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Ezrek jöttek Tapolcára
Népszerűsége csúcsához érkezett a Tapolcai Hadifesztivál
ÉLMÉNY - Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a
2018-as Tapolcai Hadifesztivál, melynek szombati nyitónapján az afganisztáni háború egy jellemző afgán-orosz összecsapását, látványos csatajelenetét idézték meg a
katonai hagyományőrzők.

A végeláthatatlan kocsisorokat és a laktanyai parkolási
gondokat érzékelve hamar
kiderült, hogy minden eddiginél sikeresebb hadifesztivált sikerült létrehoznia a fesztiválgazda Vitárius
Györgynek és csapatának. A
szombaton délután 13 órakor kezdődő csatajátékra az
érkezők a szomszédos laktanya minden parkolásra alkalmas négyzetméterét elfoglalták, láthatóan nehéz
perceket éltek meg a szervezők. A fesztivál helyszínén mindeközben a különböző korok nemzeti katonai
egyenruháiba öltözött hagyományőrzőké volt a terep,
akik szívesen megmutatták
fegyvereiket, felszereléseiket a fesztivál látogatónak,

Szombaton az afganisztáni háború egyik afgán-orosz összecsapását, látványos csatajelenetét idézték meg a katonai hagyományőrzők
Fotó: tl.
de kérésre pózoltak is a
fényképezőgépek előtt. Idén
is népszerű volt a harckocsizás, sok százan váltották
meg a lánctalpasokra a jegyeket, hogy átélhessék a
nem mindennapi élményt.
Többek között katonai
egyenruha és fegyverkiállítással, működő világháborús

és néphadseregbeli katonai,
honvédségi járművek garmadájával és számos szórakozási lehetőséggel készültek a szervezők, hogy
elvarázsolják a katonaélettel
hajdanán közeli viszonyba
került felnőtteket és legfőképpen azokat a fiatalokat,
akik hasonlóval csak a fil-

mekben találkozhattak. Az
első napon bemutatott afgán-szovjet
összecsapás
után, vasárnap egy 1945-ös
Graz környéki ütközetet láthattak az érdeklődők.
(Erről többet, bővebben a 3.
oldalon olvashatnak „Időutazás a II. világháborúba”
címmel)
(tl)

Kütyükkel a
frontvonalon
Fegyverek dörögtek,
harckocsik dübörögtek. A lánctalpak súlyos nyikorgása félelmetesen erősödött a
páncélosok közeledtével. A levegőből
több alkalommal is
csapást mértek a szárazföldi erőkre. A repülőgép szinte súrolta
a felszínt. Robbanások, füst, por. A hatékony tüzérség ezt
még fokozta. Katonák futottak, kúsztak,
lőttek, s terültek el
élettelenül a fűben.
Háború, annak egy
csatája a térben. Ahol
általában valaki nyer,
de a résztvevők mindegyike veszít. Sokan feltartott kézzel
álltak, szinte mozdulatlanul. Nem, nem
hadifoglyok ők, s nem
is a hódító sereg által
elfogott civil lakosok.
Nézők, a hadifesztivál
látogatói, magasba
tartott
mobiljaikkal,
kütyüikkel a kordonnál. Még jó, hogy csak
játék az egész.
Szijártó János

Az egészségügy ünnepe
Semmelweis Ignác születésének évfordulója az
egészségügy
és
az
egészségügyben dolgozók napja, ezt ünnepelték
a Tamási Áron Művelődési Központban, július negyedikén.

18. alkalommal rendezték meg a találkozót

Fotó: tl.

Veteránok randevúja
A napokban Mohos Csaba, a
Rozsdamarók Egyesület elnökének köszöntője után,
mintegy 150 motoros indult
el a diszeli Artemisz Panzió
kertjéből egy kellemes környékbeli csillagtúrára. Az
idei a 18. diszeli veteránmotoros ünnep volt és legalább
olyan jól sikerült, mint a
megelőző évek rendezvé-

nyei. A környék számos településén megcsodálhatták a
régi Jawa, BMW, Pannónia,
Danuvia, MZ és számos más,
ma már vintage kategóriába
eső korabeli pöfögőt. A
motorosok játékos feladatokat oldottak meg útközben,
Tapolcán például meg kellett nézniük, hogy merre forog a tóparti malomkerék.(tl)

A rendezvény kezdetén a
megjelentek néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt dr. Sellyei Ferenc gyermekorvosra. Ezt
követően dr. Lang Zsuzsanna főigazgató mondott ünnepi beszédet. - Egy napra
ünneplőbe öltözünk és megemlékezünk azokról, akik
azt a nemes és emberi feladatot vállalták életcéljuk
gyanánt, hogy embertársaikon segítsenek, támogassák
őket akkor, mikor létük ve-

szélyben van, életük kritikus
szakasza érkezett el. Ápolónak és ápolónőnek lenni az
egyik legszebb hivatás, de
egyben a legnehezebb is - fogalmazott a főigazgató aszszony. Beszédének további

részében az egészségügyet
érintő, napjainkban jelentkező problémákra is kitért,
valamint igyekezett megoldási javaslatokat is kínálni.
(Folytatás a 3. oldalon „Elismerések...” címmel) (sr)

Idén is elismerték az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját a Tamási Áron Művelődési Központban,
július negyedikén, hagyományosan Semmelweis Ignác
születésének évfordulóján
Fotó: Szigetvári R.
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25 éves a Nem elég a pénz a bringaútra
biztosan nem elég
helyi IPA azEgésza 411
millió forintnyi
A világban 68 éve létezik,
Tapolcán a rendszerváltást követő években alakult meg a helyi IPA szervezet, amely a hétvégén
ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját a város
diákkollégiumának épületében.

Szalai László, a nyugdíjas és
aktív rendőrségi dolgozókat
tömörítő nemzetközi szervezet helyi titkára, nyugalmazott nyomozó az ünnepi
eseményt megelőzően adott
interjút a helyi sajtónak. Elmondta, az utóbbi években
szerényebb anyagi lehetőségek között, de még mindig
jól működik az IPA szervezet. - A 90-es évek óta Nyugat-Európa szinte minden
jelentősebb országának IPA
szervezeteivel kiépítettük
kapcsolatainkat, kölcsönös
baráti látogatások sora áll
mögöttünk. Amit mostanában hiányolunk, az a fiatalok
jelenléte, akiknek részvétele, aktivitása jelentené a
szervezet jövőjét, megújulását. Öt éve a Pelion Szállodában szervezhettük meg
20. évfordulónkat, most szerényebb anyagi lehetőségek
mellett ünneplünk, de továbbra is élvezzük a város és
szponzoraink támogatását.
Meghívásunkra eljöttek erdélyi barátaink, akikhez
másfél évtizedes kapcsolat
fűz bennünket, de Moldáviából és Ausztriából is várunk
vendégeket, akiknek megmutatjuk a város és a környék nevezetességeit. Közösen meglátogatjuk a Tapolcai Rendőrkapitányságot,
csónakázunk a Tavasbarlangban, Sümegen, Szigligeten várlátogatáson, balatoni ki-ránduláson vesz részt
a csoport.
(tl)

TOP pályázaton elnyert
forrás, amiből legkésőbb
2020-ig kerékpárutat építene négy település Tapolca és Szigliget között.

