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Fókuszban a fekete
Emlékszobát, majd tárlatot nyitott az Első Magyar Látványtár
A Bán Mariann (1946- 
2014),  Ferenczy Noémi-
díjas iparművész kerá-
miáinak, művészetének 
adózva, Bán Mariann  
Emlékszobát avatott a kö-
zelmúltban a diszeli Lát-
ványtár, majd „A feketéről” 
címmel megnyitották és 
bemutatták az országos 
hírű kiállítóhely frissen be-
rendezett tárlatát.

Az Első Magyar Látványtár 
több mint két évtizedes 
fennállása alatt első alka-
lommal hozott létre em-
lékszobát a tulajdonos Vö-
rösváry Ákos és Gyökér Kin-
ga. A Bán Mariann emlék-
szoba ajtaját Hann Endre 
szociálpszichológus gondo-
latai nyitották meg , aki egy 
nagy életmű reprezentatív 
megjelenéseként méltatta az 
emlékszoba létrejöttét. 
Hangsúlyozta, számára min-
dig Mariann pufók angyal-
kái a főszereplők, amelyek 
jól tápláltak, majd kicsattan-
nak az egészségtől, de ott 
van körülöttük az aggódás 
levegője, szemükben a 

nyugtalanság. Önarcképek 
ezek, a szorongó, traumáktól 
menekülni próbáló művész 
égi másai - fogalmazott. Az 
emlékszoba megnyitását kö-
vetően mutatták be Steffa-
nits István és Vörösváry 
Ákos rendezésében „A feke-
téről” címet viselő, több 
mint hetven alkotó munkái-
ból nyílt tárlatot, amelyet 
Galkó Balázs színművész 
közreműködésével, Mélyi 

József művészettörténész 
nyitott meg. Mélyi hangsú-
lyozta, a tárlat címében meg-
jelenő fekete szín területen-
ként és koronként más és 
más jelentést hordoz, ahogy 
az egymást követő gene-
rációk is mást és mást érte-
nek alatta. - Ha megkérdez-
nénk a mai fiataloktól, hogy 
fehér, vagy fekete színű e a 
jövő, akkor súlyos többség-
ben lenne a fekete válasz. 

Akárhogy is, a fekete kap-
csán valahogy mindig visz-
szakapcsolódunk a halálhoz 
és a gyászhoz. Pedig ez a ki-
állítás egyáltalán nem egy 
irányba mutat. Éppen annyi 
élet van benne, mint halál, és 
ha összekevernénk az itt ki-
állított munkák színeit, biz-
tosan egyensúlyban lenne az 
élet és a halál, a fekete és a 
fehér. (Folyt. a 2. oldalon „A 
fekete...” címmel)             (tl)

Városi útfelújítások önerőből

Az egészségügy ünnepe

Megújult a Hunyadi és a 
Damjanich utca útburkolata. 
A két beruházás bruttó 12 
millió 700 ezer forintba ke-
rült és teljes egészében ön-
kormányzati finanszírozású, 
tájékoztatta a Tapolcai Újsá-
got Dobó Zoltán polgármes-
ter. A két mellékutca együtt 
306 méter hosszú, 1365 
négyzetméternyi felülettel  
rendelkezik és a város leg-
rosszabb állapotú utcái közé 
tartozott. Ennek egyik oka, 
hogy a 2005-2006-ban zaj-

lott csatornázások és az az-
zal járó útburkolati bontáso-
kat követő aszfaltjavítások 
nem érintették a korábban 
már csatornázott városrésze-
ket, így az említett két utcát 
sem. Az előkészítő munká-
latok után az utcák felületét 
a 5 plusz 1 centiméternyi 
aszfalt kopóréteggel látták 
el, kétoldalt pedig bazalt zú-
zalékból útpadka készült. A 
felújítás a Simon István és a 
Vajda János utcákban folyta-
tódik.                                (tl)

Semmelweis-nap alkal-
mából kitüntetésben és di-
cséretben részesítették 
városunk példamutató 
munkát végző egészség-
ügyi dolgozóit, július 3-án 
este, a Tamási Áron Mű-
velődési Központban.

Az ünnepség kezdetén egy 
rövid felvezető után kö-
szöntötték dr. Gál Andrást, 
aki Tapolca Város Napján 
Tapolcai egészségügyért és 
szociális ellátásért kitünte-
tést vehetett át, majd Dobó 
Zoltán beszéde következett. 
A polgármester személyes 
példákkal, történetekkel tá-
masztotta alá, miért becsüli, 
és miért tartja nagyra az 
egészségügyet hivatásuknak 
tekintő ünnepelteket. Kie-
melte a magabiztosságot, és 

a nyugodtságot, amit a bete-
gek felé mindig sugározniuk 
kell, és ami nem is mindig 
olyan könnyű feladat. Nem 
beszélve az elkötelezettség-
ről, önfeláldozásról, a ma-
gánélet gyakori háttérbe 
szorításáról. A polgármester 
beszélt az egészségügyet 

sújtó problémákról, az ápo-
lók, orvosok kivándorlásá-
ról, ezért úgy véli, még na-
gyobb tisztelet és köszönet 
illeti meg azokat, akik itthon 
maradtak, és ezen a területen 
dolgoznak. (Folytatás a 2. 
oldalon „Elismerések...” 
címmel)                             (sr)

Botrányos
ítélkezés
Foci: A Copa América 
bronzmeccsén a bírói 
ténykedés ismét jó kis 
botrányt generált. A 
sajtó ezt az argentin, 
vagy a chilei csapat, 
illetve a rendező bra-
zilok iránt érzett szim-
pátia, vagy ellen-
szenv alapján tálalta. 
Sajnos. De nézzük a 
videót!  Lionel Messi 
a tizenhatoson belül 
követi a támadó Gary 
Medelt és az alapvo-
nalnál a bal kezével 
tesz egy mozdulatot 
Medel válla fölött. 
Nincs szabálytalan-
ság, a labda és a két 
csapatkapitány is el-
hagyja a játékteret. A 
chilei fenyegető moz-
dulattal közelít Messi 
felé, majd vállal erő-
sen meglöki. Három-
szor, majd kézzel és 
testtel lökdösi a hátrá-
ló világsztárt. Mind-
ketten piros lapot kap-
nak. Na ettől aztán ki-
tört a balhé. Még ma 
is tart... Annak jó, akit 
nem érdekel a foci.

          Szijártó János

Megújult az út, folytatás máshol...    Fotó: Helyszíni felv.

Balról a harmadik Galkó Balázs , majd Vörösváry Ákos és Mélyi József. A fekete 
szín körül forog az új látványtári kiállítás                                                               Fotó: tl.

