A raposkai rendezvényen be-
mutatott 1972-es filmet (Hogy 
ne legyünk egyedül - rendező 
Oláh Gábor) a Tapolcai Városi 
TV is vetíti augusztus 9-ei mű-
sorában. Az MTV által készített 
filmben egy bölcs asszony vall 
hitről, szeretetről, összetarto-
zásról 50 éves aranylakodal-
muk alkalmából.

Filmtörténeti extra
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