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Befejeződött a tanév
NYÁR Elballagtak a nyolcadikosok a Batsányi tagintézményben
A 2014-2015-ös tanév
utolsó közös programjára, a ballagásra és az évzáróra gyülekeztek szombaton a Batsányi tagintézmény tanulói, tanárai,
szülők és vendégek .
Ünneplőbe öltözött az iskola. Az utolsó csengőszóra, a
ballagási dalra vonultak az
udvarra a végzősök, akiket a
7. osztályosok búcsúztattak
útra bocsátó műsorral. Bajner Imre igazgató jó tanácsokkal látta el a kirepülő diákokat, a tőle megszokott
anekdotázó stílusban. A
nyolcadikosok költőktől vett
idézetekkel köszöntek el iskolájuktól, diáktársaiktól,
tanáraiktól. Az iskolazászlót
ünnepélyesen adták át a hetedikeseknek, majd a lufik
felrepítésével jelképesen ők
is kirepültek a Batsányi iskola falai közül.
Az ünnepséget dr. Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézmény-vezető Szentgyörgyi
Albert gondolataival vezette
be: „Az iskola dolga, hogy
megtaníttassa velünk, ho-

A Batsányi tagintézmény nyolcadikas diákjai elbúcsúztak a tanévzáró ünnepségen
Fotó: Antal Edit
gyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson
bennünket a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csiná-

lunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni”. Majd elmondta,
hogy kemény, megfeszített,
de sikeres munka folyt a
tanévben, amit mi sem bizonyít jobban, mint a tagin-

tézmény tanulóinak átlaga, a
4,4. A tanévzáró beszéd befejezéseként a tagintézmény-vezető kiemelte, hogy
az iskola nevelőtestülete
mindig arra törekedett, hogy
minél több legyen az az érték, amit a gyerekek tudásban, műveltségben, erkölcsben, szociális-kulturális fejlődésben kapjanak. Tudatosan vállalják az alapvető
emberi értékek közvetítését,
úgy mint a tisztesség, egymás tisztelete, hűség, szeretet, becsületesség, megbízhatóság,
áldozatkészség,
egymásért vállalt felelősség,
a tolerancia, az önfegyelem
és fegyelem. Ez irányú elvárásaiknak igyekeztek ők maguk és a tanulók is megfelelni, aminek eredménye,
hogy az iskola tanulóinak
jólneveltsége, bármerre járnak is, mindenhol feltűnik,
és dicséretet kapnak érte,
tanítók és diákok egyaránt.
Erre nagyon büszkék.
Végül következett a gyerekek álta várva várt mondat:
„A 2014/2015-ös tanévet bezárom.”
(ae)

Téglalapok
és gödrök
A kátyú egy makacs
dolog. Általában nagyon nehezen „múlik
el”. Vannak természetes kátyúk, amelyek
az időjárás, vagy az
útminőség romlása
miatt alakulnak ki, s
mélyülnek
napról
napra, míg vannak a
szakemberek
által
téglalap alakban kivágott útfelületi hiányok.
Egyiknél meg kell érnie a kezelői, tulajdonosi szándéknak, ahhoz, hogy eltűnjön,
míg a másiknál szolgáltatói (földben lévő
vezetékek, csövek,
kábelek) ütemezés
függvénye a javítás.
Az időfaktor néhány
naptól hetekig, hónapokig is terjedhet, a
közlekedő pedig egyre szebbnek látja azokat az időket, amikor
még lehetett normálisan haladni az úton.
Megtanulja értékelni
(máshol) a jó utakat,
és azt is, ha „begyógyul” a saját kátyúja...
Szijártó János

Szünidő előtti értékelés
Az iskola diákjai számos A szorgalom és kitartás dönti
versenyen is szépen szere- el, kiből lesz diplomás vagy
peltek, a taps és elismerés a társadalom számára épp
nekik is kijárt. Bajner Imre oly fontos szakember.
intézményvezető beszédé- A ballagó tanulók végül szíben az iskolai éveket a ke- nes lufikat engedtek a marékpározáshoz hasonlította, gasba, jelezvén a világnak,
Az örömteli gondolatokat a mely az alapok elsajátítása hogy készen állnak a folytaszünidő és nyaralás közelsé- után az egyénen múlik, mi- tásra, álmaik megvalósítá(hg)
ge szülte, míg sokan lehaj- lyen irányba fejlődik tovább. sára.
tott fejjel, néhány könnycsepp kíséretében búcsúztak
szeretett iskolájuktól. A
nyolcadikosok
életének
egyik leghosszabb, intézményben eltöltött időszaka
zárult le. Bodor Tamás tagintézmény-vezető köszöntőjét követően felsorolta az iskola büszkeségeit, akik kitűnő eredménnyel zárták a
tanévet. A végzősöknél Varga Ivett és Ács Márton eredményei lettek a legjobbak. A Kazinczyban is zárták a tanévet Fotó: Havasi Gábor
Öröm és bánat jelei keveredtek az arcokon a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének
tanévzáró ünnepségén.

A Budapesti Helyőrségi Dandár tiszteletadása Fotó: hg.

Hagyomány, szórakozás
A szeszélyes időjárás
sem vette el jókedvüket
azoknak, akik kilátogattak
a Dobó Városrész Kulturális Napjára.
A rendezvény hagyományosan, Dobó István mellszobrának koszorúzásával vette
kezdetét, az elmúlt évekhez
képest, idén először a Budapesti Helyőrségi Dandár
tiszteletadásával. A katonák
ezt követően látványos fegy-

veres bemutatót tartottak a
közönség örömére. Dobó
Zoltán polgármester örvendetesnek nevezte, hogy egy
civil kezdeményezés pár év
alatt meghatározó városi
rendezvénnyé nőtt. A szervezők gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló
programokkal
készültek.
Akik akartak kisvonatozhattak is a városban.
(Folyt. a 3. oldalon A Dobó
városrész... címmel)
(hg)
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Mikor készül el?
STRAND A jövő év nyarára ígérik a megnyitást