Dr. Végh Zoltán főorvos (balról), dr. Lang Zsuzsanna 
főigazgató, Dobó Zoltán polgármester és Holczbauer-
né dr. Kollát Ildikó főorvos az ünnepségen        Fotó: sr.
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Idén is eredményes tanévet 
zárhatott a katolikus iskola
Hagyományosan a katoli-
kus templomban tartotta 
tanévzáró ünnepségét a 
Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Általános 
Iskola. Elhangzott, a ta-
polcai egyházi oktatási in-
tézményt jelenleg Ma-
gyarország legjobb száz 
iskolája között tartják szá-
mon, amelyet a tanulók 
eredményei idén is iga-
zoltak.

A minapi iskolai ünnepség a 
Boldogasszony anyánk kö-
zös eléneklésével, majd az 
alsósok szavalataival kezdő-
dött, később a tanévben a 
legszebb iskolai eredménye-
ket produkáló diákok jutal-
mazása következett. Előtte 
azonban az intézmény igaz-
gatója mondta el hagyo-
mányos tanévértékelő be-
szédét. Rohály János hang-
súlyozta, szép és eredmé-
nyes tanévet zárt az iskola, 
melyet az elballagó osztá-
lyok eredményei támaszta-
nak alá leginkább. Az iskola 
összesített éves tanulmányi 
átlaga 4,55 volt a tanévben , 
a magatartásjegyeket tekint-

Elismerések az áldozatos munkáért

Az iskolai ünnepség a Boldogasszony anyánk közös 
eléneklésével, majd az alsósok szavalataival kezdő-
dött a templomban                                                Fotó: tl.

Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Július 15. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Augusztus 5. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Augusztus 12. 14.00-16.00

Buzás Lajos kereskedő 
az Év Vállalkozása ki-
tüntetést vehette át az 
idei városnapi ünnepsé-
gen. Amint az elhang-
zott, Buzás Lajos több 
mint negyedszázada lát-
ja el zöldséggel, gyü-
mölccsel Tapolca la-
kosságát, vendéglátó-
ipari vállalkozóit és ke-
reskedőit egyaránt. Ne-
ve egybeforrt a megbíz-
ható minőséggel és a ve-
vőközpontú gondolko-
dással. Fontos megje-
gyezni, hogy ez a ki-
tüntető cím Buzás Lajos 
és családjának munkáját 
hivatott méltatni, hiszen 
már a második gene-
ráció is folytatja az ál-
tala kijelölt utat ezzel is 
színesítve, gazdagítva 
Tapolca város kereske-
delmét. A tapolcai ke-
reskedelmi és vendég-
látóipari hagyományok 
ápolása terén is kima-
gasló tevékenysége, 
hiszen energiát, befek-
tetést nem kímélve, 
sokak örömére újra lét-
rehozott egy tapolcai 
halsütödét.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Buzás Lajos

Megjelenik TAPOLCÁN 
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Polgármester: 
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Kozma Henrik Alajos
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INFORMÁCIÓ

ve  pedig 4.68-as, a tavalyi-
nál is jobb átlaggal büsz-
kélkedhet az intézmény. A 
170 diákból jelenleg 52 a ki-
tűnő tanuló, 66 diáknak van 
csak egyetlen 4-es osz-
tályzata, és 118-an 4,5-ös 
átlag felett vannak. 433 
szaktárgyi dicséret  a tanév 
mérlege. - Nem véletlen, 
hogy iskolánk felkerült a 
magyarországi iskolák leg-
jobbjainak százas listájára-
hangsúlyozta az igazgató, 
aki elmondta, a szóban forgó 
lista öt egymást követő tan-
évet vizsgál és kimutatja,  

hogy mely iskolák tudták 
évről-évre folyamatosan ja-
vítani a teljesítményüket. 
Ezen a listán, melyre a me-
gyéből csak a Nagyboldog-
asszony általános iskola ke-
rült fel, megközelítőleg 
6000 magyarországi oktatá-
si intézmény és 3600 álta-
lános iskola közül került a 
Nagyboldogasszony  az elő-
kelő 73. helyre. Ezzel a fej-
lődéssel függ össze az is, 
hogy felkerültünk az oktatá-
si hivatal legtöbb hozzáadott 
értéket adó iskoláinak listá-
jára is - tette hozzá.           (tl)

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

mail:  fideszvpvk3@gmail.com
  fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 21.

(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármester beszédét kö-
vetően dr. Czehelnik Rózsa 
osztályvezető főorvosnak 
járt a gratuláció, amiért idén 
aranydiplomára jogosult.A 
gyermekorvosok közül dr. 
Dorner Máriát búcsúztat-
ták, és távollétében köszön-
tötték dr. Susanne Strecke 
csecsemő és gyermekgyó-
gyász szakorvost, aki 2019. 
augusztus 1-től kezdi meg 
gyermekorvosi praxisát Ta-
polcán. Dr. Lang Zsuzsanna 
főigazgató asszonytól, Dobó 
Zoltán polgármestertől és 
Holczbauerné dr. Kollát Il-
dikó főorvos asszonytól De-
ák Jenő Emlékérmet vehe-
tett át dr. Végh Zoltán főor-
vos. Főigazgatói dicséretben 
részesült Riba Tibor, Jakó 
Antal, Németh Gábor és Pé-

ter Sándor. Az átadásnál 
közreműködött Zengői-Tö-
rök Csilla ápolási igazgató 
is. Munkáját elismerték és ez 
által kitüntetésben részesült 
Kázsmér Istvánné, Jámbor 
Szilvia, Eőryné Hegedűs 
Anikó, Nagy Zoltánné, Kon-
koly Józsefné, Soós Tiborné, 
Balázs Szilárdné, Barka Ká-
rolyné, Takács Lászlóné, 
Dóra Tibor, Töreki Erika, 
Patusné Soós Mónika, és 
Orbán Tiborné. A Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara kitüntetését vehette 
át Németh Andrea, Gájer 
Gézáné, Orbán Irén és Ta-
kácsi Ágnes. Nyugdíjba vo-
nulása miatt búcsúztatták 
Kocsis Lajosnét, Tápiné 
Csom Hajnalkát, Krániczné 
Andrejkó Andreát, és Hor-
váth L. Ferencnét. Szép ha-

gyomány, hogy Semmel-
weis-nap alkalmából kö-
szöntik a jubilálókat. 25 
éves jubileuma okán juta-
lomban részesült Buzás Jó-
zsefné, Czanka Adrienn, 
Cserép Henriett, és Jámbor 
Szilvia. 30 éves jubileumát 
ünnepli Kázsmér Istvánné, 
Nagy Zoltánné, Srámliné 
Leipczig Márta és Szarka 
Zsoltné. 40 éves jubileumot 
ünnepelhet Kocsis Lajosné 
és Tápiné Csom Hajnalka. A 
rendezvényen Őri Jenő, Ro-
mán Iván és Tóth Péter, a ze-
neiskola tanárai játszottak, 
és az est folyamán biztosí-
tották a jó hangulatot muzsi-
kájukkal. Pohárköszöntőjé-
ben dr. Lang Zsuzsanna fő-
igazgató a kórház minden 
dolgozójának megköszönte 
áldozatos munkáját.        (sr)

Állatorvosi ügyeleti rend      
Július 06-07. szombat-vasárnap 
Dr. Ásványi Tamás 20/9217372
Július 13-14. szombat-vasárnap 
Dr. Szabó Béla 20/4752965
Július 20-21. szombat-vasárnap 
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20 
között,  kizárólag sűrgősségi, életveszély 
elhárítása céljából vehető igénybe. 