A probléma megoldásáról
tárgyaltak múlt csütörtökön
az érintett települések képviselői és megyei tisztségviselők a tapolcai polgármesteri hivatalban. Reményre ad
okot, hogy a tervezett kerékpárút a lakosság és a turizmus valós igényeire támaszkodik, támogatást élvez minden érintett fél részéről, továbbá illeszkedik a
hazai kerékpárutak fejlesztését célul tűző elképzelésekbe. A napokban hírt adtunk róla, hogy Tapolca, Raposka, Hegymagas és Szigliget települések egy 2015ben elkészült és 2016-ban
beadott közös pályázat sikerének köszönhetően, legkésőbb 2020-ra megépíthetik a
régóta vágyott Balatonra vezető bringaútszakaszt. Csütörtökön tárgyalóasztalhoz
ültek az érintett települések
képviselői és a további teendőkről folytattak tárgyalásokat. A megbeszélésen eldőlt, a konzorcium kihasználva törvény adta lehetősé-

A Barackos lakóparkban
élők közlekedési problémáira reflektálva, „útépítési közösségek” létrehozását tette
lehetővé egy közelmúltban
megszületett tapolcai önkormányzati rendelet. A rendelet szerint az önkormányzat
engedélyezi azoknak a közösségeknek az útépítést,
amelyek az érintett utcákban
élők 75 százalékának támogatásával bírnak és a költségek 80 százalékát magukra
vállalják- hangzott el a város
Dobó Zoltán polgármester, polgármesterének tájékoztatóján. Dobó Zoltán kiemelRig Lajos országgyűlési
te, az útépítés költségeit nem
képviselő és Lévai József
alpolgármester együtt ün- vállaló, kisebbségben manepelt a vendégekkel és a radtak számára is kötelezőhelyi IPA tagokkal Fotó:km vé tette a rendelet a lakók há-

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Bolla Albert Raposka, Tóth János Zoltán Hegymagas
és Balassa Balázs Szigliget polgármestere a kerékDr. Németh Mária Anita jegyző
párút pályázattal kapcsolatos megbeszélésen
minden páros héten hétfőn
geit, egyelőre nem írja alá az
államkincstárral a támogatói
szerződést. A döntés oka,
hogy az eredetileg kijelölt, a
bekötő út mentén, külön
nyomvonalon haladó aszfaltos kerékpárút nem építhető
meg a rendelkezésre álló
pénzből még akkor sem, ha a
települések azt erejükhöz
mérten kiegészítenék, illetve megkapnák az igényelhető plusz kompenzációt az államtól. (Egy kilométernyi
kerékpárút a hazai statisztikák szerint, mintegy 120140 millió forintból készül
el ma. Az építőiparon belül
az útépítés költségei átlagon
felül emelkedtek az elmúlt
években.) Annak érdekében,
hogy a rendelkezésre álló
pénzből a beruházás létrejöhessen, új nyomvonalat, al-

ternatív megoldásokat kell
találni - mondta el lapunknak Bolla Albert a konzorcium vezetője. Megtudtuk, az
elkövetkező
időszakban
minden lehetséges megoldást mérlegelnek a konzorcium települései, majd egy
közösen elfogadott javaslatot az állami döntéshozókkal
is megismertetnek. Amenynyiben nem sikerül az elkövetkező hetekben az eredetihez képest olcsóbb megoldást találni, vagy azt a döntéshozó nem támogatja,
esetleg egyedi elbírálás
alapján további források
nem kerülnek a projektbe, az
akár a beruházástól való elállást is eredményezheti a
pályázók részéről - tudtuk
meg Bolla Albert polgármestertől.
(tl)

Új helyen lesz a gyermekorvosi rendelő
A közösségi útépítés
megnyíló lehetősége, a
Tapolca-Szigliget kerékpárút pályázati sikere, valamint egy új gyermekorvosi központ kialakítása,
fejlesztése volt a három fő
témája Dobó Zoltán hétfői
sajtótájékoztatójának.

INFORMÁCIÓ

romnegyede által vállalt
költségrész befizetését, hiszen az ingatlanok értéknövekedése, és az ott élők életminőségének, komfortérzetének pozitív változása ezt
anyagi és erkölcsi értelemben is indokolja. - Bízom
benne, hogy lesznek olyan
közösségek a Barackos lakóparkban élőkön kívül is,
akik kedvet kapnak, megszervezik magukat, létrehozzák az útépítési közösséget, majd az önkormányzat
ellenőrzése, irányítása, műszaki felügyelete alatt, annak anyagi segítségével létrehozzák a közműveket.
A Tapolca-Szigliget kerékpárútra nyert összeg kapcsán a polgármester szerint a
nagy kérdés az, hogy elég
lesz-e a 411 millió forint az
építési költségek fedezetére.
A belvárosi gyermekorvosi
rendelő állapota, elavultsága, mérete több éves gond a
városban. Most a gyermekorvosokkal, a tapolcai kisgyermekes családokkal, il-

letve a műszaki kollégákkal
egyeztetve úgy döntött az
önkormányzat, hogy a Berzsenyi utcába költözteti az
intézményt, ahol három
helyiség összevonásával egy
gyermekorvosi központot
hoznak létre. - Pályázati lehetőségek hiányában, illetve
a korábban elutasított 70
milliós pályázati igény következményeként a teljes
beruházást a város önkormányzata vállalja magára.
Jelenleg a tervpályázatok
eredményét várjuk. Ha minden jól megy, akkor legkésőbb 2019 őszére átadható
lesz a megújult gyermekorvosi rendelő, amely a kialakításra vonatkozó összes
törvényi előírást képes lesz
teljesíteni, jó megközelíthetőséggel, parkolási gondok
nélkül működhet majd. Egy
korábbi jótékonysági rendezvényen összegyűlt egymillió forintnyi adományt a
rendelő műszaki eszközfejlesztésre fordítjuk - tájékoztatott Dobó Zoltán.
(tl)
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Elismerések, kitüntetések
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepi beszéd után Dr.
Deák Jenő emlékérmet adott
át dr. Lang Zsuzsanna főigazgató, Dobó Zoltán polgármester és Császár László
gazdasági igazgató Holczbauerné dr. Kollát Ildikó és
dr. Lengyel László részére.
Főigazgatói dicsérettel ismerték el Szabados Istvánné, Vizeli Gábor és Seibert
Zsolt munkáját. Kitüntetésben részesült még Bati Ildikó, Tátosiné Bóta Andrea,
Jánosi Anna, Orbánné Kiss
Ibolya, Kocsis Lajosné,
Kleinné Heilig Katalin, Renner Noémi, Szőke Tiborné,
Bús Lászlóné, Vajai Józsefné
és Benedek Zsolt. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Elismerő Oklevelét
vehette át Bolláné Kovács
Orsolya. MESZK kitüntetést kapott Merse Lajosné,
Tankina Marianna, Máté
Sándorné és Dégi Mónika.
Elhangzott továbbá, hogy a
MESZK Tapolca- Sümeg
Helyi Szervezet elnökének
felterjesztésére 2018. szeptember 6-tól szeptember 8ig a Siófokon megrendezésre kerülő MESZK Tudományos Kongresszuson Bolláné Kovács Orsolya vezető
asszisztens és Szarka Zsoltné higiénés felügyelő rész-