Tihanyiné Orosz Sarolta

Odaadó, lelkiismeretes
munkája, kiváló szakmai tevékenysége elismeréséül Tapolcai Nevelésügyért kitüntetést
adományozott a képviselő-testület Tihanyiné
Orosz Sarolta részére az
idei városnapi ünnepségen. A Tapolcai Járdányi
Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gitár szakos zenetanára 1977ben végezte el a Liszt
Ferenc Zeneművészeti
Főiskola Zeneiskolai
Tanárképző Intézet Pécsi Tagozatán a zeneiskolai gitár tanár szakot.
Már a főiskolai tanulmányai alatt is tanított.
A diploma megszerzése
után a Dunaújvárosi Zeneiskolában kezdte tanári pályáját. 1982-ben
költözött Tapolcára, és
itt kezdte el a gitártanítást. A zeneiskolánk tantestületének megbecsült
tagja, jelentős szakmai
tapasztalatával
segíti
kollégáit és az iskolavezetést. Kezdeményezése nyomán indult el a
regionális gitártalálkozó, amelynek nagyon jó
szakmai
visszhangja
volt, és van ma is. 2014ben immár a hetedik találkozót rendezték Tapolcán.
(szj)

Tapolcán az egyik gyakran feltett kérdés napjainkban a városi strandfürdőhöz kapcsolódik. Azaz, mikor készül el?
Arról már a tavasszal beszámoltunk lapunkban, hogy
megkezdődött a fejlesztés az
évek óta nem működő strand
területén. Azonban a márciusban felvonuló munkagépek egy gödör kiásása után
eltűntek a helyszínről, így a
külső szemlélő számára úgy
tűnik, hogy nem történik
semmi. Lévai József kérdésünkre elmondta, hogy a látszat ellenére zajlanak a munkálatok, bár kétségtelenül
nem látszanak ezek a nyilvánosság számára. - Februárban kötöttük meg a szerződést a kivitelezésre, amit
gyorsan módosítani is kellett több pontban. Az azonban nem változott, hogy a
tervek szerint a jövő év
nyarán már fürödhetnek a tapolcaiak a strandon. A nagymedence vonatkozásában
szintén változtatni kellett a
terven, így azt újbóli közbeszerzésre bocsátottuk. Ennek végeredménye a nyáron
várható. Arról van szó, hogy
a nagymedence több élményelemet kap, mivel a
fürdőzők igénye ma inkább
erre hajlik. Számos jelzés
érkezett be hozzánk, így
ezért módosítottuk az eredeti elképzelést. Ez konkrétan
azt jelenti, hogy csökken-

A nyári szabadságolásokra tekintettel a polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák várhatóan szeptember hónapban
lesznek megtartva.

Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Lévai József alpolgármester: Jövő nyáron már használhatják az új strandot a tapolcaiak Fotó: Szijártó J.
tettük az úszásra használható felüleletet, a korábbi öt
pályásról három pályára.
Rövidebb lesz a medence
ezen része, de a 120-140
centiméteres vízmélység lehetővé teszi az úszásoktatást
is. Kialakítanak itt egy jakuzzit is, valamint élményelemekkel, légbefúvókkal
teszik a mai kor elvárásai
alapján teljessé az élménymedencét - hangsúlyozta az
alpolgármester.
Három medence lesz egyébként a strandon. Ebből egy a
gyerekeké, amely két víztérrel biztosítja az egészen kicsik strandolását, illetve a
nagyobbakét is. Aztán lesz a

A Balaton idegenforgalmát, közbiztonságát fokozott rendőri jelenléttel kívánják szavatalolni idén a
térség rendőrei, de bűnmegelőzési kiadványokban sem lesz hiány a Balatoni Nyár program keretében.

Fokozott rendőri jelenlétet ígérnek Fotó: Töreky László
turisták biztonságát. Fontos
hangsúlyt kap Tapolcán és
vonzáskörzetének falvaiban
a balesetmeglőzés, amelyre
a készenléti rendőrség és a

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Fogadóórák:

Fokozott rendőri jelenlét

Erről tartottak sajtótájékoztatót a minap az tóparton az
illetékes bűn-, és balesetmegelőzési szervek. Tapolcai részről Koleszár Zsolt
bűnmegelőzési előadó arra
hívta fel a figyelmet, hogy
idén kimelt figyelmet fordít
a rendőrség arra, hogy a turisztikai szezonban garantálják az itt élők, illetve a

INFORMÁCIÓ

polgárőrségek nagyfokú segítségére is támaszkodnak
majd. - Egyaránt találkozhat
a lakosság gyalogos-, kerékpáros-, motoros rendőrök-

melegvizes, (termál) medence, amely szintén két
részből áll. Az egyik fele a
pihentető
„ülőmedence”,
míg a másik a csúszdákhoz
szolgáló „érkező” medence,
ami minden bizonnyal főként a fiatalabb korosztály
szórakozását
biztosítja
majd.
A
tervek
változtatása
természetesen nem módosít
a beruházás tervezett költségein, ami mintegy 430-450
millió forintos összköltséget
jelent. Ebből a pénzből 250
millió forint az állami, viszsza nem térítendő támogatás, a többit saját erőből
biztosítja a város.
(szj)
kel, sőt polgárőr lovasokkal
is. Továbbá felkészítettük a
tourinform irodák munkatársait, hogy témába vágó tanácsokal lássák el az ideérkezőket, illetve erről szóló
szórólapjainkat terjesszékmondta.
Futtató Norbert megyei
bűnmegelőzési osztályvezető arról szólt, hogy a szezonban 6-700 ezerrel megnövekedett lakosságszám a
rend őreinek is komoly
kihívás. Ezért a főkapitányság sok más mellett kiemelt
figyelmet fordít majd a
bankjegykiadó automaták
védelmére, de az internetes
tájékoztatásokra is - tudtuk
meg a sajtótájékoztatón,
amelyről országos hírértéke
kapcsán a köztévé stábja
élőben is híradást adott. (tl)