(Folytatás az 1. oldalról)
- A Látványtár nem a múlt-
béli halott dolgok tárháza, 
hanem az elevenen tartás 
színhelye, ahol a fekete nem 
más, mint a jövőre vonat-
koztatható karikázó szín, 
hogy kontextusban is láthas-
suk, mihez tartsuk magunkat 
-fogalmazott Mélyi József. 
A kiállítás látogatható hétfő 
kivételével minden nap 10-
18 óra között szeptember 
30-ig, október 1-től 2020. 
május 31-ig pedig ügyeleti 
nyitva tartással, illetve elő-
zetes egyeztetéssel, 10-16 
óráig - tudtuk meg.            (tl)

http://www.tapolca.hu


Általános iskolai tanévzárók
Megtartották a tanévzáró 
ünnepségeket a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kolában is június utolsó 
előtti hétvégéjén. Pénte-
ken délután a Bárdos La-
jos Székhelyintézmény-
ben, szombaton reggel 
előbb a Kazinczy Tagin-
tézményben, majd a Bat-
sányi Tagintézményben. 
A Tapolcai Újság minde-
gyik helyszínen jelen volt.

- Mi mást is kívánhatnánk 
nektek. Legyetek EMBE-
REK, így csupa nagybetű-
vel. Tisztességes, boldog, 
elégedett emberek, akikre 
szüleitekkel együtt büszkék 
lehetünk. Én úgy tapasztal-
tam, hogy minden esélyetek 
megvan erre - fogalmazott 
beszédében Bajner Imre 
igazgató a Bárdos évzáró-
ján. - Ez a tanév diáknak, ta-
nárnak, de a szülőknek és az 
iskolát támogatóknak is szá-
mos szép élményt, sikert, 
örömöt, sok ismeretet, tanu-
lást, információt, együttmű-
ködést és próbálkozást ho-
zott. Voltak megható, vi-
dám, izgalmas pillanataink, 
voltak ragyogó sikereink és 
esetenként kudarcaink is. 
Külön öröm, hogy a ballagó 
43 nyolcadikosunk minde-
gyike eredményesen zárta a 
tanévet. Közülük 14-en gim-
náziumban, 14-en szakgim-
náziumban, 15-en szakkö-
zépiskolában tanulnak to-
vább. Kívánom mindannyi-
ótoknak, hogy a választott 
középiskolákban álljátok 
meg helyeteket, tanuljatok 
szorgalmasan, hiszen a sike-
res felvételi után a többi már 
rajtatok áll. Bízom benne, 
szép emlékeket visztek ma-
gatokkal innen a Bárdosból - 
hangsúlyozta Gál Attila 
igazgatóhelyettes.
A most búcsúzó nyolcadik 
évfolyam tanulói közül az 
idei tanévzárón Bárdos- em-
lékplakettet és díszokleve-
let, az iskola legrangosabb 
elismerését vehette át Bog-
nár-Vida Borbála, 8.z osztá-
lyos tanuló, aki általános is-
kolai tanulmányai során vé-
gig kitűnő tanulmányi ered-
ményt ért el, számtalan ta-
nulmányi versenyen képvi-
selte intézményét, s közös-
ségi és sport munkájával is 
példát mutatott társaiknak. 
Az iskola búcsúztatta a 
négyévtizedes pedagógusi 
munkája után nyugdíjba vo-

nuló Mészáros Tiborné ta-
nítónőt.
- Az elmúlt nyolc esztendő 
nem múlik el nyomtalanul, 
ahogy egy ismert dalszö-
vegben felcsendül: „Én már 
nem hagylak el mert az éle-
tem, összenőtt veled, telje-
sen.” Igen összenőttünk: 
Kazinczy iskola és ti kedves 
ballagók. Bár tanulói jogvi-
szonyotok a héten meg-
szűnt, de ti már életetek vé-
géig lélekben kazinczys di-
ákok maradtok, amelyre le-
gyetek büszkék, hiszen ka-
zinczysnak lenni rangot je-
lent. Remélem nem téveszt-
jük szem elől egymást, vá-
runk vissza benneteket, sze-
retnénk tudni rólatok, sike-
reitekről és esetleg nehéz-
ségeitekről is - mondta Baj-
ner Imre a Kazinczy Tagin-
tézmény évzáróján. 
- „Én nem kívánom senkitől, 
hogy csudás dolgot tegyen, 
de joggal kívánom minden-

kitől, hogy mindig ember le-
gyen.” Ady Endre sorait jó 
szívvel ajánlom mindannyi-
ótok figyelmébe, melyek pe-
dagógiai hitvallásunk alap-
jául is szolgálhatnak. Ma-
radjunk, maradjatok embe-
rek minden körülmények 
között. Mindenkit más-más 
képességekkel, tehetséggel 
áldott meg az Isten. Az így 
kapott lehetőségekkel kell 
minél jobban élnünk, élne-
tek. A Szülői Szervezeten 
keresztül új játszótérrel 
ajándékoztak meg minket, 
és sok más segítség, prog-
ram mellett a táncterem is 
nekik köszönhető. Itt jegy-
zem meg, hogy a SZÍN-VO-
NAL művészeti iskolában 
nálunk újonnan elindult nép-
tánc képzés már most kie-
melt arany és arany minősí-
téseket hozott csoportjaink 
számára a Balaton-felvidéki 
Néptánc Találkozón Szabó 
Csaba tanár úr vezetésével - 

fogalmazott beszédében Bo-
dor Tamás tagintézmény-
vezető.
- Hát eljött a pillanat! Utol-
jára vagytok itt közöttünk, 
hogy búcsút vegyünk egy-
mástól. Búcsúzásunk már 
elkezdődött a múlt héten a 
nagyon szívhez szólóra, sze-
mélyesre sikerült műsoro-
tokkal, amellyel sikerült pe-
dagógusaitok szívét meg-
melengetni. Még egyszer 
köszönöm nektek ezt az él-
ményt, amely megerősített 
minket abban, hogy az el-
múlt 8 év nem múlt el nyom-
talanul. Nem csak ti hagyta-
tok bennünk, pedagógusai-
tokban maradandó nyomo-
kat, hanem úgy érzem, ez 
kölcsönös volt.
Utolsó történelem óránkon, 
talán vannak, akik még em-
lékeznek rá, Oscar Wilde 
Boldog herceg írásával bú-
csúztam tőletek. Akik az ön-
zetlen szobor történetének 
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Tanévzá-
rók. Fent 
a Bárdos, 
balra a 
Batsányi, 
jobbra a 
Kazinczy 
            
Fotók: szj.