KULTÚRSAROK

vételét támogatja. A Semmelweis-napon köszöntötte
a szakma a 25, 30, 40 éve az
egészségügyben dolgozókat. 25 éves jubileumi jutalomban részesült Barabás
Margit, Baranyai Éva, Dézsi
Tiborné, dr. Csuri Mária,
Merse Lajosné és Riba Tibor. 30 éves jubileumát ünnepelheti idén Török Csabáné, Dancsné Pál Andrea, Juhász Sándorné, Keller Nándorné és Tompos Csilla. 40
éves szakmai múlttal büszkélkedhet dr. Dénezs Magdolna, dr. Farnady László,
Fermos Lászlóné, Jánosi
Anna, Kádas Gabriella,
Krániczné Andrejkó Andrea,
Orbánné Kiss Ibolya, Vépi
Erzsébet és Szabó György. A
mentőállomás dolgozói közül Nagy Károly, Czár István és Takácsi József munkáját ismerték el. Az esemény hivatalos részének végeztével az ünneplők és ünnepeltek az aulába sétáltak
át, ahol Dobó Zoltán pohárköszöntője után svédasztalos vacsora várta őket. (sr)

Ápolónak lenni
nagyon szép
hivatás, ám
nehéz is
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Időutazás a II. világháborúba

Sokan látták az 1945-ös Graz környéki ütközet bemutatóját vasárnap
Fotó: szj.
HADIFESZTIVÁL - Tö- térhez kapcsolódó informá- megérdemel, az méltó folymegek zarándokoltak ciókat Valkóczi Balázs ka- tatása volt a korábbi hadiidén is Tapolcára, az egy- tonai hagyományőrző tol- fesztiválok bemutatóinak.
kori laktanyai, honvédségi mácsolta a közönség számá- Kijelenthető, hogy Vitárius
területen megrendezett ra. A jelenetben több más György főszervező és csahadifesztiválra a hétvé- mellett egy diplomáciai pata az idén is kitett magáért.
próbálkozás kudarcát, orosz Ki kell emelni, hogy a csagén.
tüzérségi előkészítést, légi- tatéren kívül is volt élet, a
Mindkét napon 10 órakor csapást, páncélosok ütköze- vendégek
egyenruházati,
nyitották meg a kapukat az tét, valamint a gyalogság felszerelési, fegyverzeti kiérdeklődők előtt, a nagy csa- harcát láthatta a több ezer lá- állításokat, közelharci betajelenetek pedig szombaton togató. Legalábbis azok a mutatókat tekinthettek meg,
és vasárnap is 13 órakor kez- szerencsések, akik az első ízelítőt kaphattak a magyar,
dődtek. Özönlöttek az em- sorokban, közvetlenül a kor- a szovjet és a német hadseberek vasárnap is az 1945-ös don mellett álltak. Sokan a reg tábori körülményeiről.
Graz környéki ütközet meg- bemutató alatt végig a jobb Volt francia idegenlégiós
tekintése céljából. A csata pozíciót keresgélték, vagy kiállítás és börze, surranóbemutatása számos látvány- pár perc után beletörődtek társ találkozó, RC autók
elemet tartalmazott, melyek abba, hogy csak a repülőgé- „futtatása”, military börze,
közül a légierő megjelenése pet és a harckocsik lövegtor- tűzoltók bemutatója, airsoft
mindenképpen kiemelke- nyait láthatják. Ettől függet- és nem utolsó sorban tankos
dett. A csatatéri eseménye- lenül természetesen a harci utazásra is adódott leheket, illetve a történelmi hát- jelenet minden elismerést tőség.
(szj)

Remek gálaműsor

A gálaműsor egy emlékezetes pillanata
Fotó: tl.
Tapolcai Musical mára, hiszen a Hyppolit a laSzínpad péntekesti gá- káj című előadásuk öt alkalaműsorán az együttes jól is- lommal töltötte meg a Tamert tehetségei mellett a leg- mási Áron Művelődési Közifjabb tagok is bemutatkoz- pont színháztermét, ahol véhattak. A nagy taps, a siker gül több mint 1300 néző látnem maradt el, a nézők hatta a rendkívül szórakozimádták amit láttak, hallot- tató produkciót. Ugyanaktak. A műsort megelőzően kor egyik tagjuk, Ihász DoHalápiné Kálmán Katalin a minika országos megméretTapolcai Musical Színpad tetésen elért második helyealapítója, Halápi Katinka zése is a közelmúlt egyik
művészeti vezető nevében is nagy sikertörténete. - Kököszöntötte a közönséget. szönettel tartozunk a segítElmondta, az elmúlt egy év ségért, támogatásért a város
kifejezetten jól sikerült az polgármesterének, képviseénekes-táncos csoport szá- lő-testületének és a Tamási

A

HÍREK

Áron Művelődési Központnak- mondta Halápiné Kálmán Katalin, majd átadta a
szót Dobó Zoltánnak. A polgármester szerint, a Tapolcai
Musical Színpadot is köszönet és dicséret illeti a város
részéről, hiszen az együttes
több mint táncoló, éneklő,
zenés darabokat előadó
amatőrök csoportja.
- Egy igazi közösség, ahol a
tagok tudást, élményt, elismerést kapnak, ahol fejlődhet személyiségük, kivirágozhat tehetségük és amely
ugródeszka lehet a legjobbak számára az előadóművészi pályák felé - méltatta a
musical színpad keretein belül folyó munkát a polgármester. A köszöntőket követően színpadra léptek az előadók, akik közel két órában,
elsőként a Pappa Pia zenés
film dalaival, majd híres musical betétekkel, végül a Hyppolit a lakáj betétdalainak
jókedvű, hiteles előadásával
méltán vívták ki a közönség
vastapsát, ovációját.
(tl)

Az elhurcoltakra emlékeztek
Az 1944-ben Tapolcáról
elhurcolt zsidó családokról emlékezett meg a helyi
zsidó közösség, az áldozatok leszármazottai, a
Hit Gyülekezet tagjai és a
zsidó egyházi vezetők a
Csányi utcában elhelyezett domborműnél, majd a
tapolcai izraelita temetőben július elsején.

