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A tudás, mint érték
OKTATÁS Egyre több nehézség adódik az iskolafalakon belül

A  jó iskolához elsősorban 
jó pedagógus kell, ezt ma 
már tudományos kutatá-
sok is bizonyítják - hang-
súlyozta Tóth Mária tan-
kerületi igazgató. A peda-
gógusnap ezévben is a 
legjobbak megbecsülé-
séről szólt.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ adott otthont a pe-
dagógusnapi ünnepségnek, 
amelyet Tapolca, a Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központ Tapolcai Tankerü-
lete és a járás települései tá-
mogattak. Tóth Mária ün-
nepi beszédében Mérei Fe-
renc meghatározásával írta 
le a jó pedagógus ismérveit. 
- Teremtsen atmoszférát, 
nyújtson biztonságot, sze-
resse a növendékét, tegye ér-
tékké a teljesítményt, legyen 
nagy hatású. Az oktatói 
munkát ma  túlterheltség jel-
lemzi, amit a társadalom 
nem lát, hiszen nem látja a 
felkészülési időt, az anyag-
gyűjtést, a dolgozatjavítást, 
a folymatos adminisztrációt, 
adatszolgálatási kötelezett-

ségeket, a kirándulásokra 
fordított időt, a szakköri, 
korrepetítori munkát.  Ezt 
tovább nehezíti iskolafala-
kon belül megjelenő agresz-
szió, szexualitás-, alkohol-, 
drogproblémák és a peda-
gógusi munkát, osztályzatot 
kritizáló, sok esetben hely-
telen szülői hozzáállás. Tóth 
Mária ugyanakkor örömmel 

üdvözölte, hogy a nehézsé-
gek ellenére egyre több szü-
lő érzi a színvonalas oktatás 
meglétét, egyre többen kül-
dik gyermekeiket a helyi is-
kolákba. Az idei város nap-
ján többen kaptak elisme-
rést. Tapolca Nevelésügyé-
ért kitüntetést idén hat tanár, 
illetve óvónő vehetett át: 
Szipőcs Csabáné (Széche-

nyi szakképző), Víghné Var-
ga Odett (Bárdos iskola), 
Grünceiszné Józsa Zsuzsan-
na (Batsányi gimnázium), 
Sipkovics Károlyné (Szivár-
vány óvoda), Hosszúné 
Csarnai Júlia (Kertvárosi 
óvoda), és Tihanyiné Orosz 
Sarolta  (Járdányi zeneisko-
la). (Folyt. Pedagógusok... 
címmel a 6. oldalon)          (tl)

Ismét Ghymes a hegyen

Negyven éves az óvoda 

Július első hétvégéjén im-
már tizedik alkalommal 
rendezik meg a Ghymes 
fesztivált.
 
A tavalyihoz hasonlóan ezen 
a nyáron is Hegymagas és a 
Szent György-hegy adnak 
méltó helyszínt az összmű-
vészeti fesztiválnak, ahol a 
jelen és a múlt, valamint az 
irodalom, a színház, a zene 
és a tánc jól megférnek egy-

más mellett. A Szarka testvé-
rek (Gyula és Tamás) egy ál-
mot váltottak valóra azzal, 
hogy sikerült hagyományt 
teremteniük a Ghymes fesz-
tiválból, amelyet gyakorla-
tilag már az együttes mega-
lakulásakor kitaláltak. Az 
ünnepélyes megnyitót a 
Szent György Pincénél tart-
ják július 3-án pénteken 18 
órától, a Ghymes koncertje 
szombaton este lesz.       (szj)

Negyven éves a Tapolcai 
Kertvárosi Óvoda Barack-
virág tagintézménye. Az 
évfordulót a gyerekek és 
az óvónők együtt ünne-
pelték a napokban.

Az évforduló kapcsán a gye-
rekek számára rajzpályá-
zatot írtak ki, és az otthon, 
szülői segítséggel készült 
munkákat értékelték. Érde-
kes egybeesés, hogy az ovi 
idén negyven éves és éppen 
negyven kisgyerek megy 
majd ősszel iskolába. A 
nagycsoportosok így ennyi 
lufit engedtek el a légtérbe a 
hozzá rögzített, papírra raj-
zolt kívánságokkal együtt. 
Nagy volt az ováció a sok 
lebegő léggömb láttán, ame-
lyek pár perc alatt eltűntek 
az égben. Utána a torta kö-

vetkezett, ami a gyerekek 
szempontjából minden bi-
zonnyal a program tetőpont-
ja lehetett.
A következő napon az 
ovisok műsort adtak, kiállí-
tásokat (báb, rajz, régi fotók, 

csipkék) nyitottak, illetve 
Marosi Miklósné korábbi 
óvodai vezető, valamint Do-
bó Zoltán polgármester is 
külön köszöntötte az aprósá-
gokat és az óvónőket az in-
tézményi ünnepen.         (szj)

Miután Gáspár Györgyné tagintézményvezető megad-
ta a jelet, 40 lufi szállt fel egyszerre  Fotó: Szijártó János

Csikkek 
a gyepen
A zöldellő rét a színes 
virágokkal,  a kertek 
gondozott pázsitja, a 
futballpályák finom  
gyepszőnyege  min-
dig is lenyűgözött. 
Ahogy a természet, 
úgy az emberi kéz 
munkája is képes örö-
met nyújtani ebben a 
tekintetben. Közös 
pont maga a fű. Amit a 
szigligeti strandon is 
folyamatosan gon-
doznak, sőt idénre  
egy nagy területet tel-
jesen megújítottak, 
gyepszőnyeggel borí-
tottak. Mindenki más-
ként örült a fejlesztés-
nek. Voltak, akik a 
még szalaggal körbe-
kerített (védett) ré-
szen ugrándoztak, 
szaladgáltak, mások 
szemetet dobáltak el, 
vagy éppen cigaretta-
csikkeket nyomkod-
tak bele barbár mó-
don a gyepszőnyeg-
be. Hiába nő a kör-
nyezettudatos embe-
rek száma, a bunkó is 
egyre több.

          Szijártó János

Július első hétvégéjén ismét Ghymes      Fotó: Szijártó J.