Ügyfélfogadási rend:
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8.00-12.00 óráig
és 13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
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Tóth Mária
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maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
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Tel: 112, 87/414-247
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Sikeres tanév után
A Himnusz közös éneklésével vette kezdetét a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola 2014/15-ös tanévzáró ünnepsége a szomszédságában található
templomban.
Szavalatokat és fuvolajátékot követően Földi István
atya osztotta meg az öreg
bölcs és az idegenek tanulságos történetét, amelynek
üzenetértéke is volt: „Tudod, a világ a szívünkben
tükröződik. Akinek a szíve
gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon
mindenhol barátságos emberekre talál.” Ezt követően
a nyolcadik évfolyam köszönt el az iskola lelki igazgatójától.
Rohály János intézményvezető beszédében áttekintette
és értékelte a tanév történéseit, külön hangsúlyozta,
egyben örömének adott hangot az elért eredményeket illetően, a diákok nagyszerű-

Sikeres tanévet tudhatnak maguk mögött- fogalmazott
Rohály János igazgató ünnepi beszédében Fotó: Dancs
en szerepeltek az országos,
regionális, megyei és városi
megmérettetéseken is. - A
keresztény ember egyik legfontosabb tulajdonsága a hálaadás, hálát tud adni a pozitívumokért, a Jóisten adományaiért. De nem csak azokért, hanem a kihívásokért,
nehézségekért, sőt kudarcokért is, melyekből tanulnunk kell, melyek – ha engedjük – formálhatják személyiségünket - fogalmazott. Óriási eredményként
értékelte az iskola épületének teljes megújulását, va-

lamint azt, hogy beíratási
mutatók alapján - szerinte - a
város legnépszerűbb oktatási intézményévé váltak,
szakmailag minőségi munkát végző pedagógusokkal.
A tanévzáró végén oklevelek és könyvjutalmak átadása következett, ami szavalattal, a Székely Himnusz és
Boldogasszony Anyánk eléneklésével folytatódott.
Ezután az osztálytermekben, immár kötetlenebb hangulatban, a bizonyítványok
kiosztásával zárult az idei
tanév.
(di)

Számadás a tanév végén
„Június volt s ujjongtunk,
nincs tovább, most gyertek szabadmellű örömök,
s pusztuljatok bilincses iskolák!”

szeptemberben mikor elkezdünk egy új tanévet, arra
gondolunk milyen hosszú
lesz az előttünk álló 9 hónap,
de így visszatekintve csak
egy röpke pillanat. És most
elérkezett a rég várt nap, itt a
tanév vége, itt a vakáció. 181
tanítási nap után lezártuk
338 tanuló tanulmányi évét,
s az ünnepséget követően az
osztályfőnökök kiosztják a
bizonyítványokat. A tanévzáró kicsit számadás is. Komoly munkát tudhatunk ma-

gunk mögött, terveztünk,
küzdöttünk, izgultunk és
örültünk a sikereinknek, tanultunk a nehézségekből.
Tény, hogy elégedettek lehetünk, hiszen alapvető célAdy Endre soraival kezdte
jainkat teljesítettük, eredméünnepi beszédét Gál Attila, a
nyes, színes programokban,
Tapolcai Bárdos Lajos Áltaváltozatos rendezvényeklános Iskola igazgatóhelyetben, versenyekben gazdag
tese, a székhely intézmény
tanévet zárhatunk - fogalmavezetője. Majd hozzátette,
zott Gál Attila a felsorakoegyáltalán nem baj, hogy ezt
zott gyerekek, a megjelent
gondolják most gyerekek,
szülők, vendégek előtt, majd
így van ez rendjén. - Minden
a teljesség igénye nélkül felsorolta a tanévben elért eredményeket, a legemlékezetesebb pillanatokat.
Az iskola nevében Bajner
Imre igazgató búcsúzott el a
végzősöktől, akik a szép
szavak, jókívánságok után
aztán hatalmas ováció kíséretében engedték fel a magasba a színes lufikat.
A folytatásban a Szózat közös eléneklése után az osztályok visszavonultak a termekbe, ahol az osztályfőnököktől átvehették a 20142015-ös tanévben elvégzett
Gál Attila összegezte a Bárdos iskola tanulóinak telje- munkájuk tömör összegzé(szj)
sítményét és a tanév főbb eseményeit
Fotó:Szijártó J. sét, a bizonyítványt.
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A táplálkozásról
A mai kor szelleme és az ismeretek alkalmazása egyaránt arra ösztönözi az egészségtudatos embereket, hogy
jól felépített táplálékpiramis
szerint vegyék magukhoz a
szervezet számára fontos
tápanyagokat.
A tapolcai Egészségfejlesztési Iroda (EFI) a piramis
felállításában is segítséget
nyújt, Jámbor Szilvia, dietetikus révén. Az irodában
szemléltető eszközök segítségével mutatják be, miből,
mennyit javallott elfogyasztani. A korszerű táplálkozás
része a táplálékpiramis ismerete. Célszerű lenne, előre megtervezni a heti étrendet és tudatosan válogatni az
összetevőket. A piramis alsó
szintjén a teljes kiörlésű sütőipari termékek és a gabonafélék, úgynevezett cereáliák állnak. Ebből 6, 9 egység az elfogyasztandó
mennyiség, egy egység körülbelül egy ökölnyi, mérve
10-15 dkg. Ide tartoznak
például: a kenyér, a pattogatott kukorica, tortilla, burgonypüré, zabpehely és a
hántolatlan barna rizs. A következő szinten a gyümölcsök állnak, amiket a zöldségek követnek. Azonban a
zöldség
és
gyümölcs
egyaránt fontos, ezért akár
egy szinten is lehetnének
fele-fele arányban. A piros
bogyós gyümölcsöket magas antioxidáns, a csonthéjas dió-, mandulaféléket kalcium, a banánt pedig kálium
tartalmuk miatt érdemes
szervezetünkbe vinni. Fontos, hogy minél több színű
gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk, lehetőség szerint
napi egyszer nyers formában. Rengeteg elkészítési
mód közül választhatunk,
így téve változatossá az étrendünket. Használhatjuk
őket akár köret- vagy főételként, de egy jól sikerült ivólé
is pótolja a szervezetünk
számra fontos rost- és ásványi anyagokat. Az idénygyümölcsök mellett is érde-