lekezetének tapolcai pásztora, Mézes András mondott
emlékező beszédet. A folytatásban a túlélőket képviselve Wollák Tiborné és Ratkó Ilona, a tapolcai önkormányzat nevében Lévai József alpolgármester, a Hit
gyülekezetének tagjai közül
Mézes András, Domokos
Gábor és Szabó Tamás helyezett el koszorút. Virágot
tett az elhurcoltakról megemlékező táblához Lessner
Iván. A megemlékezés az izraelita temetőben folytatódott.
(sr)

A megemlékezést az egykori
tapolcai gettó falánál tartották, ahol 2002 óta gyűlnek
össze az emlékezők július
első napjaiban, hogy visszagondoljanak arra a 326 családra, 734 személyre, akit
innen elhurcoltak. Egyházi
szolgálatot tett Totha Péter
Joel vezető tábori főrabbi és
Biczó Tamás főkántor. A
főrabbi beszélt a gettó szó
eredetéről, majd a következő kérdéseket tette fel:
„1944, vajon mi, akik itt
élünk, feldolgoztuk-e? Értjük-e azt, ami akkor és ott
megtörtént? Az emberek mi- Totha Péter Joel vezető
ért cselekedtek így?” A fő- tábori főrabbi és Biczó
rabbi szavai után a Hit Gyü- Tamás főkántor Fotó: sr.

4 - TAPOLCAI ÚJSÁG
Tour de Hongrie - Tapolcán át
1925-ben indult útjára először hazánkban a Tour de
Hongrie, a nemzetközi kerékpáros körverseny. Innentől szinte minden évben
nyeregbe pattanhattak a
bringások, egyedül 1965 és
1993 között volt nagyobb
kihagyás. 2015-től vélhetően új pályára állt a verseny,
amikoris komoly háttérrel
ismét belefogtak a szervezésbe. A kerékpározás reneszánsza, a turisztikai előnyök kiaknázása mind-mind
a verseny rendezését segítik.
Az eddig 38 alkalommal
megrendezett körversenyen
tizennyolc magyar összetett
győzelem született, míg a

MAGAZIN

Egy különleges „halápi oázis” szobrai

többin 13 nemzet osztozott.
Az első alkalommal mintegy
510,5 kilométert kellett
teljesíteni – egyhuzamban. A
90 éves múltú, közel egy
hetes versenyen eddig a
leghosszabb táv 1393 km
volt.
A verseny 2018-ban először
érinti Tapolcát, rögtön egy
kiemelt részhajrára számíthatnak a nézők augusztus
15-én délután a város fő utcáján. A 843 kilométeres
versenyre a város különböző
programokkal készül a Fő
térre, többek között a közönség élő adásban figyelheti a viadalt a 150 fős mezőny áthaladása után.

Szakonyi Sándor
szobrait, kertjét
Fenyvesi Zoltán
mutatta be az
érdeklődőknek
Fotók: tl.

ZALAHALÁP - Több
szempontból is rendhagyó kiállításon mutatta be
fából készült szoboralkotásait Szakonyi Sándor
fafaragó Zalahalápon. A
mester magánkertjét a
térség országgyűlési képviselője ajánlotta minden
szépség és természet
iránt fogékony látogató
figyelmébe.
Az alkotó különleges hangulatú helyet varázsolt otthonának kertjéből az elmúlt 35
évben. Nyolcszáz négyzetméteren, többek között 840
növényfaj, jó ízléssel elkészített egyedi szabadtéri búKép egy korábbi versenyről. Ezúttal Tapolcán is átha- torok, kerti vízesés, taviróladnak augusztus 15-én.
Fotó: Archív zsákkal a felszínén, szemet
Hirdetés

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

06/87/412-289

Apróhirdetés
Ingatlan
ELADÓ - Szent György-hegy
nyugati oldalán, Raposka határában 1,2 hektár szőlő pincével,
présházzal, lakóépülettel. Vezetékes víz, villany van. A pince befogadóképessége 200 hl.
Érdeklődni a tulajdonostól, Lovász
Gábortól személyesen, vagy telefonon:
06/30/617-4217, 06/20/455-7869
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gyönyörködtető kert tó látványa varázsolja el a betévedőt. Domborműveket előtte is készített (egy ilyen ma a
zalahalápi boros rendezvények állandó kelléke), szobrokkal az utóbbi évben, felesége biztatására kezdett intenzíven foglalkozni. Szakonyi Sándor ingyenesen
minden érdeklődőnek megmutatja „magánoázisát” és a
benne elhelyezett, fából faragott, zömében állatfajokat, madarakat, emlősöket
ábrázoló munkáit. Mindöszsze egy előzetes bejelentkezést kér a mester az élményért cserébe - tudtuk meg.
A szabadtéri tárlatot Fenyvesi Zoltán nyitotta meg az

érdeklődők, köztük megyei
politikusok és a környék
több polgármesterének jelenlétében. A térség országgyűlési képviselője Anatole
France egy gondolatát idézve emlékeztetett, hogy egy
művész a saját életét leheli
bele alkotásaiba. - Sándor
vadászként, vadgazdálkodóként kapcsolódott be a munka világába évtizedekkel ezelőtt. Ez a kert és benne a
szépen kimunkált szobrok a
bizonyítékok rá, hogy a
természet iránti szeretet
máig megmaradt nálafogalmazott a képviselő, aki
egy-egy alkotásról külön is
beszélt, majd gratulált az
alkotónak és családjának. (tl)
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Családias est a múzeumban
Elsősorban a helyi családokat szólította meg és tematikájában is a családok
évéhez igazodott az idei
Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat.

Tapolcán a program három
helyszíne a város múzeuma,
a helyi zsidó temető és a vasútállomáson kiállított M61004 Nohab mozdonytorzó
volt szombaton késő délután, illetve az esti órákban.
Gyermek, szülő, illetve
nagyszülő vetélkedővel indult a késő délutáni program
a múzeumban, ahol Farkas
Mihály zeneiskolai tanár
szép gitárjátéka fogadta a látogatókat. A gazdag, ugyanakkor szépen és igényesen
berendezett tapolcai múzeumi gyűjtemény megtekintése már önmagában is kiváló
program, ám ezúttal értékes
ajándékokkal jutalmazott
családi és házaspár vetélkedők, családtörténeti előadá-

sok, továbbá Németh Gyöngyi és Zentai Anna kézműves foglalkozásai tették a
megszokottnál is élénkebbé
az intézmény életét. A központi programmal párhuzamosan, a helyi zsidó temetőben az ott eltemetett régi
tapolcaiakra, helytörténeti
szempontból figyelemreméltó családokra a város főmuzeológusa, Hangodi László emlékezett. A sokak érdeklődésre számot tartó
rendhagyó temetői sétát előzetes regisztrációhoz kötötték a szervezők, két csoportot is vezetett a történész,
muzeológus. Híres tapolcai
famíliákat emelt ki a múlt
ködéből Kertész Károly
nyugalmazott könyvtárigazgató, és kifejezetten a Mojzer család történetére koncentrálva Töreky András nemesvitai helytörténész is a
múzeum korabeli osztálytermében tartott előadássorozaton. Ugyanitt Szeitz Anett