Az idei pedagógusnapon is elismerték a tanév során 
végzett nehéz, áldozatos munkát       Fotók: Töreky László



Az idei városnapon ado-
mányozott az önkor-
mányzat Tapolcai Neve-
lésügyért kitüntetést a 
Tapolcai Kertvárosi 
Óvoda óvónője részére 
magas szintű szakmai, 
módszertani tudása, pél-
damutató, segítőkész vi-
selkedése elismeréséül. 
Hosszúné Csarnai Júlia 
Budapesten született, 
általános iskolai tanul-
mányait Marcaliban 
kezdte, majd Tapolcán 
fejezte be. A Batsányi 
János Gimnáziumban 
érettségizett, a Soproni 
Óvónőképző Intézetben 
szerzett oklevelét 1976-
ban. Már szakmai gya-
korlatát is jelenlegi 
munkahelyén, a Kertvá-
rosi Óvodában töltötte.  
Szakmailag folyamato-
san képzi magát. Veze-
tője volt az óvodában 
működő fejlesztő mun-
kaközösségnek, aktívan 
részt vállalt az anya-
nyelvi munkaközösség 
munkájában is, előadást 
és bemutató foglalkozá-
sokat tartott. Magas 
szintű szakmai, mód-
szertani tudással rendel-
kezik, a gyermekek 
mindenek felett álló ér-
dekét tartja szem előtt és 
képviseli a mindenna-
pokban.                     (szj)
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Hosszúné Csarnai Júlia

Javulóban a 
komfortérzet

Virágos Tapolcáért

A Tapolcai Városszépítő 
Egyesület, a Városért Egye-
sület, az Épített és Termé-
szeti Értékek Védelméért 
Alapítvány és a Vállalkozók 
Egyesülete a tapolcai önkor-
mányzat támogatásával idén 
is meghirdeti a „Virágos Ta-
polcáért” mozgalmat előker-
tek, erkélyek  virágosításá-
ra, „A Tiszta udvar rendes 
ház” mozgalmat pedig csa-
ládi házak részére. A jelölé-
seket és/vagy jelentkezése-
ket névvel és címmel ellátva 
július 25-ig lehet a Főtéri 
Könyvesboltban és a Wass 
Albert könyvtárban, gyűjtő 
urnákban elhelyezni, vagy 
e-mailben elküldeni. Ered-
ményhirdetés  az augusztusi 
ünnepi napok idején lesz .

Tapolcai tervek
BELVÁROS Megújított, működő üzlethelyiségek
Az önkormányzat számá-
ra kiemelt szempont a vá-
roskép javítása, de az er-
re fordítandó költségek 
optimalizálása is.

Erről beszélt Dobó Zoltán 
tapolcai polgármester la-
punknak adott minapi inter-
jújában. 
- Fontosnak tartottuk a bel-
városban régóta üresen álló 
üzlethelyiségek mielőbbi 
hasznosítását. A lerobbant 
állapotú egykori ékszerbolt 
helyén rövidesen új üzlet 
nyílik, az Arany János utca 
sarkán lévő másik helyisé-
günk pedig már működik. 

Mindegyik esetben szüksé-
ges volt a teljes felújítás, 
amit a bérlő az előzetesen 
leadott és jóváhagyott terv 
alapján elvégzett, majd a vá-
rossal kötött szerződés alap-
ján le is lakhat. A volt ék-
szerbolt egyik részében tele-
fonos üzlet, a másikban pe-
dig szolárium és szépségsza-
lon nyit rövidesen. Ez a bel-
városi szolgáltatások bővü-
lésén túl az üzlethelyiségek 
kihasználtságát is megoldot-
tá teszi, illetve a városkép ja-
vításához is hozzájárul. Van 

Védekezni kell a parlagfű ellen!

A belváros közlekedése jelentősen módosulhat a főut-
ca egyirányúvá tételével. Ezzel együtt a parkolási rend 
is változhat ezen a részen                    Fotó: Szijártó János

még kiadásra váró helyisé-
günk, amelyet hasonló 
konstrukcióban szeretnénk 
megtölteni élettel – fogal-
mazott a polgármester.
A belváros esetében az átha-
ladó járműforgalom mérsék-
lését szolgálná a tervekben 
szereplő egyirányúsítás. 
– Nem tűnik megvalósítha-
tónak a teljes forgalom ki-
iktatása a sétálóutcává alakí-
tással, másrészt a helyi vál-
lalkozók, kereskedők szá-
mára is lényeges, hogy a vá-
sárlók autóval közelíthessék 
meg a boltokat. Ehhez ter-
mészetesen a parkolási ren-
det is módosítani kell még 
némileg, a megfelelő rotáció 
biztosítása miatt. A belváros 
kapcsán meg kell említeni a 

nyilvános illemhely meg-
nyitását is, amely régóta mu-
tatkozó igényt elégít ki és 
mindenképpen növeli az ar-
ra járó emberek, turisták, 
vendégek komfortérzetét. 
Azt gondolom az nem nor-
mális állapot, hogy a belvá-
rosban nincs nyilvános il-
lemhely, másrészt sok pa-
nasz érkezett be a városhá-
zára is ezzel kapcsolatban az 
elmúlt időszakban - tette 
hozzá Dobó Zoltán.
Foglalkozik a városvezetés 
az Ady és Sümegi utcai ke-
rékpársávokkal is. Jelenleg 
szakmai állásfoglalást vár-
nak szakemberektől, szer-
vektől, a szakmailag mega-
lapozott döntés meghozatala 
érdekében.                       (szj)

védekezés elvégzésével 
szemben halasztó hatálya 
még a benyújtott fellebbe-
zésnek sincs.
Ezúton felhívom minden in-
gatlantulajdonos figyelmét, 
hogy az előző évekhez ha-
sonlóan, az idén is kiemelt 
figyelmet fordítunk a gyom-
növénnyel és parlagfűvel 
fertőzött területek felderíté-
sére. Parlagfűvel fertőzött 
terület esetén a fent ismer-
tetett módon eljárást indí-
tunk, növényvédelmi bírság 
kiszabását kezdeményez-
zük. A környezetvédelem 
közös érdekeünk, ezért kér-
jük, mindenki maradéktala-
nul tegyen eleget a parlagfű- 
és gyommentesítési kötele-
zettségének.

Ughy Jenőné jegyző

Felhívás - parlagfű- és 
egyéb allergén növények 
gyommentesítésre.