mes lenne vegyíteni a színeket. Tartósítási módszerek
közül a fagyasztás az egyik
legkíméletesebb, természetesen hozzáadott cukor nélkül. Ezeket a fagyasztott növényeket utána egész évben
tudjuk használni levesek, főzelékek, pürék elkészítéséhez. A piramis csúcsán azok
a húsok, húskészítmények,
tej és tejtermékek találhatók,
melyekből a legkevesebbet
kell fogyasztani. A tej és tejtermékek fogyasztása magas kalcium tartalmuknál
fogva elengedhetetlen. A
sajtok mennyiségének bevitelére érdemes odafigyelni,
főleg azok esetében, akinél
magas vérnyomás, túlsúly
jelentkezik. Nekik az alacsonyabb zsírtartalmú termékeket kell választaniuk.
Bár nem vagyunk kifejezetten halfogyasztó nemzet,
amit a kutatások és felmérések is mutatnak, azonban a
beviteli mennyiséget pozitív
hatásai miatt, legalább tíz
naponta egyszer, tudatosan
fokoznunk kell. Elkészítési
módok közül a bő olajban,
vastag panírban sütés helyett, inkább a párolást válasszuk. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy az emberek
többsége bár tisztában van
vele hogy, mit és milyen
mennyiségben kellene enni,
azonban ezen ismeretek alkalmazása jelenti a nehezebb feladatot. Ugyanakkor
a folyamatos információáramlás mellett még mindig
vannak olyanok, akik nem
ismerik az egészséges táplálkozás alappilléreit, nekik
nyújt segítséget az EFI. A
szakemberek tápanyagszámításokkal és különböző oktató- szemléltető eszközökkel mutatják meg a helyes
irányt.
(x)

A Dobó városrész napja
(Folytatás az 1-es oldalról)
Fellépett a Basic Táncstúdió, a Zajongó Zenekar, a
Csobánc népdalkör, Tibibohóc, Sajcz Gábor, a Batsányi
Táncegyüttes és a Retro Voice. Kézügyességét tesztelhette bárki az Életfa Kézmű-

ves Galéria és Látványműhelynél, egészséges életmód
tanácsokat hallgathattak az
EFI dolgozóitól. Megtekinthető volt Sárközi Szaniszló
gyűjteményéből összeállított Sapkák a világ minden
tájáról című kiállítás. (hg)
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Katonák, hősök
Horváth Gábor
(Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke)
A III. Országos Hadi Kulturális
Fesztivál tekintetében igyekeztünk az idei évben is a szakmaiságra fektetni a fő hangsúlyt, lehetőségeinkhez mérten. Ez
kiterjedt a programokon résztvevő katonai hagyományőrzők
egyéni felszerelésének és annak viselésének szabályaira,
valamint az adott időszakban
használatos haditechnikai eszközök minél korhűbb megjelenítésére.
Köszönet jár azoknak az érdeklődőknek, akik eljöttek és a támogatói jegy megvásárlásával
hozzájárultak ahhoz, hogy a
fesztivál szervezési, rendezési
és működési költségei finanszírozhatóvá váltak és megteremtették az alapját a jövő évi rendezvénynek.
Sajnálatos viszont, hogy a rendezvény mottóját adó Hősök
Napja nem sok érdeklődőt vonzott, pedig számosan vannak
olyanok, akik családtagjaikat
veszítették el az első vagy a második világháborúban. Nekem
szilárd meggyőződésem, hogy
azokról, akik hazánk hadtörténelme során életüket áldozták
értünk, legyenek civilek vagy
katonák, róluk soha nem feledkezhetünk meg és tisztelettel
kell emléküknek adóznunk. De
nem feledkezhetünk meg azokról a katonákról, sem akik más
nemzetek fiai vagy lányai, és itt

A Hősök napján mindegyik nemzet elesett
katonáira, áldozataira
emlékeztek az idén is
Tapolcán

esetek el, sírjaik, emlékhelyeik
méltó módon történő ápolása
kötelességünk, hiszen csak így,
példát mutatva emelhetünk
szót azokért a honfitársainkért,
akiknek végső nyughelyéül
nem a Haza földje szolgál,
amelyért életüket áldozták.
Tapolcán a II. Világháborús
Katonai Emlékpark, amely a
helyi illetőségű katonákon kívül három nemzet (Tapolcán és
környékén) elesett katonáinak
állít emléket, példaértékű és az

országban elsőként épült, egyesületünk hathatós közreműködésével. Az emlékhelyen megtartott rendezvény és maga a
hadi kulturális fesztivál a helyi
és a megyei sajtót kivéve csak
az Orosz Föderáció állami televízióját érdekelte. Az még sajnálatosabb, hogy a Honvédelmi Minisztérium sajtóilletékeseit sem érdekelte ez a rendezvény, a minisztérium egyéb illetékesei is a „futottak még” kategóriába soroltak bennünket.

Azonban megtisztelő, hogy az
Oroszországi Föderáció Nagykövetsége mind katonai, mind
pedig politikai részről attasé illetve követ tanácsosi szinten
képviseltette magát, valamint a
hadi kulturális fesztivál mindkét napján bemutatóhelyet üzemeltetett, amely nagy népszerűségnek örvendett. Jelen volt
Ljahov Valerij Vladimirovics
követtanácsos, Szemidetko
Vladimir Anatoljevics első titkár a hadi sírgondozó osztály

vezetője, Berednev Ivan ezredes Katonai és Légügyi Attasé
főhelyettese, Yulmaszov Ivan
őrnagy a Katonai és Légügyi
Attasé helyettese.
Ugyancsak nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Fodor
Lajos nyugállományú vezérezredes, a Magyar Honvédség
volt parancsnoka és vezérkari
főnöke elfogadta felkérésünket
és jelenlétével, illetve tartalmas
emlékbeszédével emelte rendezvényünk színvonalát.
Összességében a III. Országos
Hadi Kulturális Fesztivál a
rendezők által kitűzött célt elérte, amely az volt, hogy az idelátogatók egy szervezett, szakmailag jó színvonalú és pénztárca barát rendezvényt lássanak, és úgy távozzanak, hogy
jövőre ismét eljönnek.