Gyermek, szülő, illetve nagyszülő vetélkedővel indult a késő délutáni program
a múzeumban (jobbra). Lovász Gábor
(baloldali fotón középen Hangodi László és dr. Décsey Sándor társaságában)
helyi gyűjtő az egykori leányiskola
láncos falióráját ajándékozta a város
múzeumának az alkalomból
Fotó: tl.

néprajzos a hagyományos
magyar családról, a korabeli
háztartások jellegzetességeiről, a nők szerepéről beszélt. A Múzeumok Éjszakája a megelőző évekhez hasonlóan Szent Iván éji máglyagyújtással ért véget éjfélkor. Dr. Décsey Sándor a
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a város múzeuma, számos magánfelajánlásnak is köszönhetően, évről-évre egyre
gazdagabb gyűjteménnyel
várja a látogatókat. Mint
megtudtuk, a múzeumok éjszakája apropóján is érkeztek az intézmény számára
értékes felajánlások. A tárgyadományok között egy régi
fa tolltartót, egy spiritusszal
működő korabeli ételmelegítőt, egy 1911-ben gyártott
gramofont és egy tapolcai iskolai antik faliórát is „örökbe fogadott” a helyi múzeum.
(tl)
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Sikeres nyelvvizsgák a Batsányiban

Az alapfokú komplex nyelvvizsgások csapata
A Tapolcai Bárdos Lajos Ál- Luczi Boglárka, Molnár
talános Iskola Batsányi Já- Boglárka, Molnár Vivien,
nos Magyar-Angol Két Ta- Páhi Anna, Süle Réka Kata,
nítási Nyelvű Tagintézmé- Szalai Szabina, Szennyai
nyében a tanulók első osz- Kinga, Tóth Donát, Tóth Tatálytól magas óraszámban más Bálint és Végh Dániel.
tanulják az angol nyelvet. A A nyolcadikosok közül Csekét tannyelvű program ke- rép Nóra, Frang Rebeka,
retében minden évben az Kelemen Viktória, Kövessi
Egyesült Államokból érke- Gergő, Mohos Bence, Nagy
ző anyanyelvi lektor is segíti Flóra Sára, Pável Zoltán,
a gyerekek nyelvtudásának Tóth Boglárka, Varga Csaba
fejlesztését. Ezenkívül bi- és Vers Lili tett sikeres alapzonyos tantárgyakat cél- fokú (B1) komplex nyelvnyelven tanulnak a diákok. vizsgát. Horváth Csenge LiÍgy az évek során nagy szó- za alapfokú szóbeli, Király
kincsre, biztos nyelvi tudás- Ákos alapfokú írásbeli
ra, jó szóbeli és írásbeli nyelvvizsgán teljesített jól.
kommunikációs készségre Végül, de nem utolsósorban
tesznek szert a tanulók angol voltak az elmúlt tanévben
nyelvből. Ezt az elmúlt tan- olyan hetedikes illetve
év nyelvvizsga-eredményei nyolcadikos diákok, akik a
KER B2-es szintjén méretis alátámasztják.
A hatodik osztályból 26 diák tették meg magukat. Közübizonyította, hogy nyelvtu- lük Illés Petra, Nagy Tamás
dása megfelel a KER (Közös Levente, Németh Kata, TomEurópai Referenciakeret) bor Péter és Szalai Kevin
A2-es szintjének. Ők junior középfokú komplex; Lamnyelvvizsgát tettek: Antal port Gréta és Major Marcell
Dóra, Baráth Blanka Bíbor- középfokú szóbeli, valamint
ka, Benczik Dávid Máté, Bo- Mejdli Patrik középfokú
nyelvvizsgával
dó Boglárka, Czipri Gergő írásbeli
Bertalan, Egri Nikoletta, büszkélkedhet.
Frigyik Laura Kitti, Gau- A tanulókat Auerbach Nóra,
land Márton, Giczi Dániel, Vighnné Pimper Veronika és
Gorzsás Adél, Hársfa Dor- Bajnerné Mohai Mónika taka, Hoffman Gergő Kriszti- nárnők valamint Lindsey
án, Hoffman Sára, Kará- Lyons lektor készítette fel a
csony Anna Zsófia, Kölcsei nyelvvizsgákra.
Batsányi Tagintézmény
Virág, Kulcsár Dorottya,

Ötven éve érettségiztek Tapolcán, most találkoztak

A

z 1968-ban Tapolcán
érettségizettek találkoztak a közelmúltban. A régi templomdombi Batsányi
Gimnázium egyik utolsó évfolyamának A és C osztályai
jöttek össze egykori iskolájuknál. A résztvevők az épületbe is benézhettek, s közösen idézhették fel a régi éveket. A találkozó megszervezését Lájerné Tóth Éva és
Szeitlné Csuba Anna vállalták. Tőlük tudtuk meg,
hogy az évfolyamba 4 osztály járt. Érdekesség, hogy a
kötelező orosz nyelv mellett
franciát, németet és latint is
tanultak.

Tanáraik közül már senki
nem él. Igazgatóik Németh
Árpád, dr. Krichner Ödönné,
és Navracsics Tibor voltak.
Lájerné Tóth Éva külön említést tett a nagy tanáregyéniségekről, többek között
Széles Jenőről (latin), Varga
Antalról (földrajz), Saller
Gézáról (német), Újvári Vilmosról (kémia), Nagy Józsefről (matek), Szabadváry Miklósról (fizika) és Horváth Józsefről (magyar- történelem), aki a C osztály
osztályfőnöke is volt. - Mi
nagyon sokat köszönhettünk
tanárainknak, az osztályból
többen mentek egyetemre,

Ötven évvel ezelőtt érettségiztek, még a régi Batsányi
Gimnáziumban
Fotó: szj.
főiskolára. A legváltozato- tanárok, óvónők, ápolónők,
sabb foglalkozásokat képvi- műtősnők, szociális ágazatseltük. Orvosok, mérnökök, ban dolgozók, kereskedelmi

tevékenységet végzők voltak az évfolyamtársaink, de
ma már mindenki nyugdíjas
- tette hozzá.
Az egykori diákok megemlékeztek az elhunyt tanárokról, köztük az A osztály osztályfőnökéről, Puskás Istvánról, és természetesen az
eltávozott osztálytársakról.
A találkozó a Varjú fogadóban folytatódott.
Az A osztály tagjai azt is
megbeszélték, hogy szeptemberben újra találkoznak
az Oxfordi Egyetem Kutatóintézetből hazatérő dr.
Somogyi József diáktársuk
tiszteletére.
(szj)
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Moziműsor

SZOLGÁLTATÁS
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Lesz mire emlékezniük

Tapolca Városi Mozi

E

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Július 12 - 18.
csütörtök – szerda
12 – 13. csütörtök–péntek,
15 – 18. vasárnap–szerda
14:00 3D 1400,-Ft
14. szombat 12:00 3D
12 – 18. csütörtök – szerda
16:00 2D 1200,-Ft
Hotel Transylvania 3. Szörnyen rémes vakáció
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
...