A gyomnövények és a par-
lagfű elleni védekezés köte-
lezettségét az élelmiszer-
láncról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) 
pontja előírja a föld tulaj-
donosának, illetve haszná-
lójának, hogy minden év jú-
nius 30-ig végre kell haj-
tania a védekezést, és ezt az 
állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan 

fenn kell tartania.  Ahol júni-
us 30-át követően nem aka-
dályozzák meg belterületi 
ingatlanon a parlagfű virág-
bimbó kialakulását, ott a 
221/2008 (VIII.30) Korm. 
rendelet alapján az illetékes 
jegyző azonnali hatállyal – 
függetlenül attól, hogy is-
mert-e a földhasználó kiléte 
– külön értesítés nélkül elvé-
gezteti az elmaradt védeke-
zést. Az eljárás szabályai 
szerint a parlagfű elleni 
hatósági védekezés zárt in-
gatlanon, telephelyen is el-
végezhető. A közérdekű vé-
dekezés költségét a növény-
védelmi bírságon felül, a tu-
lajdonosnak, illetve a föld-
használónak meg kell fizet-
nie. A költségek adók mód-
jára behajthatók. A hatósági 



Ovis búcsúzás
ÉVZÁRÓ Mesejáték a gyerekektől felnőtteknek
Jó hangulatú ünnepség-
gel zárta az évet a Szent 
Erzsébet Római Katolikus 
Óvoda. A Tamási Áron 
Műve lődés i  Központ 
Színházterme zsúfolásig 
telt szülőkkel és nagyszü-
lőkkel, akik egy zenés-
táncos mesejátékot te-
kinthettek meg a gyere-
kek előadásában.

Az eredetileg a plébániaud-
varra tervezetett ünnepséget 
az eső miatt a Tamási Áron 
Művelődési Központban 
tartották meg. A jelenlévőket 
Zöldy Andrásné intézmény-
vezető köszöntötte, aki el-
mondta, hogy a gyerekek 
nagy izgalommal, ugyanak-
kor önfeledten készültek az 
ünnepi alkalomra. 
Azt kívánta a jelenlévőknek, 
hogy legyen idejük megta-
nulni a gyerekektől ezt a faj-
ta önfeledt örömet és megta-
pasztalni az apró szépsége-
ket a mindennapi életben.  A 
gyerekek a Mátyás király és 
az igazmondó juhász című 
népmesét adták elő, zenés-

táncos dramatizált változat-
ban, amelyben a szöveges 
részeket a búcsúzó nagycso-
portosok, a táncot a közép-
sősök, a dalokat pedig a kis-
csoportosok adták elő. Az 
évzáró legszebb pillanata 
volt, amikor a még egy évig 
óvodában maradó nagycso-
portosok elbúcsúztatták az 
iskolába készülőket. Dalok-

kal, verssel és tanszereket 
tartalmazó ajándékcsomag-
gal köszöntek el társaiktól. 
Az ajándékot - mint minden 
évben - a fenntartó Szent 
Vince Szeretet Leányai Tár-
sulata - Irgalmas nővérei 
biztosították. A jó hangulatú 
délután estébe nyúló szere-
tetvendégséggel zárult az 
óvoda épületében.          (km)

n EMLÉKEZÉS - A  
monostorapáti régi te-
metődombon Hősök 
vasárnapján avatták fel, 
az 1945 tavaszán, a falu 
területén 26 évesen hősi 
halált halt Tóth Ferenc 
erdélyi születésű hon-
véd őrmester emlékmű-
vét. Az emlékmű állítta-
tója Hangodi László 
történész, készítője Ge-
lencsér Ferenc, kőfara-
gó, az egyházi szolgála-
tot Illés Sándor plébá-
nos végezte.            (szj)

n  MUSICAL SZÍN-
PAD - Nagyszabású gá-
laműsorral várja a kö-
zönséget a Tapolcai 
Musical Színpad a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban június 27-
én (szombaton) 17 órá-
tól. A világhírű zenés 
darabokat is megvillan-
tó műsorban mintegy 
negyven szereplőt lát-
hatnak az érdeklődők, 
köztük több, nemzet-
közi versenyen már bi-
zonyított előadót.   (szj)

Rövid hírek
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Az óvodás gyerekek a Mátyás király és az igazmondó 
juhász című népmesét adták elő hatalmas sikerrel a 
Tamási Áron Művelődési Központban       Fotó: Sajcz G.

SMS
A Nevük frappáns, tömör és 
találó. A 2003-ban alakult 
együttes az első buli előtt, - 
melyet Taliándörögdön ját-
szottak szilveszter este - 
választotta az alapító tagok 
nevének kezdőbetűjéből 
(Szandra, Miki, Sanyi) álló 
mozaikszót. 
Mottójuk: „A Ti zenétek a 
Mi zenénk”, mely jelzi és 

körülírja stílusirányzatukat. 
Mindent játszanak, ami a kö-
zönséget bulizásra készteti, 
legyen az mulatós, tánczene 
a '70, '80-as évekből vagy 
épp a legtrendibb mai sláger. 
A bulizók első ízben helyi 
bálokon találkozhattak a 
formációval, amiket annak 
idején, szinte hetente tartot-
tak, majd később különböző 

A nyári szünetben is meg 
kell találni a megfelelő 
mozgásformákat a gyere-
kek számára. Komoly ag-
godalomra ad okot, hogy 
az iskolai szűrővizsgála-
tokon milyen nagy arány-
ban találunk veleszületett, 
vagy szerzett gerinc- és 
ízületi problémákat. A túl-
súlyos, mozogni nem sze-
rető fiatalok száma is egy-
re gyorsabban nő. A  test-
nevelés, a gyógytestneve-
lés, és sport mellet érde-
mes pár dologra figyelni: 
A pubertáskor alatt, a hor-
monháztartás változásá-
val a csontok nagymérté-
kű hossznövekedését nem 
követi megfelelő izom-
gyarapodás, ilyenkor ala-
kulnak ki a problémák. 
Fontos a korai diagnózist 
és alkati adottságokat fi-
gyelembe vevő sportvá-
lasztás. A szakszerűtlen 
sportolás következmé-

nyekkel jár még felnőtt 
korban is! Tinédzserkor-
ban tilos a súlyzós edzés, 
mert a gerincet károsítja és 
kedvezőtlenül befolyásol-
ja a csontok hossznöveke-
dését! Gyakori elváltozás 
a lúdtalp, ami kisgyerek-
korban rendszeres lábtor-
nával javítható: járás sar-
kon, lábujjon felváltva, 
lábujjakkal golyót, papír-
galacsint, ceruzát szorítva 
sétálás, ülésben lábfejkör-
zés, lábujjakkal tipegés 
előre-hátra, lábujjak ter-
pesztése és zárása. A szün-
idő alkalmas arra is, hogy 
sok időt töltsenek a gyere-
kek a szabadban, mozog-
janak, kiránduljanak, tú-
rázzanak, sportoljanak, az 
ülő tevékenységeket (szá-
mítógépezés, tévézés) hát-
térbe szorítsák. Az úszás 
jó szórakozás és kedvező 
hatást gyakorol a mozgás-
szervi elváltozásokra.