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

mondandójára emlékeznek, 
azoknak világos, hogy mire 
gondol az egyik zenekar da-
lában, amikor azt énekli: 
„Szeretet nélkül üres a na-
pom.” Nyilván nem a kard-
markolatotok rubinjának, 
vagy szemetek zafirjainak 
feláldozására gondolok, ha-
nem arra, hogy legyetek kö-
zösségeitekben jó emberek - 
szólt a Batsányi Tagintéz-
mény diákjaihoz Bajner Im-
re igazgató. A beszéd után 
dr. Komjátiné Nyakó Györ-
gyi tagintézmény-vezető 
gratulált a legjobb eredmé-
nyeket elérő diákoknak. (szj)



Könyvbemutatóval indult a 
tapolcai Múzeumok Éjszakája

Hangodi László, Ungváry Rudolf és Dr. Décsey Sán-
dor a könyvbemutatón                                              Fotó: tl.

Marika néni 90 éves

A 90 éves Lukács Józsefnét Dobó Zoltán polgármester 
köszöntötte születésnapja alkalmából                   Fotó: tl.
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Lukács Józsefné, szüle-
tett Horváth Mária július 3-
án töltötte be 90. életévét. 
Az alkalomból Dobó Zol-
tán polgármester és Mar-
ton József önkormányzati 
képviselő köszöntötte őt 
lakásában.  

A város polgármestere egy 
csokor virág kíséretében ad-
ta át a kormányfő születés-
napi üdvöző oklevelét és a 
vele járó állami és önkor-
mányzati juttatásokat. Mint 
megtudtuk, Marika néni 
1929. július 3-án született 
Somogyszobon. A család 
egyedüli gyermekeként ko-
rán megismerkedett a nehéz 
mezei és ház körüli mun-
kákkal, de a II. Világháború 
is nagyon kemény próbaté-
telek elé állította őt és szü-
leit. 1946-ban, a vészterhes 
idők elmúltával házasodott 
meg, férjével Nagyatádon 
építkeztek és dolgoztak 
nyugdíjas korukig. Tapolcá-

ra ezt követően, mintegy  
húsz éve költöztek férjével, 
hogy a családi ház terheitől 
megszabadulva, közel le-
gyenek itt dolgozó lányuk-
hoz. Marika néni aktív évei-
ben, Nagyatádon, az ottani 
konzervgyárban dolgozott, 
amint elmondta, nagyon 
nagy kedvvel végezte a 
munkáját és  egy nagyon jó 
munkahelyi közösség vette 
körül. Születésnapját  három 
gyermeke, hét unokája és ti-
zennégy  dédunokája köré-
ben ünnepelte a napokban. 
Marika néni  úgy gondolja, 
hogy a Jóisten azért adott 
számára ilyen hosszú életet, 
hogy gyönyörködhessen 
szép és népes családjában. 
Sajnos előrehaladott  beteg-
sége ma már mozgásában, 
életvitelében jelentősen 
korlátozza, de szerencsére 
rendszeres és magas szintű 
gondoskodásban, odafigye-
lésben részesül a minden-
napokban.                          (tl)

Ungváry Rudolf budapesti 
gépészmérnök, író, új-
ságíró Balatoni nyaraló cí-
mű könyvének bemutató-
jával indult az idei Múze-
umok Éjszakája rendez-
vénysorozat Tapolcán.

A Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum a Szent Iván éjet 
megelőző szombaton, az esti 
órákban színes programok-
kal, előadásokkal várta az 
érdeklődőket, a központi té-
ma ezúttal az „utazás” volt. 
Immár ötödik éve a tapolcai 
városi múzeum is része az 
országos Múzeumok Éjsza-
kája rendezvénysorozatnak, 
ezúttal egy helytörténeti vo-
natkozású könyvbemutató is 
színesítette a programokat. 
Ungváry Rudolf Balatoni 
nyaraló című dokumentum-
regényét maga a szerző, il-
letve Hangodi László főmu-
zeológus ajánlotta a leendő 
olvasók figyelmébe. Dr. Dé-
csey Sándor könyvtárigaz-
gató köszöntőjét követően, 
Hangodi László a kiadvány 
történész konzulense mutat-
ta be Ungváry Rudolf művé-
nek legfőbb szereplőit, a tér-
ség több évszázados szőlé-
szeti és borászati múltjához 
és a helyi polgárosodáshoz 
egyaránt szorosan kötődő 
Lessner családot. A regény 
témáját adó badacsonyi nya-
raló ma is létezik. 
- Ezt az épületet  először 
1994 és 96 között pillantot-
tam meg, amikor feleségem 

egyik Franciaországban élő 
rokona megvette. Akkortól 
mindig ott nyaraltunk és én 
kíváncsi voltam rá, hogy ez a 
svájci stílusú badacsonyi 
ház a szőlők között vajon kié 
volt és mit élhettek át a 
benne élők- válaszolt Ung-
váry a könyv megírásának 
motivációjára irányuló kér-
désre, majd beavatta a jelen-
lévőket a regény megszüle-
tésének részleteibe is. A 
szerző elmondta, nem csak 
azoknak kívánt emléket állí-
tani művével, akik nem tud-
ták, nem bírták túlélni a tör-
ténelem nehéz pillanatait, 
hanem azoknak is, akik túl-
élték azokat. A regényben 
számtalan valóságos egyé-
niség bukkan fel és tűnik el, 
a 18. század végén kezdődő 
és egészen napjainkig tartó 
história a ma élő leszár-
mazottak visszaemlékezé-
sei, újsághírek és fényképek 
nyomán bontakozik ki.
A Múzeumok Éjszakája ren-
dezvénysorozat később a vá-

rosi múzeumban folytató-
dott, ahol számos érdekes, 
elsősorban felnőtteknek szó-
ló előadás mellett, színes 
gyermekprogramokkal is 
várták az érdeklődőket. Az 
idei központi téma az „uta-
zás” volt, ennek apropóján 
például közlekedési eszkö-
zöket készítettek a gyerekek 
újrahasznosított anyagok-
ból. A témakörben kézmű-
ves foglalkozást és vetélke-
dőt is szerveztek a munka-
társak, a kérdésekre a múze-
umot végigjárva, a gyűjte-
ményt megtekintve adhattak 
válaszokat a résztvevők. A 
győztesek, a helyes megfej-
tők értékes díjazásban része-
sültek. Este nyolc órától  
Hangodi László a tapolcai 
zsidóság tengerentúli kap-
csolatairól tartott előadást, 
Szilaj Rezső múzeumpeda-
gógus izlandi útibeszámo-
lóval ajándékozta meg a kö-
zönséget, Csepin Péter vár-
palotai hagyományőrző, uta-
zó lovastúráiról mesélt.    (tl)
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Keszthelyen énekeltek

Gálakórus minősítést szerzett a Keszthelyi Dalünne-
pen a Tapolcai Kamarakórus                               Fotó: szj.