12 – 13. csütörtök – péntek,
16 -17. hétfő - kedd 18:00
1200,-Ft
HITLER kontra PICASSO
Színes, feliratos olaszfrancia-német
dokumentumfilm
...

14 – 15. szombat – vasárnap
18:00 1200,-Ft
18. szerda 20:00
Mamma Mia! (2008)
Színes, szinkronizált angolamerikai zenés vígjáték
Hirdetés

Csiga és Napocska csoport

lballagtak a végzős diákok, évet zártak a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhelyintézményében, a Kazinczy Ferenc Tagintézményben és a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményében június
22-én és 23-án.
Az ünnepség mindenhol az osztályok kivonulásával, a Himnusz eléneklésével kezdődött.
A Bárdosban Gál Attila intézményvezető-helyettes köszöntötte a megjelenteket. Reményét fejezte ki, hogy a ballagó
diákok szép emlékeket visznek
magukkal, megállják további
tanulmányaik során és az életben is a helyüket. Megtudtuk,
hogy a negyvenhat tanuló közül huszonegyen mennek gimnáziumba, tizenhárman szakgimnáziumba és tizenketten
szakközépiskolába. Örömteli
az iskola számára, hogy az
utóbbi évekhez viszonyítva az
idei tanévben volt a legmagasabb az odajáró diákok száma.
Ötven kitűnő tanulóval büszkélkedhet az intézmény, akik
könyvjutalomban részesültek.
A nyolcadikosok közül Bárdos
Emlékplakettben részesült Bánhegyi Dóra Viktória, Borsos
Barbara, Stark Eszter Anna.
A Kazinczy Tagintézmény kitűnő tanulóit Bodor Tamás tagintézményvezető sorolta fel: 1.
a: Nagy Noémi, Németh Luca,
Puha Kíra Anna, Simon Jázmin, Sipos Amanda, Szabó Laura, Tóth Laura. 1. b: Egyed
Roland, Kondor Balázs, Szalai
Bálint Áron, Tóth Balázs. 2. a:
Bárány Ábel, Czeiner Maja,
Gadó Zsombor, Kis Dalma Letti, Németh Sebestyén, Stiglicz
Márton, Varga Balázs Ferenc.
3. a: Horváth Regina, Kárpát
Júlia 3. b: Németh Emília Anna,
Varga Veronika. 4. a: Egyed Tamara, Sabján Szonja. 4. b:
Schmelka Bence, Steiner Anna.
5. a: Fáncsi Dorián. 5. b: Tóth
Kristóf Szabolcs, Vajai Kitti. 5.
c: Frantal Georgina, Kárpi Lili
Sára, Szita Márton Tibor. 6. c:
Czeiner Flóra. 7. c: Harangozó
Réka, Papp Mercédesz, Szabó
Boglárka. 8.b: Horváth Csaba,
Mátyás Donát. 8.c: Bukovinszki Gergő.
A Batsányi Tagintézményben a
hagyományoknak megfelelően
a hetedikesek búcsúztatták a
végzősöket, majd a nyolcadikosok elköszöntek tanáraiktól
és diáktársaiktól. A végzősök
közül Batsányi-díjat vehetett át
Nagy Flóra Sára és Tombor
Péter, akik kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményekkel büszkélkedhetnek. Nagy
Tamás Levente kiváló tanulmányi munkájáért és sportteljesítményéért Jó tanuló, jó sportoló
kitüntetésben részesült. Nagyné Szabó Katát és Némethné
Tombor Ottiliát a szülői mun-

Mint lufik az égben, úgy szálltak el az általános iskolai
évek. Egy-egy kép az évzárókról: (fentről lefele) Kazinczy, Bárdos, Batsányi
Fotók: Szigetvári Réka (Bárdos, Kazinczy), archív (Batsányi)

kaközösségben végzett áldozatos munkájukért Batsányi-díjjal jutalmazták. Az évzárón dr.
Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézmény-vezető értékelte a
tanévet, majd a kitűnő tanulók
jutalmazására került sor. Az ünnepség végén oklevelet és a
szülői munkaközösségtől ajándékot vehettek át azok a diákok, akik a tanév során angolból sikeres nyelvvizsgát tettek.
Mindhárom intézményben beszédet mondott Bajner Imre
igazgató. A Batsányi Tagintézményben arra kérte a ballagókat, hogy őrizzék meg első iskolájukat emlékezetükben, és
az ott megszerzett tudást elraktározva sok sikert érjenek el új
iskolájukban. Természetesen a
Kazinczyban és a Bárdosban is
igyekezett a kirepülő diákokat
további tanulásra, kitartásra
serkenteni, ezzel kapcsolatban

a munkaerőpiac igényeinek
változásairól is szólt. A közeljövőben nem elképzelhetetlen,
hogy egyre több munkaerőt
fognak majd robotokkal kiváltani, és ekkor azok az emberek
veszítik el először munkahelyüket, akik szakképzetlenek,
őket lehet gépekkel pótolni fejtette ki.
Mindegyik intézményben egyegy tanuló szavalt, búcsúzott el
és mondott köszönetet a nyolcadikosok nevében tanáraiknak, az iskolának. Horváth
Csaba kazinczys tanuló úgy
fogalmazott, „sokkal jobbak
voltunk, mint rosszak”, és
„mindenkinek bőven lesz mire
emlékeznie” az elmúlt nyolc
évből. Idén sem maradhatott el
a színes lufik magasba eresztése, jelképeként annak, hogy
az általános iskolai évek elszálltak.
(sr-szj)

2018. JÚLIUS 13.

SPORT

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Szezont zártak az öregfiúk
FOCI - A Tapolcai Öregfiúk FC lejátszotta utolsó
tavaszi mérkőzéseit is. A
szezont a tabella negyedik helyén zárták.