Őri Sándor - billentyűk, harmonika, ének-vokál, Bali 
Mónika - ének, Prácser Miklós - billenytyűk, ének - 
vokál, Őri Ádám - Billentyűk, trombita, ének-vokál

Heti Ötlet
családi rendezvényeken, es-
küvőkön, zenés – táncos ren-
dezvényeken táncolhattak 
az általuk játszott muzsiká-
ra. 
Szakmai sikerként könyve-
lik el, hogy több tv-s sze-
replést tudhatnak maguk 
mögött, saját dalokat szerez-
tek és vokáloztak Postás Jó-
zsi nagylemezein, koncertje-
in. 
Arra a közhelyszerű kérdés-
re, hogy mit jelent számukra 
a zene, Őri Sanyi így vá-
laszolt: - „Aki egyszer el-
kezdi és szívből szeret mu-
zsikálni az többé nem tudja 
abbahagyni. Úgy gondolom, 
mindannyiunk nevében 
mondhatom, hogy a zene 
olyan számunkra, mint a 
drog. Hiánya elvonási tü-
netekkel jár. Nem tudom el-
képzelni egy napomat sem 
zene nélkül.” A közelmúlt-
ban Mónival és Ádámmal 
kiegészült csapat naptára 
fellépésekkel teli, amit ter-
mészetesen cseppet sem 
bánnak.                             (hg)

Tapolcai zenekarok
egészség 
környezet 

közlekedés
informatikaÉder Márta

tanító, gyógytestnevelő

Elismert 
polgárőr    
Herenden rendezték a 
Veszprém Megyei Pol-
gárőrségek Szövetsége 
Felügyelő Bizottságá-
nak elnökválasztását. 
A küldöttgyűlés végén 
elismerések átadására 
került sor, ahol Ányosi 
Balázs (Tapolcai Város-
őrség - Polgárőr Egyesü-
let) Sárkányölő Szent 
György emlékplakettet 
vehetett át. 
- Jóleső érzéssel tölti el 
az embert, amikor elis-
merik a munkáját, amit 
önkéntesen vállaltam  
tagtársaimmal együtt. 
Az emlékplakettet tízen 
kaptuk meg a megye 
polgárőrei közül, az elis-
merést dr. Töreki Sándor 
rendőr dandártábornok, 
a Veszprém Megyei 
Rendőrfőkapitányság 
főkapitánya adta át. Fel-
emelő érzés volt, de meg 
kell jegyeznem, bárme-
lyik tapolcai tagtársam 
megillette volna, akik-
ákel már régóta teljesí-
tünk szolgálatot a város 
utcáin - hangsúlyozta a 
kitüntetett tapolcai pol-
gárőr.                           (di)                                                  

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 
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n  MÚZEUMOK ÉJ-
SZAKÁJA - A Wass Al-
bert Könyvtár és Múze-
um június 20-án, a Mú-
zeumok éjszakáján 17 és 
24 óra között, egész es-
tés programra várja az 
érdeklődőket, ahol előa-
dások, hagyományőrző 
bemutatók, raktárláto-
gatás, kézműves foglal-
kozás és máglyagyújtás 
teszi emlékezetessé az 
éjszakát.                    (hg)

n SÖRÖK, ÍZEK  - 
Kézműves sörökkel, há-
zi pálinkával, ízletes ét-
kekkel, színes program-
mal, kirakodóvásárral 
várja az érdeklődőket 
június 26 és 28-a között 
a történetében immár 
ötödik Vonyarcvashegyi 
Kézműves Sörök és Há-
zi Ízek Fesztiválja. Pén-
teken 19 órától az ír Fir-
kin együttes koncerte-
zik, szombaton hasonló 
időben a Ladánybene 27 
a sztárvendég, vasárnap 
pedig a Tihanyi Musical 
Stúdió előadása adja 
meg a hangulatot egy jó 
sörözéshez. Mindhárom 
este élőzenés utcabállal 
zárul.                            (tl)   

Rövid hírek

Gyerekek szép napja
HAGYOMÁNY Már 1931 óta gondolnak a felnövekvő nemzedékre
A város gyermeknapi 
rendezvényeinek ideális 
helyszíne volt az Egry ut-
ca és a Juhász Gyula ut-
cai társasházak közötti 
zöldövezet.

Az időjárás is kegyes volt a 
kilátogató tapolcai csalá-
dokhoz, nyárias klíma ala-
pozta meg a hangulatot. Volt 
minden amire a legfiatalabb 
korosztály vágyik az ugráló-
vártól a ringlisspílen át a lu-
fibohócig, de az óriás csúsz-
da, a kisállat simogató, darus 
sörösrekeszmászás, a  kéz-
műves- és sportprogramok 
sokasága, de a profi zenés 
gyermekműsor  sem hiány-
zott a szórakoztató eszköz-
tárból.  A rendezvény nem 
csak a kicsikhez, az egész 
családhoz szólt, a Batsányi 
néptáncosok produkciója, a 
májusfa kitáncolás, a soly-
mászbemutató, a legjobb 
majálisokat idézte és  egya-
ránt élmény volt kicsiknek 
és nagyoknak.   Az ENSZ 
közgyűlése 1954-ben java-
solta, majd határozatot is ho-

zott róla, hogy minden or-
szágban tartsák meg a „nem-
zetközi gyermeknapot”. Az 
ünnep célja, hogy megemlé-
kezzenek a világ gyerme-
keinek testvériségéről és 
egymás közti megértésről, 
valamint a gyermekek jóléte 
érdekében kifejtett küzde-
lemről. Javasolták a kormá-
nyoknak, hogy mindenhol 
olyan napot jelöljenek ki er-

re a célra, amit megfelelőnek 
gondolnak. Érdekesség, 
hogy Magyarországon már 
állami szinten  1931-től 
gondoltak a kicsikre és létre-
hozták az úgynevezett  gyer-
mekhetet. A mai értelemben 
vett gyermeknap 1950-től, 
tehát az ENSZ határozatot 
négy évvel megelőzve léte-
zik Magyarországon. Tapol-
cán a Csermák József Ren-

dezvénycsarnok munkatár-
sai szervezik az eseményt 
karöltve a Dobó Lakótelep 
Családjaiért Egyesülettel, a 
családsegítő- és gyermekjó-
léti szolgálattal, a Tapolca 
Városi Sportegyesületettel, 
a hegymászó- és sakk szak-
körökkel, Tokaji Zoltán da-
russal, a helyi rendőrkapi-
tánysággal és az önkor-
mányzati tűzoltósággal.   (tl)

A májusfa kitáncolása hagyományos része a gyermeknapi programnak       Fotó: tl.