Immár hatodszorra ren-
dezték meg a Keszthelyi 
Dalünnepet június végén, 
amelyen a Dunántúli Da-
losszövetség felhívására 
negyven kórus vett részt.

Ez alkalomból a Balaton-
parti városba látogatott a 
Tapolcai Kamarakórus is 
Török Attiláné karnagy ve-
zetésével. Mivel a rendez-
vény országos (egyházi és 
világi)  minősítésre is lehe-
tőséget ad, így a tapolcai 
hölgyek e szempontból is 
érintettek voltak két fellé-
pésük során. Mint azt a kar-
nagytól megtudtuk, legalább 
három korszakból kell ösz-
szeállítani a repertoárt a mi-
nősítés okán, egészen a hu-
szadik századig terjedően. A 

kétszer 25 perces összeállí-
tásuk ennek természetesen 
maximálisan megfelelt, úgy 
az egyházi, mint a világi 
szerzemények tekintetében. 
Több más mellett megszó-
laltak Monteverdi, Handel, 
Haydn, Suchman, Kodály, 
Bárdos és Mohay Miklós 
művei, egészen széles törté-
nelmi korszakot felölelve. A 
huszonnégy hölgy nagy örö-
mére végül a Tapolcai Ka-
marakórus Gálakórus minő-
sítést kapott. Külön élmény-
ként említette Török Attilá-
né, hogy a teljes hétvégét 
felölelő program első napján 
a keszthelyi Festetics kas-
tély tükörtermében énekel-
hettek, ekkor még tét nélkül, 
ám a látogatók nagy megelé-
gedésére.                         (szj)

Jubileumi kiállítást nyitottak

A Tapolcai Városi Képzőművész Kör tizedik jubileumi 
kiállítását a Tamási Áron Művelődési Központban 
nyitották meg június végén                                   Fotó: szj.

Június végén nyitották 
meg a Tapolcai Városi 
Képzőművész Kör tizedik 
jubileumi kiállítását a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban.

Barczáné Tóth Boglárka in-
tézményvezető köszöntője 
után, a Sokféle útjaink című 
tárlatot Dobó Zoltán polgár-
mester nyitotta meg. Beszé-
dében szólt arról a tehet-
ségről, képességről, amely 
jelen esetben is megmutat-
kozik, immár nem először. 
Úgy fogalmazott, nagy bá-
torság kell ahhoz, hogy  va-
laki felnőtt fejjel kiálljon a 

közönség elé, s a művésze-
ten keresztül feltárja érzése-
it, gondolatait.
Az alkotókat, a műveket Ti-
hanyiné Bálint Zsuzsa mu-
tatta be. A jubileumi kiállítá-
son Füstös Lászlóné Jutka, 
Horváth Róbert, Horváth 
Sándorné Éva, Pálffy Gézá-
né Szabó Éve, Somogyiné 
Varga Anikó, Stankovics Bé-
láné Anikó, Sütő György, 
Szita Szabolcs, Tihanyiné 
Bálint Zsuzsa és Verebélyi 
Zoltán alkotásait tekinthetik 
meg az érdeklődők július 29. 
és augusztus 23. között a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban.                           (szj)
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Az Egységben Tapolczáért
Egyesület képviselő-jelöltjei
Dobó Zoltán polgármester a 
közelmúltban a Hősök terén 
mutatta be az Egységben Ta-
polczáért Egyesület képviselő-
jelöltjeit, immár az őszi ön-
kormányzati választások je-
gyében.
Tájékoztatójában úgy fogalma-
zott, hogy az ellenzéki pártok 
támogatását is élvező, civil 
összefogás jelöltjei felölelik, s 
egyben reprezentálják a város 
mára kialakult társadalmi szer-
kezetét. 
- Van a csoportban szőlész-bo-
rász,  gazdasági szakember, 
képviselete van a bányász 
múltnak, a kultúrának és törté-
nelemnek, a város sportéleté-
nek, adott a kultúrával, ren-
dezvényekkel foglalkozó kol-
léga, ahogy a közbiztonságra és 

a katonai múltra is gondolunk - 
mondta.
Amint azt már korábban köz-
zétettük, az Egységben Ta-
polczáért Egyesület polgár-
mester-jelöltje a ma is hiva-
talban lévő (korábban jobbi-
kos, most független) polgár-
mester, Dobó Zoltán. A csoport 
képviselő-jelöltjei, körzetek 
szerint növekvő sorrendben: 
Horváth Gábor, Tölgyes Zsolt, 
Pass Sándor, Takács Gábor, Dr. 
Décsey Sándor, Buzás Gyula, 
Puskás Ákos, Tóth Bálint.
A választási szervezet listaál-
lítására vonatkozó kérdésünkre 
Dobó Zoltán azt válaszolta, 
hogy erről még tárgyalnak és 
később döntenek. Várhatón au-
gusztusban kapunk ezzel kap-
csolatos tájékoztatást.         (szj)

Olyan önkormányzatban hi-
szek, ahol mindenki számít, 
ahol a döntést nem a politikai 
hovatartozás határozza meg- 
hangsúlyozta Lévai József al-
polgármester, aki független je-
löltként száll ringbe az őszi 
önkormányzati választásokon.
- A több mint két évtizedes köz-
életi és önkormányzati munká-
val szerzett tapasztalatomat 
szeretném Tapolca fejlődésé-
nek szolgálatába állítani. Olyan 
városvezetést szeretnék meg-
valósítani, amely szakítva az 
eddigi gyakorlattal, képes fel-
színre hozni és alkotó erőként 
összefogni a városunkban meg-
lévő tehetséget és tenni akarást 
-fogalmazott a polgármesteri 
székért elinduló alpolgármes-
ter. Lévai József elmondta, egy 

Lévai József: Átlátható, partnerségre törekvő városvezetés-
re, nyitott önkormányzati működésre van szükség     Fotó: tl.

Lévai József is ringbe száll 
a polgármesteri székért

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Július 11 - 17. 

csütörtök – szerda

11 – 16. csütörtök – kedd 
14:00 2D 1200,-Ft
17. szerda 12:00
A kis kedvencek

titkos élete 2    
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz:  86 perc

...
11 – 16. csütörtök – kedd 

16:00 1200,-Ft
17. szerda 14:00
YESTERDAY  

Színes, szinkronizált angol 
zenés film

Hossz:  112 perc
...             