AZ MTD Hungária Megyei
III. osztály Déli csoportjában a helyi öregfiúk tizennégy csapattal versengtek.
Huszonnyolc mérkőzést játszottak le, ebből tizenhetet
győzelemmel, ötöt döntetlennel, hatot pedig vereséggel zártak. Száztizenegy gólt
lőttek, negyvenhetet kaptak.
A csapatból Nagy László bizonyult a legeredményesebb
gólszerzőnek, huszonkettő
hálóba juttatott labdával. Az
összesített góllövő lista hetedik helyén zárt.
Boczkó Gyula edzőtől megtudtuk Tapolcai Öregfiúk
néven huszonhárom éve van
együtt a csapat, a megyei
bajnokságban pedig huszonegy éve szerepelnek. Tavaly

A Tapolcai Öregfiúk FC az idei szezonban is helytállt
nyáron két új játékos csat- közé jutás volt, hiszen erős
lakozott hozzájuk, év köz- együttesekkel, fiatal játékoben viszont komoly sérülé- sokkal kellett szembenézsekkel, azok miatti kiha- niük. Legnagyobb örömükre
gyásokkal is szembe kellett sikerült idén is helytállniuk
nézniük. Eddig tizennégy al- és a dobogóhoz közel vékalommal zártak a bajnok- gezniük. A nyári pihenő után
ságban a dobogón, a többi ősszel ismét megméretik
alkalommal is ahhoz közeli magukat a bajnokságban.
helyezéssel. A szezonban a - Mi nem csak csapattársak
céljuk a legjobb hat-nyolc vagyunk, hanem egy nagy

Fotó: Májer Edit

család. Az edzéseken, mérkőzéseken mindig jó a hangulat. Ez már rég nem csak a
labdarúgásról szól. A csapattársakkal együtt nyaralunk,
ünneplünk születésnapot,
névnapot és a jelentősebb
családi események örömében is osztozunk. A sporton
túl a barátság is összeköt
minket - tette hozzá. (me)
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Rövid hírek
n VÍVÁS - Az újvidéki
Európa-bajnokságon
a
férfi párbajtőrcsapat tagjaként a tapolcai Rédli András, Bányai Zsomborral,
Berta Dániellel, Peterdi
Andrással, tizennyolc indulóból a hetedik helyen
zárt. Rédli egyéniben a
negyvenhetedik helyen
végzett.
(me)
n SAKK - Ismét megrendezték Tapolcán a
Rockwool Kupa – U1800
Nemzetközi értékszámszerző
sakkversenyt,
melyre huszonkét játékos
nevezett. A TVSE sportolói közül Gergely Dániel a
negyedik, illetve Kasnya
Péter az ötödik helyezésével érte el a legszebb
eredményt.
(me)
n
SZLALOM - A tapolcai Szollár Norbert június végén, a Devecser
Szlalom Kupán kategóriájában a dobogó harmadik
fokára állhatott, az összesített eredménylistán a
tizedik helyen zárt. (me)

Taroltak a tapolcai vívók
Balatonfüreden rendezték
meg az Olimpici Grand
Prix versenysorozat utolsó állomását, egyben az
Országos Bajnokságot,
ahol a Tapolca Vívóklub
remekül szerepelt.

Kezdő és haladó csoportra bontva oktatják a gyerekeket. Előbbieknél a vízbiztonságérzet kialakítása a
legfontosabb
Fotó: Májer Edit

Úszótábor a kicsiknek
Idén is hirdetett a vakáció
idejére úszásoktatást a
Tapolca Kft. Augusztus
közepéig várják a gyerekeket a Tapolcai Termálstrandon.

A tavalyi év sikerein felbuzdulva rendezték meg ismét a „Hurrá! Úszni tanulok" szünidei oktatást óvodás, valamint tizenkét év
alattiak részére, reggelente
két időpontban. Idén jóval
több gyermek jelentkezett,
köztük sok a visszatérő. Az
oktatók személye változat-

lan, Karchun Éva foglalkozik a kezdőkkel, Hanzmann
László pedig a haladókkal. A
kurzusok differenciált módon folynak. Felmérik a
gyermekek
képességit,
úszástudását, majd ezután
osztják őket kétfelé. A csoporton belül is a közösséghez, és az egyéni adottságokhoz képest alakítják a
foglalkozásokat. A vízbiztonság érzet kialakításával, a
siklással kezdik, erre építik
rá a gyors-, hát-, és mellúszás tempóalapjait, a csoportösszetételhez igazítva. (me)

Melani a tizedik, Salamon
Réka pedig a tizenegyedik
helyen zárt. A csapatok megmérettetésén a Kovács Bianka, Salamon Réka, Simon
Zsófia, Sulyok Melani formáció a harmadikként, míg a
Cséri Sára, Konkoly Evelin,
Tarsoly Borbála együttes a
kilencedikként zárta a versenyt. A Serdülő lány korcsoportban Salamon Réka a második helyet, csapatban pedig Kovács Biankával és Sulyok Melanival társulva az
ötödik helyet szerezte meg.
Az Olimpici GP versenyek
összesítéseként, országos

szinten mérve Törpici leányok között második Cserép
Dorina, harmadik Simon
Júlia, fiúk között második
Makkos Bence, harmadik
Salamon Bálint. Gyermek
leányok között első Sulyok
Melani, kilencedik Szalma
Sára, tizedik Simon Zsófia.
Újonc és Serdülő Leányok
között egyaránt harmadik
Salamon Réka. A versenysorozat idei gyermek korcsoportjának hat állomásáról
négyszer Sulyok Melani
hozta haza a Vándorkupát.
Edzők: Gauland Zsófia és
Szkalla Ilona.
(me)

A Balaton Vívóklub rendezésében a 2017/2018-as
idény Gyermek – Újonc –
Serdülő Párbajtőr Magyar
Bajnokság, valamint a Törpici Párbajtőr Idényzáró Balaton Bajnokság hat napon át
várta az utánpótlás versenyzőket. Törpici leányok között bronzérmes Cserép Dorina, a fiúk megmérettetésén
harmadik Salamon Bálint,
hatodik Makkos Bence. A
csapatok megmérettetésén a
dobogó harmadik fokára
állhatott a Cserép Dorina,
Konczek Lina Melodi, Simon
Júlia, Szörtsey Lili együttes,
második fokára pedig a
Makkos Bence, Makkos
Norbert, Salamon Bálint,
Süketes Miklós formáció.
Gyermek leányok között
második Sulyok Melani,
nyolcadik Cséri Sára, tizedik Szalma Sára. A csapatok
viadalán a dobogó harmadik
fokára állhatott Kovács Bianka, Simon Zsófia és Su- A bronzérmes Gyermek leány csapat, (balról) Kovács
lyok Melani. Az Újonc leá- Bianka, Sulyok Melani, Simon Zsófia, felkészítőikkel
nyok indulói közül Sulyok Szkalla Ilonával és Gauland Zsófiával Fotó: T. Vívóklub
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A nagy szenvedély