Hirdetés

Hirdetés

Jutalom a tankerület legjobbjának
kifogásunk és nem melles-
leg finom ebédet kaptak, 
tudtuk meg az osztályfő-
nöktől. 
- Nagyon büszke vagyok a 
gyerekekre, hiszen az álta-
luk elért 4,51-es tanulmányi 
átlag a tankerületben a leg-
jobb volt. Továbbá kifeje-
zetten szép mindez hetedik 

osztályban, ahol a termé-
szettudományi tárgyak is 
színre lépnek. Azt gondolom 
a tankerület és maga a KLIK 
felé csak a köszönet hangján 
szólhatok, hiszen elismerték 
a jó teljesítményt és felejthe-
tetlen élményhez juttatták a 
diákokat - hangsúlyozta 
Hanzmann László.         (szj)

A Bárdos iskola 7. z osztálya a jutalomkiránduláson

Fertődön az Eszterházy 
kastélyt, illetve a Nagy-
cenken a Széchelyi kas-
télyt látogathatta meg a 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola Intézményegysé-
géből a 7.z osztály.

A kirándulást a Klebelsberg 
Intézmény-fenntartó Köz-
pont Tapolcai Tankerülete 
biztosította a legjobb átlag-
gal rendelkező osztály szá-
mára, mint ahogy az a többi 
tankerületben is történt  ha-
zánkban. Erről az osztály-
főnök, Hanzmann László tá-
jékoztatta lapunkat. - A gye-
rekek számára hatalmas él-
ményt jelentett az út, az ide-
genvezetésre sem lehetett 
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Hirdetés

Évtizedek a kultúrában
Szijártó János 
 
Talán nincs olyan ember Ta-
polcán, aki ne ismerné a két 
évvel ezelőtt nyugállomány-
ba vonult Bognár Ferencet, 
aki népművelőként, pedagó-
gusként, művelődési intéz-
mény vezetőjeként sokat tett 
a város asztalára az elmúlt 
négy évtizedben. Vele be-
szélgettem a közelmúltban.

A tapolcai Batsányi művelődé-
si központból (VOKE) 1973-
ban ment nyugdíjba Cs.Varga 
János és helyette Zentai Gábor 
vette át az igazgatói munkát. Ő 
keresett maga mellé munkatár-
sakat, így került ebben az évben 
a tapolcai intézményhez nép-
művelőként Bognár Ferenc.
- Húsz évet dolgoztam itt nép-
művelőként, majd igazgató-he-
lyettesként, s bár voltak nehéz-
ségek, mégis jó érzéssel gon-
dolok vissza ezekre az időkre. 
Fontos megjegyezni, hogy a 
művelődési központ a MÁV 
fenntartásában működött, mé-
gis a város kulturális központ-
jaként tekintett rá mindenki. 
Gyakorlatilag minden jelentős 
kulturális esemény itt kapott 
helyet. Aztán jött egy létszám-
leépítés 1993-ban, ami engem 
is érintett, s mivel nekem tanári 
diplomám is van, ettől az évtől 
az akkori Templomdombi isko-

lába kerültem. Innen a Szász 
Márton Általános Iskola követ-
kezett, ahol 2000-ben megpá-
lyáztam és elnyertem az intéz-
mény igazgatói állását. A Ta-
polca-diszeli iskolát a helyi 
kultúrházzal egy irányítás alá 
vonták, így rengeteg programot 
tudtunk szervezni, indítani - 
mondta Bognár Ferenc.
További változást hozott szá-
mára, hogy a város 2004-ben 
megvásárolta a Bauxitbánya 
vállalattól az akkori munkás-
továbbképző központot, a ké-
sőbbi Tamási Áron Művelődési 
Központot. A ház irányítása 
szintén Bognár Ferenchez ke-
rült, a Szász Márton Általános 
Művelődési Központ adta kere-
teken belül. A szervezeti felál-
lás aztán annyiban módosult, 
hogy az iskolát megyei fenn-
tartásba vonták.
- Nagyon sok évet töltöttem a 
kultúrában, oktatásban, nehéz 
bármit is külön kiemelni. De ha 
mégis kellene, talán elsőként a 
batsányis éveket említeném, 
amikor szinte pezsgett az élet 
Tapolcán. A könnyűzenei vona-
lon is rendkívül népszerűek 
voltunk, szinte felsorolni sem 
lehet, hogy mennyi nagy zene-
kar járt nálunk. Zenélt itt ak-

koriban a Fonográf, az Omega, 
a P.Mobil, az Edda, de a kórus-
muzsikára, a táncra és az isme-
retterjesztő előadásokra is ha-
talmas érdeklődés mutatkozott. 
Innen indult hódító útjára a Né-
meth László által irányított Bat-
sányi Táncegyüttes, s örülök, 
hogy ennek, a nekik otthon adó 
bázis oldaláról én is részese le-
hettem. Később a vasút támo-
gatása csökkent, ami szeré-
nyebb lehetőségeket biztosított 
a ház számára. Amikor 2004-

ben átvettem a Tamási Áron 
Művelődési Központ irányítá-
sát, számos területen újjá kel-
lett építeni a korábbi kapcsola-
tokat, illetőleg a kulturális kí-
nálatot. Kiemelném a színházi 
előadásokat, a komolyzenei 
előadásokat, illetve több cso-
port elindítása is ide sorolható. 
Az amatőr színjátszó kör éppen 
tíz éve kezdte meg tevékeny-
ségét a Tamásiban, miután a 
könyvtár akkori igazgatójával, 
Nagy Eörsnével együtt kértük 
fel N. Horváth Erzsébetet, hogy 
próbálja megszervezni, s bein-
dítani az amatőr színjátszást 
Tapolcán. Azóta nagyot fejlőd-
tek, szinte minden évben siker-
rel mutatnak be új darabot. Di-
szelről sem feledkeztem meg 
természetesen, ott egyebek kö-
zött a falunap, és a gyepűtiprás 
elindítása említhető, de a Kocs 
Ida vezette Csobánc Népdalkör 
beindítására is büszke vagyok. 
Kérdésünkre Bognár Ferenc 
úgy vélekedett, hogy a város 
kultúrája, de általában véve is a 
kultúra, mindig nagyban függ a 
gazdasági környezettől, az 
anyagi lehetőségektől. - Öt, hat 
éve már érezhető volt, hogy 
egyre kevesebb a keret, amit 
egy ideig a saját bevételek nö-

Bognár Ferenc 46 év, két 
hónap után vonult nyug-
díjba     Fotó: Szijártó János

Pedagógusok elismeréseMoziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
június 18 - 24. 

csütörtök – szerda

  18 - 24. csütörtök - szerda 
15:30 1200,-Ft 

Jurassic World 3D  
(Jurasssic World) 

Színes, szinkronizált 
amerikai sci-fi akció 

Hossz: 130 perc ssic Worls
Rendező: Colin Trevorrow
Szereplők: Chris Pratt, Judy 

Greer, Ty Simpkins

18 - 24. csütörtök – szerda   
18:00   1000,-Ft                                                                                          

Harcosok klubja (1999)  
(Flight Club) 

Színes, szinkronizált 
amerikai film

Hossz: 139 perc 
Rendező: David Fincher

na Bonham Carter) kétségbe 
vonja Tyler erőltetetten 

férfias ideológiáját.