11 – 16. csütörtök – kedd 
18:00 2D 1200,-Ft
17. szerda 16:00

PÓKEMBER – Idegenben  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-kaland
Hossz: 130 perc

...
PREMIER ELŐTTI 

VETÍTÉS!
17. szerda 18:15 2D 1200,-Ft

Az oroszlánkirály    
Színes, szinkronizált 

amerikai családi kalandfilm
Hossz:  115 perc

...
11 – 17. csütörtök – szerda 

20:15 1200,-Ft
Annabelle 3.  

Színes, szinkronizált 
amerikai horror thriller

Hossz: 113 perc

„politikai árokásás mentes, ak-
tív, tenni akaró önkormányzat-
ban” hisz. A független jelölt a 
kampány során ismerteti majd 
elképzeléseit, melynek össze-
állításakor a tapolcaiak véle-
ményére, javaslataira is tá-
maszkodott és számít a kam-
pány ideje alatt is. Lévai József  
szerint, a városfejlesztés terén a 
fenntarthatóság és az „okos-, 
zöld város” koncepció lenne az 
alappillér, de számos egyéb te-
rületen is javítana a jelenlegi 
viszonyokon. - Átlátható, part-
nerségre törekvő városvezetés-
re, nyitott önkormányzati mű-
ködésre van szükség. Javítani 
szeretném a város kapcsolati 
rendszerét, mert hiszem, hogy 
ez a jövőnk kulcsa- mondta a  
polgármester-jelölt.              (tl)www.tapolcaiujsag.hu 

Bemutatták a Fidesz jelöltjét

Heti haiku:

A Fidesz-KDNP helyi szerve-
zete a tapolcai születésű Bog-
nár Róbert gazdasági szakem-
bert indítja polgármester-je-
löltnek a 2019-es önkormány-
zati választáson - jelentette be 
Fenyvesi Zoltán, Tapolca or-
szággyűlési képviselője június 
21-én, pénteken. Hozzátette: 
jelöltjük csapatjátékos, akit a 
magyar kormány és ő is támo-
gat elképzelései megvalósítá-
sában.
Bognár Róbert elmondta, szá-
mára Tapolca az első, ezért a 
város szülötteként a képviselő-
jelöltekkel együtt mindent meg 
kíván tenni azért, hogy újra fej-
lődő pályára állítsa a települést. 
Bemutatkozásában hangsú-
lyozta, hogy családja több ge-
neráció óta Tapolcán él és ő is 

itt szeretné felnevelni a gyer-
mekét. Korábban pénzügyi te-
rületen, illetve a vállalatfinan-
szírozási szektorban dolgozott, 
jelenleg banki agrárszakértő-
ként tevékenykedik. Csapatá-
nak tagja és segítője ifjú Me-
zőssy Zoltán is, aki a feszti-
válok szervezése és a vendég-
látás terén tette le névjegyét a 
városban.
Fenyvesi Zoltán kiemelte, 
Bognár Róbert személyében 
olyan gazdasági szakembert 
ajánlanak Tapolca vezetésére, 
aki tud és akar is dolgozni, 
sikerorientált, kitűnő kapcso-
latrendszerrel rendelkezik, és 
aki a közös siker érdekében 
pártállástól függetlenül együtt-
működést ajánl minden tapol-
cai polgárnak.

Valaha vágytam
a változást. Mára már

béke van bennem.

Herczeg-Vecsei Katalin

Programajánló

· II. Tapolcai Big Green Egg Grill 
és BBQ hétvége a Köztársaság 
téren 2019.július 12-13-án! Is-
mert  barbecue szakácsok egy 
helyen két napon keresztül Ta-
polcán várják az érdeklődőket 
zseniális ízekkel, fantasztikus 
helyi italokkal, mini gasztro 
workshopokkal,  füstös barbe-
cue hangulattal. Pénteken 18 
órától zenél az Új Idők zenekar.
· A XIX. Veteránmotoros Talál-
kozót rendezik meg Tapolca-
Diszelben 2019. július 12-14  
között. Pénteken érkeznek a 
motorosok, szombaton csillag-
túrára indulnak. 17 órára érkez-
nek vissza a diszeli művelődési 
ház udvarára, ahol az Új Idők 
zenekar ad koncertet. Utána, itt 
tartják meg a motoros szép-
ségverseny eredményhirdeté-
sét is.
· A Hegymagasi Kultúrházban 
programsorozat indul Hegyma-
gasi Nyári Esték néven. 2019. 
július 12-én zenés-verses est, 
15-én Hangodi László könyv-
bemutatójára kerül sor.
· 2019. július 19-én 19 órakor 
kezdődik a LégyOtt, Zenés es-
ték a Tóparton. Elsőként Őri 
Jenő, Román Iván és Tóth 
Péter lépnek fel. 

A kiskedvencek titkos 
élete 2 – Emlékeztek még 
Maxra és Dukera? Milyen 
nehezen szoktak össze ők 
ketten még az első film-
ben! Azóta már jó barátok 
és végre elhagyják a nagy-
várost! Vidékre utaznak, 
ahol új állatokkal és új ka-
landokkal kell szembe néz-
niük. A film fő üzenete, 
hogy mindegy milyen ki-
csi, félős vagy elhanyagolt 
is bárki, mindenkiben ott 
lakozik a hős, ami csak az 
alkalmat várja, hogy kitör-
hessen belőle! Családi idő-
töltésnek is tökéletesen al-
kalmas ez az animációs 
film, mindenkinek aján-
lom, akit még mindig érde-
kel, hogy mit csinálnak a 
kiskedvencei, amikor ő 
nincs otthon. A tapolcai 
mozi július 17-éig játssza a 
filmet.                        (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Bognár Róbert (balról), a Fidesz-KDNP tapolcai polgár-
mester-jelöltje Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselővel 
és ifjú Mezőssy Zoltánnal                                       Fotó: Archív

Az őszi önkormányzati választásokra készelve bemutatkoz-
tak a Tapolczáért Egyesület képviselő-jelöltjei         Fotó: szj.



Megtanulnak úszni
Már harmadik alkalommal kezdődött meg a szünidei oktatás 
NYÁR - Harmadik alka-
lommal is megkezdődött a 
„Hurrá! Úszni tanulunk” 
szünidei úszásoktatás a 
Tapolcai Termálstrandon, 
július első napján.

A Tapolca Kft. szervezésében 
idén is várja a strand az úszni 
tanuló óvodásokat, a hét-ti-
zenkét éves gyerekeket, to-
vábbá két kurzuson a ha-
ladókat, akik a korábbi évek-
ben már részt vettek a meg-
hirdetett úszásoktatások va-
lamelyikén. 
Hanzmann László vezető 
oktató mellett Krachun Éva 
és Pálmai Sztanyek Tímea 
foglalkozik a gyermekekkel 
hétköznapokon, a kora reg-
geli órákban, két oktatási 
időben. Július első napján 
kezdődtek meg az első két 
hetes turnusok. Először a 
huszonhárom óvodás, majd 
a harminc kisiskolás korú 
gyermek csobbanhatott a ká-
nikulában a tapolcai strand 
medencéibe.