Az év diákújságja lett az Alabárdos
Az év diákújságja címet
nyerte el a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének iskolai
újságja, az Alabárdos, a
DUE Médiahálózat által immár 25. alkalommal kiírt tehetségkutató pályázaton.
Egy korábbi lapszámunkban
már olvashattak a hírről, ezúttal
az iskola diákújságíró szakkörét és a lap készítését is irányító
Zentai Csaba tanár úr számolt
be a szép sikerről. Amint megtudtuk, 1993 óta minden évben
megrendezik a fiatal újságírók
és rádiósok legnagyobb éves
seregszemléjét, az Országos Ifjúsági Sajtófesztivált. A rendezvényre az országból több,
mint 1500 olyan fiatalt hívnak
meg, akik kötődnek a diákmédiához. A résztvevők jelentős
része általános és középiskolás,
de szép számmal képviseltetik
magukat az egyetemi lapoktól
érkezők is. A fesztivál célja
nemcsak a fiatalok szórakoz-

tatása, hanem újságírói munkájuk jutalmazása is. A minden
évben meghirdetett országos
diákújságíró és diákrádiós pályázat eredményeit ünnepélyes
keretek között, sajtófesztiválon
hozzák nyilvánosságra. Ekkor
adják át Az év diáklapja, Az év
diákrádiósa és Az év diákújságírója kitüntetéseket. Az év diáklapja a tapolcai Alabárdos lett.
A mostani sajtófesztiválon
részt vettek az újságíró szakma
kiválóságai, a kereskedelemi
televíziók és rádiók sztárjai,
akikkel a gyerekek személyesen találkozhattak. A rendezvényt közönségtalálkozók,
koncertek, kvízjátékok színesítették. A szakmai programok
mellett a fiataloknak lehetőségük nyílt közönségtalálkozó
formájában beszélgetni a szakma jeles képviselőivel, a média
befutott sztárjaival. A rendezvényen több mint kétezer diák,
tanár, szülő és számos médiaszemélyiség vett részt, rengeteg díj és nyeremény talált gaz-

Az Alabárdos kitüntetett szerkesztősége a színpadon
dára. A sajtófesztivál résztvevőit a Petőfi Tv egyik műsorvezetője, Rátonyi Krisztina köszöntötte, majd egy rövid filmes és egy mazsorett-táncos
program után mondott köszöntőt Kecskés István, a DUE elnöke, valamint Novák Katalin
Ifjúságpolitikáért felelős államtitkár és Takách Zsuzsanna,
a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság kommunikációs igazgatója. Személyes konzultációt
tartott a résztvevőknek Deutsch

Tamás miniszterelnöki biztos,
közönségtalálkozók keretében
vendég volt Tóth Gabi, Feke
Pál, Vágó Piros, Nagy Lantos
Balázs, Mohay Bence, Mautner
Zsófi, Fördős Zé, Gundel Takács Gábor, Michelisz Norbert,
Rátonyi Krisztina, Buda Márton, Szentendrei Adrienn és
Trömböczky Napsugár, később
pedig Janklovics Péter, Harsányi Levente, Abaházi Csaba,Agárdi Szilvi, a nagyszínpadon Tóth Andi és a Spoon adott

koncertet, Janklovics Péter
pedig stand-up produkcióval
szórakoztatta a közönséget.
- Intézményünkben 1991 őszén
jelent meg az első iskolaújság
Suli Sajtó néven. Ezt Szelestey
Ibolya tanárnő szerkesztette akkori osztályával. 1994 tavaszán
Kolláthné Botkó Judit tanárnő
kapott megbízást a lap szerkesztésére, 2002-től Keszler
Józsefné tanítónő. 2008 szeptemberében tőle vettem át stafétabotot, és még ebben az évben az online újságot is beindítottuk. Újságíró szakkörünknek
jelenleg 18 tagja van, hetente
egy alkalommal dolgozunk
együtt, de az aktuális, iskolai
rendezvényekhez rugalmasan
igazodunk. A szakköri tevékenység a lap elkészítésén kívül kiterjed az újságírói műfajok megismerésére és a számítógépes szövegszerkesztés
alapjainak elsajátítására is.
Büszkék vagyunk a most elért
szép eredményre - tette hozzá
Zentai Csaba tanár úr.
(szj)
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Növényvédelem
Juhász Miklós
Növényvédelmi szakmérnök

Az almástermésűek védelméről. Az alma, körte,
birs, naspolya legfontosabb betegségei a lisztharmat és a venturiás varasodás, valamint egyes
ültetvényekben nagyban
terjed egy baktériumos
fertőzés, melynek kórokozója az Erwinia amilovara. Ez okozza a pásztorbotszerűen visszahajló
és elszáradó hajtásproblémát, melyet tűzelhalásnak nevezünk. A tűzelhalás ellen előrejelzésre
alapozva, megelőző jelleggel
védekezhetünk
réztartalmú szerekkel,
valamint foszetil-Al illetve kasugamicin hatóanyagokkal. Idén sok gondot okoz a lisztharmat,
kéntartalmú szerekkel,
meptildiokap és konazol
típusú hatóanyagok bevetésével
védekezhetünk. A varasodást egy
belső élősködő gomba
okozza, melyet gátolhat a
mankoceb, réz és konazol
hatóanyagok sora.