18 - 24. csütörtök – szerda                                            
20:30                                      

1200,-Ft              
Törésvonal 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-thriller

Hossz: 107 perc 
Rendező: Brad Peyton   

(Folytatás az 1-es oldalról)
A pedagógusok munká-
jának megbecsülése idén 
is a fókuszba került.
A pedagógusnapi ünnepsé-
gen gyémánt diplomát Mar-
ton Istvánné, arany diplomát 
Szalai Lászlóné, Juhász Atti-
láné, Pálfy Gyuláné, Ed-
mund Gergely, Kárpáti Bé-
láné pedagógusok vehettek 
át. A több évtizedes munká-
ért járó elismeréseket Dobó 
Zoltán polgármester adta át 
az érintetteknek.  A helyi pe-
dagógusszakma elbúcsúzott 
az idén nyugdíjbavonuló 
kollégáktól is, az oklevele-
ket, a virágcsokrokat szá-
mukra Lévai József alpol-
gármester nyújtotta át. Bú-
csúzott Csóti Péterné (Kert-
városi óvoda), Pál Lászlóné 
(Kertvárosi óvoda), Nagy 
Eörsné (Wass Albert könyv-
tár) és Bognár Ferenc (Ta-
polca Kft). 
A járás települései is jutal-
mazták a helyben végzett 
oktató-nevelő munkát. Ne-
mesgulács polgármestere, 
Nagy Rudolfné Maróti Imré-
nének gyémánt diplomát 
adott át. Papp Imrénét nyug-
díjazása alkalmából búcsúz-
tatta Mészáros László János 
lesencetomaji polgármester. 

Balassáné Molnár Edittől, 
Szigliget polgármestere, Ba-
lassa Balázs köszönt el. Ist-
vándiné Hosszú Klára Zsu-
zsannától Bedő Lajos zala-
halápi polgármester és 
Mayer Ottó Istvánné megbí-
zott óvodavezető búcsúzott. 
Krisztin N. László bada-
csonytomaji polgármester  
Nagy Lászlóné, dr. Gelen-
csér Ottóné és Horváth Er-
zsébet nyugdíjbavonuló 
óvónőknek adott át okleve-
let, virágcsokrot. 
Idén egy pályakezdőt kö-
szöntöttek a pedagógusok 
Pintér Ivett személyében, 
aki a badacsonytomaji Pipi-
tér Óvoda fiatal dolgozója. 
Első alkalommal, de hagyo-
mányteremtő szándékkal, 
munkájuk, teljesítményük 
elismeréséül a Klebelsberg 
Intézményfenntartótól  tan-
kerületi kitüntetést kaptak a 
járás számos iskolájának ve-
zetői is, amelyeket Tóth Má-
ria adott át részükre. 
A pedagógusnapi rendez-
vényt a tapolcai iskolák ta-
nulóinak, tánc- és énekcso-
portjainak  kulturális előa-
dásai és  a Színvonal művé-
szetoktatási intézmény tanu-
lóinak kiállított munkái 
színesítették.                      (tl)

velésével próbáltunk ellensú-
lyozni. A programok szervezé-
se terén is figyelembe kellett 
venni a lehetőségeket, de azt 
gondolom, a lakosság igényei-
nek megfelelően. Stratégiám 
elsősorban a változásra, a meg-
újuló és megújítandó területek-
re irányult. Mindig is szem előtt 
tartottam a kultúra közösség-
teremtő szerepének erősítését, 
a nemzet tárgyi és szellemi kul-
turális örökség gondozását, a 
kulturális alkotás korszerű in-
tézményi feltételeinek kialakí-
tását, az esélyegyenlőség bizto-
sítását a kulturális javakhoz és 
szolgáltatásokhoz való   hozzá-
férésben. Ha napjainkat nézem, 
talán kissé másként közelíte-
ném meg a kiállításokat, né-
hány nevesebb, országos hírű 
művészt is meghívnék néha. 
Illetve sajnálom, hogy a diszeli 
Csobánc rocktalálkozó sem 
folytatódott az első két év után 
2013-ban, pedig azt hiszem 
több zenekarral, hatékonyabb 
reklámmal, lehetett volna eb-
ben még fantázia.
Bognár Ferenc nem egy 
„otthonülő” típus,  érdeklődé-
sünk nyomán azt is elmondta, 
hogy jelenleg két társadalmi 
megbízatással is rendelkezik, 
egyrészt a Veszprém megyei 
gyermekifjúsági közalapítvány 
vezetője, másrészt a megyei 
ÉFOÉSZ alelnöke.  

EMLÉKEZÉS - Az I. világháborús 
emlékmű állításának 85. évfordulója 
alkalmából tart megemlékezést Ta-
polca Város Önkormányzata június 19-
én 18 órától a Hősök terén. A ren-
dezvényen beszédet mond, Dobó Zol-
tán polgármester, közreműködik Ber-
talan Csaba, a Csobánc Népdalkör, Ha-
vasi Gábor, a Honvéd Kulturális Egye-
sület és Szigetvári Réka. 

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 



Apa és fia 
Az országos verseny élmezőnyében

Az idén két bajnokságban 
indult Lovász Róbert és 
fia Kornél.  Folytatva a ko-
rábbi időszak jó szériáját, 
az  autós szlalomverse-
nyek tekintetében tovább-
ra is az elithez tartoznak.