A szervezőktől megtudtuk, 
idén is bizakodóak az úszás-
oktatás kapcsán, hiszen 
maximális létszámmal kezd-
tek, sok a visszatérő gyer-
mek. A kurzusok differen-

ciált módon folynak. Első 
alkalommal felmérik a gyer-
mekek úszástudását, viszo-
nyát a vízhez, ezt követően 
pedig a hatékonyság érde-
kében csoportokra bontják 

őket, melyek között termé-
szetesen lehetséges az átjá-
rás. A 29-én, valamint az au-
gusztus 12-én induló kurzu-
sokra még lehet jelentkezni 
a Városi Moziban.         (me)

John András 
dobogón 
kezdte a nyarat

Bronzérmet hoztak 
a párbajtőr Eb-ről
Rédli András és Siklósi 
Gergely, csapatársaikkal 
bronzérmet szereztek a 
Férfi párbajtőrcsapat Eu-
rópa-bajnokságon, Düs-
seldorfban.

A június közepén, Német-
országban megrendezett 
olimpiai kvalifikációs vívó 
Eb-n a Berta Dániel, Koch 
Máté, Rédli András és Sik-
lósi Gergely összeállítású 
együttes a tizenhét csapatos 
férfi párbajtőr mezőnyben 
szerezte meg a bronzérmet. 
A nyolcaddöntőben Csehor-

szágot (45:26), a negyed-
döntőben Olaszországot 
(33:28) győzték le. Az elő-
döntőben egyetlen ponttal 
maradtak alul (23:24) az 
oroszokkal szemben, végül 
a bronzpárbajban az észt 
csapaton (36:25) kerekedtek 
felül. 
Vezetőedző Dancsházy-
Nagy Tamás, rajta kívül ed-
ző Halla Péter és Udvarhe-
lyi Gábor. A kilencvenhét főt 
számláló egyéni versenyen 
Siklósi a huszonnegyedik, 
Rédli pedig az ötvenhetedik 
helyen zárt.                      (me)

Remek eredményeket ho-
zott eddig a nyár a Ta-
polcáról indult strandkézi-
labdázó John Andrásnak. 
Csapatával, a kontinens-
viadalon pedig a váloga-
tottal is dobogóra állha-
tott.

Június első hétvégéjén, Ba-
latonbogláron, a Hír – Sat 
BHC-val megnyerték a 
Strandkézilabda Férfi Ma-
gyar Kupa döntőjét. Mind-
emellett András a góllövő 
lista élén végzett. Június 
utolsó hétvégéjén, az EBT- 
sorozat első állomásán, a 
Lupa tónál megrendezett 
Budapest Kupán csapatával 
a dobogó második fokára 
állhatott.
A Strandkézilabda Európa- 
bajnokságnak a lengyelor-
szági Stare Jablonki adott 
otthont múlt héten, ahol a 
magyar férfi válogatottat 
András is erősítette. A 
bronzmérkőzésen Oroszor-
szágot győzték le, így ők áll-
hattak a dobogó harmadik 
fokára.                           (me)

A Tapolcai Öregfiúk 
FC végzett az élen Ismét Tapolcát választották 

edzőtáboruk helyszínéül a 
budapesti utánpótlás válo-
gatott kosárlabdázók.
Egy viszonylag régi, hét 
éves kapcsolatnak köszön-
hetően ismét városunk fo-
gadta a fővárosi 2006-os és 
2007-es születésű kosárlab-
da válogatottat. A hat buda-
pesti akadémiából kiválasz-
tott legjobb három játékos 
kapott helyet a csapatokban. 
Június közepén először a fi-
úk, majd váltásban a lányok 
érkeztek Tapolcára. Az ed-
zések helyszínéül a Csermák 
József Rendezvénycsarno-
kot, szállásul pedig a felújí-
tott Sport-és Turistaszállót 
választották. – Délelőtt és 
délután edzés volt a prog-
ram, majd strandolás. Cé-
lunk az volt, hogy a gyere-
kek az iskola befejezése után 
is jól érezzék magukat, de 
kosárlabdaképzést is kapja-
nak - tudtuk meg Varga Ist-
vántól, a fiú válogatott 
vezetőedzőjétől.            (me)

Kosárlabdázók 
Tapolcán
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Az első kisiskolás turnuson felmérték ki milyen szinten áll, melyik csoportban 
fogja az úszást tanulni                                                                                     Fotó: Májer Edit

A bronzérmes párbajtőrcsapat (balról) Berta Dániel, 
Koch Máté és a két tapolcai, Rédli András és Siklósi 
Gergely                                                                   Fotó: MVSZ

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

A Tapolcai Öregfiúk FC re-
mek szezont tudhat maga 
mögött. A bajnokságot a 
tabella első helyén zárták.   

A Tapolca VSE férfi lab-
darúgó szakosztálya a Me-
gyei III. osztály Déli cso-
portjában huszonhat mérkő-
zést játszott le az idei baj-
nokságban, ebből huszon-
egyet győzelemmel, hármat 
döntetlennel, kettőt pedig 
vereséggel zártak. Ez alatt 
száz gólt lőttek és harminc-
kettőt kaptak. 
A bravúros teljesítményt 
még fokozta, hogy a csapat 
oszlopos tagja, Nagy László 
végzett a góllövő lista első 
helyén – harminchat labdát 
juttatott az ellenfél kapu-
jába. 
– Eredményes évet zártunk, 
kiváló volt a csapat teljesít-
ménye. Az ország legmaga-
sabb átlagéletkorú csapata 
bebizonyította, hogy idő-
sebb korban is érdemes és 
lehetséges eredményesen 
sportolni. A sikerhez min-
denki a maga módján járult 

hozzá – tudtuk meg Boczkó 
Gyula szakosztályvezetőtől. 
Mint elmondta, a csapat ösz-
szetétele korosztályát tekint-
ve vegyes, mindenki har-
mincöt év feletti, az átlag-
életkor negyvennyolc, leg-
idősebb játékosuk, a hetven-
öt éves Gyevnár Kálmán pe-
dig - aki egyébként az or-
szág legidősebb igazolt lab-
darúgójának számított visz-
szavonulásáig- ősszel még 
pályára lépett a bajnokság-
ban. 
Sok sérüléssel, esetenként 
létszámhiánnyal is bajlód-
tak, de a játékban lévők min-
dig megoldották a feladatot. 
Megmutatták, hogy fel lehet 
venni a versenyt a húsz-hu-
szonöt átlagéletkort számlá-
ló környékbeli együttesek-
kel. A legjobb négy közé ju-
tás volt a cél, amit két-
ségkívül sikerült túlszár-
nyalni a bajnoki címmel. 
Az edzőtől azt is megtudtuk, 
hogy a csapat vezetősége 
megvizsgálja a II. osztály-
ban való indulás lehetőségét 
is.                                      (me)



110 éves a vasútvonal
Tapolcára érkezett az öreg 424-es gép a jubileum alkalmából
ÉVFORDULÓ - Az idén 
lett 110 éves a Tapolca-
Székesfehérvár vasútvo-
nal. 1906-ban kezdték 
meg a tervezését, amely 
az állam segítségével va-
lósult meg a mai Puszta-
szabolcs és Tapolca kö-
zött.