Tel: 06 87/ 412-289
Hirdetés
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A szőlővirágzás nagy ünnepe
Az ezredforduló óta minden évben megrendezik
Zalahalápon a Szőlővirágzás ünnepét, amelyre
az elmúlt hét szombatján
is rengetegen zarándokoltak ki a hegyre.
A Halápi-hegy oldalában a
Krisztus keresztnél zajló
megnyitón már jól érzékelhető volt, hogy a szervezők a
vidámságra, a jó hangulat
megalpozására helyezik a
hangsúlyt. Bedő Lajos megnyitójában a kormányhivatal
a hétvégi hőség elleni védekezésre felszólító ajánlásait
fordította le a rendezvény vidám hangulatához illő nyelvezetre. Mégpedig, a 2 és
fél liter folyadék bevitele
Hirdetés

védve a naptól, a hideg pincékben kell, hogy történjen.
Haláp betartja a kormányhivatal ajánlásait -hangsúlyozta a polgármester, akitől Illés József helyi hegyközségi
választmányi tag vette át a
szót. Ő már szakmai dolgokról is értekezett, beszédében
megemlítve egy tősgyökeres
halápi szőlőfajtának, a „Halápi szagosnak”, másként
Halápi muskotálynak újbóli
helyi meghonosítását, amely
hamarosan termőre fordulhat. Mint megtudhatták a
jelenlévők, az említett szőlőfajta szelekciója az 1800as években történt, a Bogyai
családhoz, a helyi templom
építőjéhez kötődik és a Pécsi
génbankban őrződött meg az

utókor számára. A szőlészszakmai beszámolót kulturális műsorok követték. A
színpadi produkciók, a Szabó Csaba vezette fiatal néptáncosok műsora, a sáskai
asszonykórus bordalai, Kreiczinger István harmónikás
műsora, a hűs fehérborok,
sőt az alkalomra készült
vörös „otelló bólé” együtt
megalapozták a nap hangulatát az elmaradhatatlan
nyitott pincék programhoz.
Ezúttal Herczog Edit, Windhoffer István, Tóth Lajos,
Kocsor Ferenc, Lutter Rezső, Egyed József, Illés Ferenc, Illés József, Nacsa Ferenc, és Sötét János borait,
vendéglátását élvezhették a
résztvevők ezen a napon. (tl)
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Első a gyermek

Nem kérünk
tanácsot!

Szabadtéri
matekverseny

Tavaly februárban életmentő műtétet végeztek a kisfiunkon. Agyműtétje volt.
A műtétet megelőzően két
hónappal voltunk szemészeti szakvizsgálaton egy hoszszú évek óta Tapolcán (és
Keszthelyen) praktizáló szemész doktornőnél, akihez
azért mentünk, mert már
kezdett eluralkodni rajtam a
félelem, éreztem,
hogy
nagy baj van a kisfiunknál,
de nem tudtam mi lehet az,
és a furcsa tüneteket összeírva úgy éreztem, kezdjünk a
szemorvosnál, aztán haladunk tovább, kizárva, vagy
megerősítve a felmerülő
kérdéseket.
Másfél éve hordozom, forgatom magamban az érzést,
ami összeszorítja a szívemet, görcsbe rándítja a
gyomromat,
ahányszor
eszembe jut az a megalázó
procedúra, amin keresztülmentünk ott a doktornő
keszthelyi magánrendelőjében.
A műtétet követően Budapestről hazaérve a doktornőnek írtam egy levelet.
Azóta eltelt másfél év, és
úgy érzem dolgom van még
ezzel, nem zártam le magamban, nem tudok megbocsátani, és harag van bennem. Harag van azért, mert
ahányszor ránézek a fiamra,
felötlik bennem a doktornő
hangja, ahogy beszélt velem, pökhendien, nagyképű-

Rövidke, rút, ráadásul riasztóan ostoba írás jelent meg
M.L. tollából városomról,
országos médiában. Konfúzus tartalma után ítélve, Tapolca mentalitását nem ismeri, jött és máris ment, miután a legáltalánosabb jelzőkkel, szakértelem híján
ecsetelte a Malomtó és Főutca „ elaléltató szépségeit.”
Ha itt megáll, átsiklottam
volna politikai jellegű, városunk formálódó arculatának
értelmetlen kritikáján. Nem
tette, folytatta Marton László Kossuth-díjas szobrászművészünk pocskondiázásával. Ami képzőművészeti
kérdésekben vakságát bizonyítja. Neki a Kossuth-díj
kevés, az is, hogy legszebb
művei egyikét az angol királyi család vette meg. A bauxitos kőrácsot nem is értheti, mert bányát talán nem is
látott. Közben, ahogy a szellemi fogyatékosok, neologizmákat gyárt, mint a „mindent megszobró Marton
László.” Nem kérünk tanácsot ideológiáktól átjárt elméktől, ki az értékhordozó
ember. Ha csendben vannak
is, de sokan léteznek. Majd a
szabad levegő előcsalja
őket.
Dr Sáry Gyula

A Medve Szabadtéri Matekverseny egy 5-12. évfolyamos diákok, valamint vállalkozó kedvű felnőttek számára szervezett országos
matematikai-logikai csapatverseny. 1999-ben indult útjára ez a verseny Debrecenből, 2014-ben már öt helyszínen mérették meg magukat a versenyzők.
A második veszprémi Medve Szabadtéri Matekversenyt tavasszal rendezték
mintegy 400 résztvevővel a
Kolostorok és Kertek park
területén.Werner Fülöp (6.
o), Hegedűs Olivér (7. o) és
Sötét Áron (8. o) képviselte a
Nagyboldogasszony Római
Katolikus Iskolát. Volt izgalom, kaland, vélemény ütköztetés. Az 5 főfeladat
megoldásával a középmezőnyben végzett iskolánk
csapata.
Sötét Béláné

en, megalázó módon. Ilyenkor a gyomromból jön felfelé az érzés, hogy ha rajta
múlt volna, akkor kisfiúnk
már lehet, hogy nem élne.
Nem a diagnosztizálás hiánya miatt. Ez talán nem volt
elvárható tőle, nem tudom.
(Az szakértői vizsgálat tárgya lehetne, hogy egy ekkora elváltozást észre kellett
volna-e vennie, vagy legalábbis azt, hogy valami nincs
rendben...)
Ellenben az megengedhetetlen, hogy orvosként ilyen
módon hagyja eluralkodni
magán a személyes érzéseket, és gőgösen, fennhéjazó
módon bánjon szülőkkel,
akik segítséget remélve-várva keresik fel őt.
A levelet, amit írtam a doktornőnek, közzé teszem
azért, mert szeretném erősíteni minden szülőben, hogy
mennyire fontos az érdekképviselet, érdekérvényesítés a gyermekünk érdekében, hogy mennyire fontos,
hogy tudjuk, ismerjük bizonyos helyzetekben az alapvető jogainkat (kötelességeinket), ezekkel éljünk, és
merjünk fellépni a gyermekeink érdekében a
nem
megfelelő szakmai-emberi
reakciók, kommunikáció ellen.
Vida Anett
Bővebben online újságunkban:

www.tapolcaiujsag.hu

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban,
(természetesen a terjedelmi
korlátok figyelembe vételével) és internetes lapunkban a
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
június 25. - július 1.
csütörtök – szerda
június 25 – július 1.
csütörtök - szerda 16:00
1200,-Ft
Agymanók 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz:102 perc
Rendező: Pete Docter,
Ronaldo Del Carme
június 25 – július 1.
csütörtök - szerda 18:00
1000,-Ft
Megőrjít a csaj
(She’s Funny That Way)
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 93 perc
Rendező: Peter Bogdanovich
június 25 – július 1.
csütörtök - szerda 20:00
1200,-Ft
Törésvonal (San Andreas)
Színes, szinkronizált
amerikai akció-thriller
Hossz: 107 perc
Rendező: Brad Peyton
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EB-bronz
vívásban
A svájci városban, Montreux-ban rendezett Európa-bajnokságon
ismét
klasszis
teljesítményt
nyújtott a tapolcai születésű világ -és Európabajnok Boczkó Gábor. A
csoportkörökben hatból
hat győzelemmel lépegetett feljebb, egészen a dobogó harmadik fokáig.
Nagyszerű vívással jutott a
legjobb négy közé, ott a házigazdák esélyesétől, Heinzertől minimális különbséggel szenvedett vereséget. A
negyeddöntőben egy francia, nevezetesen Gustin volt
az ellenfél, és egy roppant
izgalmas csatát láthatott a
közönség. Sok együttes találat mellett felváltva estek a
találatok. 11:9-es magyar
előnynél volt két tusos különbség az utolsó harmad
vége felé. Csakhogy a kellemetlen francia a hajrában
egyenlített, és 11:11-nél következett az egytusos hoszszabbítás. A döntő, érmet érő
tust Boczkó Gábor szúrta.
Az elődöntőben a Heinzer
elleni igazi csata 8:11-ről
indult. Gábor fantasztikus
hajrába kezdett. Olyannyira,
hogy 14:13-nál átvette a vezetést is! Csakhogy Heinzer
hihetetlen izgalmak után
egyenlített, és jöhetett megint a hosszabbítás. Ott
azonban nem nekünk kedvezett a sors. 15:14-re Heinzer győzött. Óriási eredmény az Európa-bajnoki
bronzérem, és Gábor hatalmasat lépett előre a riói
részvétel felé.
(ae)
Hirdetés

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Ezüstös öregfiúk
FOCI Az idén is dobogón zárták a bajnokságot

A TVSE Öregfiúk FC az elmúlt tizennyolc évben tizenhárom alkalommal a végzett
dobogón a megyei bajnokság IV. osztályában. Most ezüstérmet vehettek át
Az 1995-ben alakult egyszer szenvedett veresé- vezetett. Ki kevesebb ki,
TVSE Öregfiúk FC tizen- get. A gólok statisztikája a több időt tudott a pályán
nyolc éve vesz részt a következő: 90 rúgott, 19 tölteni, de bárki nélkül kevesebb lett volna a gárda. A
megyei bajnokság IV. kapott gól.
osztályában. Ebből tizen- Az utolsó fordulóban dőlt el mérkőzéseken 25 játékos juhárom alkalommal a do- a bajnoki cím sorsa a Dör- tott szóhoz.
gicse javára, mégpedig gól- A legközelebbi megmérettebogón végzett.
különbséggel. Az elsővel tésük a XVII. Tapolca kupán
Az idei bajnokságban az ed- azonos, 59 ponttal a II. he- augusztus 22-én lesz, ahol a
digi legjobb százalékos tel- lyen végzett a TÖFC. A he- testvérvárosi csapatok veszjesítményét (89,4 %) nyúj- lyezést 2 gólkülönbség dön- nek részt. Az augusztus vétotta a csapat: 22 mérkőzé- tötte el. Mérkőzéseiken min- gén kezdődő bajnokságnak
sen 19 győzelmet szerzett, denki hozzátette a maga ré- ismét érmes tervekkel vág(ae)
két döntetlent ért el, csupán szét, ami ehhez a sikerhez nak neki.
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Geiger
Máté

A
sportembere
A Farkasok 22 éves sportolója a közelmúltban Soroksáron megnyerte a magyar MMA bajnokság döntőjét, ahol a négy legjobb
teljesítményt nyújtó ketrecharcos mérkőzött meg a
bajnoki címért. Rengeteg
munkát fektet a sportba,
naponta több alkalommal
edz. A sportág földharcos
elemeit Molnár Gábor
Brasil Jiu Jitsu bajnokkal
gyakorolja, az állóharcot
és a stratégiát Győrffy-Villám Zsombor MMA mestertől tanulja az edzéseken.
Az MMA-t a kevert stílus
miatt, annak változatossága miatt kedveli, de szép
eredményket mutatott fel
más területen is, a magyar
bajnokságban
jitsuban
2013-ban ezüst-, 2014-ben
bronzérmes lett. MMAban különösen sikeres.
Szerepelt a 2013-as magyarországi MMA amatőr
világbajnokságon is, ahol
kategóriájában első lett.
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Új
edzőterem
nyílt a városban
Új edzőterem nyílt Tapolca
belvárosában, profi berendezéssel, kardió és kondigépekkel. Schmidt János tulajdonos elmondta, hogy
személyi edző, táplálkozási
tanácsadás is igénybe vehető
náluk, sőt a személyre szabott étrendösszeállítás is, az
egyéni szükségletek figyelembevételével. Dobó Zoltán polgármester a megnyitón gratulált és örömét fejezte ki a fejlesztés kapcsán. (s)

Schmidt János tulajdonos
és Dobó Zoltán polgármester a szombati megnyitón
Fotó: Szijártó J.