A Dunántúli szlalomkupán 
és az országos bajnokságon 
is indult apa és fia. Ugyanaz-
zal az autóval versenyeznek, 
de, hogy ne egymás riválisai 
legyenek, két kategóriában 
(hátsókerék-hajtás és a 2000 
köbcentiméter fölötti) ne-
veztek. 
- A legutóbbi veszprémi ver-
senyt az eső miatt kölcsön-
autóval teljesítettük, így 
nem sikerült túl jól. Addig az 
abszolút értékelést ketten 
vezettük, illetve kategóri-
ánkban is elsők voltunk.  
Nekem sikerült az élen ma-
radnom, de Kornél vissza-
csúszott a második helyre, 
az abszolútban pedig ötödik, 
hatodik helyre estünk vissza 
a Dunántúli szlalomkupán. 
Az országosban jobban 
állunk, ott Kornél vezeti a 
2000 köbcentiméter fölötti, 

én pedig a hátsókerék hajtás 
kategóriában állok az első 
helyen - tudtuk  meg Lovász 
Róberttől.  Az abszolút érté-
kelés alapján Kornél a 
harmadik, Róbert a hatodik 
helyen áll az országos baj-
nokságban. 
A soron következő fordulót 
Kecskeméten rendezik júli-
us elején, a fiúk bizakodnak, 

hogy ott is jól szerepelnek 
majd. Az országoson egyéb-
ként célkitűzésük az abszo-
lút versenyen az első ötbe 
bekerülni, míg a kategóriák-
ban éremért, azok közül is 
lehetőleg a legfényesebbért 
hajtanak mindketten.  Ta-
valy Kornél már szerzett egy 
ezüstöt, Róbert egy bronzot, 
így szeretnének  még egy 

„hangyányit” javítani ezen.
Érdekesség, hogy apa és fia 
eltérő stílusban vezet. Kor-
nél a megfontoltabb, aki 
számol és kevesebb kocká-
zatot vállal, míg Róbert 
gyorsabban hajt bele  a ka-
nyarokba. Mindkét stílusnak 
van előnye hátránya, a végén 
majd kiderül, hogy melyik 
volt eredményesebb.     (szj)

A biciklista akár szép is lehet
Ház udvarán szendviccsel és 
frissítővel kínálták a távot 
teljesítőket. Most először 
hirdettek meg a rendezvény 
történetében kerékpáros 
szépségversenyt. A zsűriben 
Domán Gábor a Tapolcai 
Trappolók, valamint a Tom-
csányi Ford HSE elnöke, 
Mohos Csaba a Rozsdama-
rók Veteránjármű Egyesület 
elnöke, valamint a 2014-es 
évben kiemelkedő sporttel-
jesítményéért Hoppá díjjal 
jutalmazott amatőr hegyi ke-
rékpárost, Nagy „Rambo” 

n FOCI  Az 1995-
ben alakult TVSE Öreg-
fiúk FC immár tizen-
nyolc éve vesz részt a 
megyei bajnokság IV. 
osztályának (korábban 
körzeti II) küzdelmei-
ben. Ebben az időszak-
ban tizenhárom alka-
lommal a dobogón vé-
geztek a fiúk. Az idei 
bajnokságban az eddigi 
legjobb százalékos tel-
jesítményét (89,4 %) 
nyújtotta a csapat: 22 
mérkőzésen 19 győzel-
met szerzett, két döntet-
lent ért el, csupán egy-
szer szenvedett veresé-
get. A gólok statiszti-
kája a következő: 90 rú-
gott, 19 kapott gól. Az 
utolsó fordulóban dőlt 
el a bajnoki cím sorsa a 
Dörgicse javára.      (ae)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE természetjáró 
szakosztály szombati 
(2015.06.20.) túraprog-
ramja: Zalaszántó-Re-
zi-vár-Cserszegtomaj-
Keszthely, a táv min-
tegy 16-17 kilométer. 
Találkozó a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron  
szombaton reggel 7.05-
kor.                            (szj)

Attila foglalt helyet. A zsűri 
döntése alapján első lett a 
gyermek kategóriában Csor-
dás Júlia Janka, második 
Tölgyes Réka, harmadik he-
lyen pedig Csordás Csaba 
Huba végzett. Felnőtt kate-
góriában  Hoffman Hedvig 
hozta a legszebb formát, má-
sodik helyen Kassai Balázs, 
harmadik helyen Dénes 
Emil végzett. Családi, azaz 
páros kategóriában a képze-
letbeli dobogó első helyére a 
Haga Réka – Haga Szabolcs 
páros, második helyére a 
Domán Fruzsina – Patkós 
Máté, harmadik helyére pe-
dig a Nyul Alexandra – Ba-
kos Nándor páros állhatott. 
A díjazottak kerékpáros 
ajándékcsomagokkal, okle-
velekkel, valamint kerékpá-
ros emlékmatricával térhet-
tek haza. Megtudtuk, aki in-
dult a versenyen, de helye-
zést ebben az évben nem ért 
el, azt vígaszdíjként müzli 
szelettel és lufival jutal-
mazták a szervezők.          (tl)

Izgalmas versengés
Izgalmas partikat hozott a 
június hatodikán megren-
dezett Rockwool  Kupa 
gyermek sakkverseny.

Az ifjúsági  sportesemény-
nek a Tamási Áron Műve-
lődési Központ adott ott-
hont, ahol két csoportban, 
huszonhárom versenyző 
mérte össze tudását - tudtuk 
meg Kosztolánczi Gyula 
sakkedzőtől. Mindkét cso-
portban eredményeket is hir-
dettek, az első négy helye-
zett teljesítményét oklevél-

lel, illetve érmekkel, a leg-
jobbakét kupával ismerték 
el. Az A. csoportban Bencze 
Balázs végzett az élen, őt 
Csalló Krisztián követte, a 
harmadik helyre Gergely 
Dániel jött fel, Enyingi Ben-
ce pedig a negyedik lett.
A B. Csoport mérkezései 
Illés Botond győzelmével 
zárultak. Major Martin má-
sodik, Tóth Barnabás a har-
madik, Horváth Barnabás 
pedig a negyedik helyen 
végzett a szombati Rock-
wool Kupán .                      (tl)

Családi kerékpártúrára 
invitálták a tapolcaiakat 
az elmúlt hét keddjén a 
rendezvénycsarnok mun-
katársai.

Májer Edit szervező lapunk-
nak elmondta, késő délután 
gyülekeztek a kerékpárosok 
a Köztársaság téren, majd a 
tapolcai rendőrök  felveze-
tésével tették meg  a Tapolca 
Köztársaság tér – Dobó la-
kótelep – Fő tér – Tapolca-
Diszel távot. A végállomá-
son, a Csobánc Művelődési 

Rövid hírek
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A fiú és az apa, Lovász Kornél és Lovász Róbert a szépen felturbózott BMW-vel

Hangulatos bringásprogram Tapolcán        Fotó: Töreky

A versenyző gyerekek legjobbjai       Fotó: Töreky László



Száz év a családokért
VÉDŐNŐK A világon egyedülálló szervezet, ellátási rendszer

A világon egyedülálló 
szervezet, mely hatalmas 
segítséget és megnyug-
vást ad a gyermekneve-
lésben, ápolásban kevés-
bé jártas anyukáknak, 
apukáknak.