1909-ben átépítették a helyi 
állomást, meghosszabbítot-
ták a vágányokat és az állo-
más épületet, új vontatási te-
lep és fűtőház, továbbá for-
dító épült Tapolcán. A meg-
nyitót 1909.  július nyolca-
dikán tartották- hangzott  el 
dr. Décsey Sándor, a városi 
könyvtár és múzeum igazga-
tójának szájából  az ünnepi 
évforduló kapcsán, a város 
vasútállomására érkező 
nosztalgia gőzös érkezését 
követő megemlékezésen. A 
Kelenföldről induló legen-
dás 424-es gőzmozdony és a 
hozzá kapcsolt nosztalgia 
szerelvény utasait és az al-
kalomra érkezett érdeklődő-
ket Dobó Zoltán polgármes-
ter köszöntötte, méltatva azt 
a Kossuth Ferenc miniszter-
ségéhez köthető döntést, 

amely Tapolcát bekapcsolta 
az ország vasúti vérkeringé-
sébe és ezzel elindította a to-
vábbi fejlődés útján az el-
múlt évszázad elején. A va-
sútvonal történetéről dr. Dé-
csey Sándor a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum igaz-
gatója beszélt. - 110 éve, 
1909. július nyolcadikán, a 
különvonattal érkező buda-
pesti delegációt Szerényi 
József államtitkárral az élen 

ovációval fogadták az állo-
máson. Marton Gyula akko-
ri községbíró üdvözlő beszé-
dében elmondta, régi vágya 
teljesült a vasútvonal meg-
nyitásával, amely „a vidéket 
a szép fővárossal” egyenes 
vonalban köti össze. Később 
Sárvári Piroska a MÁZ Zrt. 
üzemeltetési főigazgatója és 
Dobó Zoltán polgármester 
megkoszorúzta Kossuth Fe-
renc emléktábláját, majd va-

súttörténeti kiállítás nyílt 
„Megy a gőzös” címmel a 
VOKE Batsányi János Mű-
velődési Központban. Ne-
héz György magángyűjtő ki-
állított vasúttörténeti relik-
viái között távírók, jegyki-
adók, jármű azonosító táb-
lák, fotók, lámpák, vasutas 
öltözékek árulkodtak a hazai 
vasúti élet hajdani gazdag-
ságáról és különleges vi-
lágáról.                               (tl) 

SZEM - PONT
Ilyesztő mértékben elszaporodtak a csótányok a város 
több pontján, írta lapunknak egyik olvasónk, aki jó né-
hány képpel és egy mobilos videóval is alátámasztotta 
állítását. Mint megtudtuk, napi rendszerességgel jár 
gyalog az Ady Endre utcában és a belvárosi piaccsarnok 
környékén. Több aknafedél résein járkálnak ki és be a 
csótányok, egyre növekvő számban. A mellékelt fotók 
ezen a területen készültek, az egyik konkrétan a piac 
közelében lévő pénzkiadó automata közelében.          (szj)

Tapolca legújabb 
lakója Karácsony 
Bíborka, aki 2019.
július 8-án látta
meg a napvilágot
(3000 gramm, 50 cm). Édes-
anyja Nyul Alexandra, édes-
apja Karácsony Kristóf.

A Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal felhívja a 
Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szó-
ló 2008. évi XLVI. törvény 
17. § (4) bekezdés szerint „a 
földhasználó köteles az in-
gatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt kö-
vetően ezt az állapotot a ve-
getációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását 
belterületen a település jegy-
zője, illetve a Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság, 
külterületen a körzeti földhi-
vatali osztály a megadott ha-
tárnap elteltével folyamato-
san ellenőrzi. A védekezés 
elmaradása esetén az FM 
Élelmiszerlánc-felügyeleti 
Főosztály hatósági eljárást 
kezdeményez a mulasztóval 
szemben.
Az a földhasználó, aki e kö-
telezettségének nem tesz 
eleget a fertőzött terület 
nagysága, illetve az ingatlan 
belterületen vagy külterüle-
ten való elhelyezkedése füg-
gvényében 15.000 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig terjedő ösz-
szegű növényvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezhető, 
mely ismételten kiszabható.
A FM Élelmiszerlánc-felü-
gyeleti Főosztályának szak-
véleménye szerint a javasolt 
kaszálási időpontok 2019-
ben a következők:
1. kaszálás: június 3-7.
2. kaszálás: július 1-5.
3. kaszálás: júl. 29. aug. 2.
4. kaszálás: aug. 26-30.
5. kaszálás: szept. 16-20.
Kérjük az ingatlantulajdo-
nosokat, földhasználókat, 
hogy parlagfű és egyéb al-
lergén gyomnövények elleni 
védekezési kötelezettségük-
nek önként tegyenek eleget 
az általános környezet-hi-
giénés állapot javítása érde-
kében.

    Dr. Németh Mária Anita
    jegyző sk.

Érettségi találkozó 
kilencedik alkalommal
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A Kelenföldről induló legendás 424-es gőzmozdony és a hozzá kapcsolt nosztalgia 
szerelvény Tapolcára érkezett                                                                              Fotó: tl.

Mint olvasónk felvételén is látszik, elég akítvak ezek 
a nem túlzottan kedvelt rovarok. Egyre több helyen 
tűnnek fel mostanában              Fotó: Helyszíni felvétel

Gólyahírek

   FELHÍVÁS

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 06/87/412-289

A tapolcai találkozó a régi osztályfőnöki órák hangu-
latát idézte                                       Fotó: Helyszíni felvétel

Immár kilencedik alkalom-
mal gyűlt össze az ötéven-
ként megtartott érettségi ta-
lálkozójára a Batsányi János 
Gimnázium egykori 4.a osz-
tálya. Czuczor Sándor tanár 
úr társaságában egy rendkí-
vül hangulatos délutánt töl-
töttünk együtt, a régi osz-
tályfőnöku órák hangulatát 

idézve. Azokról a társakról, 
tanárokról is megemlékez-
tünk, akik már nem lehetnek 
köztünk. Elhatároztuk, hogy 
a következő találkozóig nem 
is várunk öt esztendőt, mert 
haza jönni, találkozni min-
dig nagyon jó - írta lapunk-
nak a résztvevők nevében 
Fodor Attiláné.
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