Töredék idő alatt elvégzik
a munkát, ugyanakkor jóval kevesebb üzemanyag
felhasználásával teszik a
dolgukat a város, illetve a KIÁLLÍTÁS - Egy 1937Tapolca Kft. új járművei, ben megjelent ismerettergépei.
jesztő könyv után, „A nagy
szenvedély” címet viseli a
A városüzemeltetési munka- diszeli Első Magyar Látcsoport új Kubota kistrak- ványtár frissen megnyílt
tora és fürge John Deere fű- kiállítása. A tárlat a donyíró gépe (ez utóbbit a Ta- hányzás tárgyi, irodalmi,
polca Kft. vásárolta) hétfőn reklám és képzőművédélelőtt az Alkotmány utcai szeti vetületeit, több évtársasházak mögött elterülő százados kultúrájának és
nagyobb füves területet ke- ellenkultúrájának emlévesebb mint 15 perc alatt le- keit mutatja be a látonyírta. Sági Ferenc csoport- gatóknak szeptember vévezető és munkatársai is di- géig.
csérték a korszerű gépi eszközöket. Mint elmondták, A Látványtár gazdája Vöröstöbb ember megfeszített váry Ákos ezúttal édesapja
munkáját tudják kiváltani Vörösváry László mára
velük, ráadásul szebb, mi- jelentősen kibővült tematinőségibb felületet hagynak kus gyűjteményét rendezte
maguk után, mint a hagyo- kiállítássá Steffanits Istvánmányos fűnyírók, vagy fű- nal. A különleges látványoskaszák.
ságot pedig ki is nyithatta
volna meg, mint az ismert
pipás, Réz András. A népszerű kritikus, filmesztéta
szerint a kiállításnak van egy
nagy tanulsága. - A tanulság
pedig az, hogy létezett egy
olyan kor, amikor senki sem
vitatta, hogy a dohányzás

A füstölés kihaló kultúrájának emlékei a Látványtárban

Tölli Vince a munkacsoport tagja szerint a kis
John Deere vezetését, irányítását meg kell szokni,
de mindenképpen kiváló
minőségű és hatékonyságú a gép
Fotó: tl.

Kozma Henrik alpolgármester szerint, a gépi eszközfejlesztés költségei néhány
év alatt biztosan megtérülnek, így a korábban külső
vállalkozók irányába kifizetett összegek alatt tudják tartani a költségeket. A korszerű és hatékony gépek vásárlásával ugyanakkor egy krónikus problémára, a megbízható, használható munkaerő
hiányára is reagált a város.
Néhány napja hírt adtunk
egy billenőplatós kisteherautó vásárlásáról, azóta még
egy hasonló adottságú, használt teherautóval is bővült a
munkacsoport által működtetett járműpark a Tapolca
Kft. eszközbeszerzésének
köszönhetően. A frissen vásárolt gépjármű általános
karbantartási munkálatok elvégzésében lesz segítségére
a munkacsoport dolgozóinak.
(tl)

A pipák a
dohányzás
kultúrájának kézműves remekei. A
képen középen Vörösváry
Ákos az
Első Magyar Látványtár
gazdája
Fotó: tl.

egy szenvedély, egy függőség, de vitathatatlanul egyfajta kultúrahordozó szokás
volt. Magyarán dohányzol,
bele fogsz halni, de közben a
dohányzást körülvevő tárgyak, nyomatok, dobozok,
gyufák, és a többi sokminden egy hatalmas kulturális
rendszert alkot. Gondoljátok
el, létezett egy olyan kor,
amelyben úgy gondolták,
hogy a tárgyak nem halálra-

ítéltek. És nem is az volt a
legnagyobb problémájuk
akkoriban, hogy ezek a tárgyak milyen környezeti lábnyomot hagynak maguk
után. Most a dohányzást
egyfajta „prolidrognak” tartják, leminősítik, elpusztítják
annak kultúráját - mondta
Réz András. Az ismert filmesztéta védelmébe vette a kiállítás üzenetét, ahogy fogalmazott, a piálás, az alko-

holos italok fogyasztása sem
egyszerűen tudatmódosító
szer használat. Mindenki
tudja, sokkal több annál!
A Nagy szenvedély című
látványtári kiállítás szeptember 30-ig, minden nap 10
és 18 óra között tekinthető
meg. Jó hír a diszeli tárlat látogatóinak, hogy időközben
megnyitott a Látványtár kávézója, a „Kávéház a Vörös
lóhoz”.
(tl)

SZEM - PONT
Az Egry utcai játszótér festése kapcsán írt lapunknak egy
felháborodott anyuka. Ahogy fogalmazott: „Egy ember,
egy ecset, délelőtt fél tíz, kb. tizenöt gyerek 1-8 évesig. Így
kell ezt csinálni? Kicsit kiakadtam! Sehol sincs feltüntetve, melyik játék lett már lefestve...”
Az tény, hogy a játszótéri eszközök karbantartása fontos
és dicséretes feladat, egyáltalán nem mindegy, hogy a
gyerekek milyen körülmények között tölthetik el az időt.
Azonban azt minden munkánál figyelembe kell venni,
hogy a kicsik még nem feltétlenül értik az ilyen folyamatokat. Egy festés során simán összekenik a ruhájukat,
kezüket, lábukat, arcukat, sőt, az 1-2 évesek akár meg is
kóstolhatják az ott talált, nyitott dobozban lévő festéket.
Hiába van vele a szülő, ha ő sem látja meg időben az
ilyen jellegű veszélyt. Olvasónktól kapott fotókon jól látható a „lazán” ott hagyott nyitott festékes doboz, a keverőpálcaként szolgáló bot, a kesztyű, az ecset. Az viszont
nem egyértelmű, hogy mely tárgyak lettek lefestve, így
jópáran összekent ruhával távoztak a helyszínről. (szj)

Egy felháborodott anyuka írt, illetve küldte a képeket az Egry utcai játszótéri kaland után

Továbbra is népszerű a tapolcai futóverseny

Fotó: tl.

Rekordszámú futó indult idén
A korábbi Tapolcai Félmaraton Futóverseny idén új
névvel (DBW Tapolca Félmaraton), új főszponzorral,
új távokkal és helyszínekkel, rekordszámú indulóval startolt el a Fő térről.

Az idei verseny a nyolcadik
volt a sorban és már az előnevezőivel megduplázta a
korábbi évek indulói létszámát. Megújult pályával készültek a szervezők, az 5,2
kilométeres pályát például
teljes egészében a belvárosban jelölték ki. Szempont
volt, hogy a közönség többször is találkozhasson a futókkal, drukkolhasson nekik, így körönként kétszer
érintették a sportolók a köz-

ponti helyszínt. A jobb erőnlétben lévők a 10,5, illetve a
21,1 kilométeres távokon bizonyíthattak, egyéniben és
2-4 fős csapatokban egyaránt, de gondoltak a szervezők a legfiatalabbakra is,
akik számára az 1,7 kilométeres kör jelentette a belépőt
a hosszútávfutás világába. A
Dobó Zoltán polgármester
fővédnöksége és Rédli András világbajnok vívó védnöksége alatt zajló verseny
főszervezője Tóth András
volt. A tapolcai versenyzők
szinte minden kategóriában
jelen voltak és kiválóan teljesítettek az erős mezőnyben. A versenyről többet, bővebben online újságunkban
olvashatnak.
(tl)