Hungarikummá vált a Védő-
női Szolgálat, mint nemzet-
közileg is egyedülálló, tra-
dicionális ellátási rendszer. 
A 100 éves évforduló alkal-
mából kiállítást nyitottak a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban, ahol Dobó 
Zoltán, polgármester is mél-
atta a védőnőket, mint gya-
korló apa, és mint egy kö-
zösség vezetője. Háláját fe-
jezte ki, hogy a sokszor evi-
densnek tűnő, túl aggodal-
mas szülői kérdésekre min-
dig higgadt és szakmai vá-
laszt adnak. Hivatásnak, 
nem pedig szakmának ne-
vezte munkájukat, melyet 
szívvel lélekkel végeznek. A 
megnyitó beszédet követő-
en, régi, a múltat idéző Hír-
adó-bejátszásokat vetítet-
tek. A képkockákon fehérru-

hás, katonás rendben szolgá-
latot teljesítő dolgozók 
végezték a haj ellenőrzését, 
mosdattak és tanácsot adtak. 
Mára a kép megváltozott. 
Sokkal emberközelibb, inti-
mebb a kismamák és a védő-
nők közötti kapcsolat, eltűnt 
a sok gyermekben riadtságot 
keltő fehér köpeny, helyette 
mosolygós, segítőkész szak-
emberek teszik könnyebbé a 

hétköznapokat. Kovács Me-
linda, narrátor ismertette a 
szolgálat 100 éves történe-
tét. Az Országgyűlés idei 
döntése alapján június 13. a 
Védőnők Napja. Szabóné 
Takács Mária védőnő a mai 
feladatokról adott tájékozta-
tást. A régi és új használati 
eszközök, fényképek és új-
ságcikkek mellett az alka-
lomra hirdetett rajzpályázat 

gyermekmunkái is kiállítás-
ra kerültek. A pályázat 
díjazottjainak, Bisi Olga, já-
rási vezető adta át az ajándé-
kokat. A Szabó Csaba által 
vezetett, Tördemic Tánce-
gyüttes gyermekei szép 
koreográfiákkal, a Zajongó 
Zenekar pedig hangulatos 
muzsikával fejezte ki háláját 
a 100 éves Védőnői Szol-
gálatnak.                          (hg) 

A tapolca területi Vörös-
kereszt Irodával közösen 
szervezett véradást a 
települési önkormányzat 
a Tamási Áron Művelő-
dési Központban.  

A cél egyértelmű volt ezúttal 
is, az egyébként nyílt véra-
dáson. A szervezők szándé-
ka volt, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt a 
közszférában dolgozó mun-
katársak, és a civil szerve-
zetekben tevékenykedő pol-
gárok a mostani véradáson. 

Török Ferenc és Szálinger 
Erika Ilona 2015. május 29-
én kötött házasságot.

Végh Árpád és Cserép Noé-
mi 2015. május 30-án kötött 
házasságot.

Bakos György és Sárdi 
Marianna 2015. május 30-
án kötött házasságot.

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Rumos rombusz

Hozzávalók: 18 dkg porcukor, 18 
dkg margarin, 6 db tojás, 5 dkg 
csoki, vagy tortadara, 8 dkg őrölt 
dió, 18 dkg liszt, 1-2 evőkanál rum 
a locsoláshoz, 1 kávéskanál 
sütőpor
Máz: 1 csg dekor cukormáz 
marcipán ízben
Teteje: 1 marék csoki-mix 
gabonagolyó

A tojások sárgáját kikeverjük a fele 
cukorral, majd hozzáadjuk a puha 
margarint. A lisztet összekeverjük 
a sütőporral, a csokival és az őrölt 
dióval. A tojások fehérjét felverjük 
habnak, amikor már keményedni 
kezd, hozzákeverjük a cukor másik 
felét és kemény habbá verjük. A 
tojások sárgájához adjuk a felvert 
habot, a lisztes csokis keveréket és 
óvatosan, hogy a hab ne törjön, 
összekeverjük a két masszát. 
Normál méretű tepsibe öntjük.
180 fokra előmelegített sütőben 
megsütjük. Ha megsült, hagyjuk 
kihűlni, majd meglocsoljuk 
rummal a tetejét és marcipánízű 
cukormázzal bevonjuk. Mielőtt 
megdermedne, rászórjuk a csokis 
gabona golyókat. Rombusz 
alakúra szeljük, vagy ízlés szerint.

Kovács Pálné, Hegymagas
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Aktív és nyugdíjba vonult védőnők is ellátogattak a kiállításra    Fotó: Havasi Gábor

Jöttek is szépen hétfőn az 
önkéntesek, sőt jó példát 
mutatva Dobó Zoltán pol-
gármester is az ügy mellé 
állt, és ő is adott vért. A hely-
színen lapunknak elmondta, 
hogy többszörös véradó, és 
örül annak, hogy szerencsés 
alkat ebből a szempontból, 
hiszen ebben a formában is 
segíthet másokon. - Bízom 
abban, tette hozzá, hogy a 
véradások alkalmával egyre 
többen érzik fontosnak  baj-
ba jutott embertársaink tá-
mogatását.                       (szj)

Dobó Zoltán polgármester többszörös véradóként je-
lentkezett be hétfőn a Tamásiban     Fotó: Szijártó János

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25 - 40 - 50/db
Burgonya: 280 Ft/kg
Sárgarépa: 200-360 Ft/kg
Zeller: 399 FT/kg
V.hagyma: 240-250 Ft/kg
Paprika: 699 Ft/kg
Paradicsom: 540-599 Ft/kg
Uborka: 300-360 Ft/kg
Görögdinnye: 299 Ft/kg
Sárgadinnye: 499 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Citrom: 660 Ft/kg
Banán: 440 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Banán: 410 Ft/kg

Lapterjesztés

Heti SÜTI

Keressük a legfinomabb süteményeket, 
hétről hétre!
Ezúton hívjuk fel kedves olvasóink fi-
gyelmét arra, hogy továbbra is minden 
számunkban szeretnénk egy-egy sü-
temény, torta, édesség receptjét közöl-
ni. Akinek van olyan receptje, amelyet 
szívesen osztana meg másokkal lapunk 
hasábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünkre:
                  tapolcai7nap@gmail.com

Segítség véradással

Hirdetés