Sakkfeladványok mesterei
Nagyon húzós sakk feladványokat oldottak meg a
gyerekek - hangzott el minapi díjkiosztónkon, ahol
a három legsikeresebb
ifjú rejtvényfejtőt jutalmazták.

orosz kombinációs könyv- nagy volt az érdeklődés és ez
ből vettem a feladatokat, így nem csak a beküldők számánem csodálkoznék, ha egy ból látszik. Sokakról tudok,
komplett családi team dol- akik hétről-hétre önmaguk
gozott volna a megoldáso- szórakoztatására megoldotkon - osztotta meg a közel ták a sakkfeladványokat, bár
három hónapon át tartó ver- nem küldték be azokat - tette
senyről az eredményhirde- hozzá a sakkedző, (FIDETóth Barnabás 24 feladatból tésig gondosan őrzött titkot mester) aki szerint a játék sikere bebizonyította, hogy ér24 pontot szerzett, így száz Kosztolánczi Gyula.
(tl)
százalékos teljesítményével - Külön örülök neki, hogy demes a folytatásra.
első díjat kapott. Major
Martin és Horváth Barnabás között rendkívül szoros
volt a verseny, végül „egy
körömhosszal” a Martin lett
a második 24-ből 19 pontot
bezsebelve. Kiemelkedően
szép volt Barnabás teljesítménye is, ő a harmadik lett
18 jó megoldásával. A díjakat, ajándékokat lapunk
részéről Szijártó János főszerkesztő, és a verseny
szervezője, szellemi gazdája, Kosztolánczi Gyula adta
át kedves szavak kiséretében
a gyerekeknek a fiúkat elkísérő büszke szülők ovációja
közepette.
- Kicsit gonosz voltam, hi- A három legeredményesebb feladványfejtő gyerkőc
szen egy 1963-ban íródott Kosztolánczi Gyula sakkmesterrel Fotó: Töreky László
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HÍREK

- TAPOLCAI ÚJSÁG

Rendőrségi hírek
n TETTEN ÉRTÉK a

2015. JÚNIUS 24.

Oktatás és nevelés

szigligeti orvhalászt és orvvadászt. Halőrök tartóztattak föl Szigligeten még 2014
decemberében egy 60 éves
helyi lakost, aki zsákkal a Úgy érzem, elégedettek
kezében sétált ki a nádasból. lehetünk, hiszen alapvető
céljainkat
teljesítettük,
eredményes tanévet zártunk, amelyben 352 gyermek kezdte meg a zenetanulást.

ZENEISKOLA A 2014/15-ös tanévben 352 gyerek tanult zenét

A lefoglalt bűnjelelek
A helyszínre érkező Pintér
György főtörzsőrmester és
Molnár Tibor főtörzszászlós
igazoltatás után átvizsgálta
I. József ruházatát és csomagját, ahol több fajta halat
is találtak. Házkutatás során
lőfegyverek, lőszerek, acélsodronyból készített hurkok,
távcsöves nyílpuska és nyílvesszők kerültek elő. A gyanúsított beismerte lőfegyver
engedély nélküli tartása,
lőszerrel való visszaélés és
orvvadászat vádpontokban a
bűnösségét - tudta meg lapunk Nagy Judit megelőzési
főelőadótól.
(di)
n KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG gyermeknapon
is. A baleset- megelőzésé
volt a főszerep a déli városrészben szervezett gyermeknapon, ahol a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai
is aktívan közreműködtek.
A kisgyermekek beülhettek
a rendőrautóba, felülhettek a
rendőrmotorra, a nagyobbak
pedig egy ügyességi pályán
mutathatták meg kerékpáros
tudásukat. Korosztályuknak
megfelelő KRESZ-teszteket
is tölthettek, a legkisebbek
közlekedésbiztonsági rajzokat színezhettek. A szülők
hasznos tanácsokat hallgathattak meg a biztonságos
közlekedés szabályairólközölte lapunkkal Nagy
Judit a helyi rendőrség megelőzési főelőadója.
(di)

Mindezt Péni Béla, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója mondta a minapi tanévzáró ünnepségen. Úgy
fogalmazott, hogy az iskola
két alapfeladatának, az oktatásnak és a nevelésnek megfelelő összhangban kell lennie. - Nekünk az a dolgunk,
hogy a ránk bízott tanulókkal elsajátítassuk az adott
tananyagot, nevelést pedig
minden pillanatban, minden
tettünkkel végzünk. A személyiség formálása, az általunk fontosnak tartott értékek, a szociális érzékenység,
a tisztelet egymás és önmagunk iránt, a kultúrára, művészetre, szépre és jóra való
fogékonyság olyan értékek,
melyek átadása, ugyanolyan
fontos, mint a tananyag ok-

Péni Béla összességében eredményesnek értékelte a tanévet
Fotó: Szijártó János
tatása. Úgy gondolom, ezt az Freund Teréz vezeti. Taná- hály. A létszám összesen 98
összhangot sikerült megta- rok: Hoffmanné VassVirág, növendék. A fúvós, ütő tanlálni az idei tanévben is - Tóthné Kovács Katalin, szakot Haga Kálmán vezeti.
Tóth-Rompos Patrícia, Le- Fúvós tanárok: Király Lajos,
hangsúlyozta beszédében.
A zeneiskolában négy tan- geza Magdolna, Takácsné Tóth-Rompos Patrícia, Zaszak működik. A zongora Németh Magdolna. A tanu- vaczkiné Fehér Éva fuvola,
tanszakot Mózner Miklós lók létszáma 6 (ének fő- Tarnóczai Géza, Schmidt
vezeti, tanárok: Takácsné tárgy), illetve 19 fő előkép- János, Péni Béla. Ütő: Tóth
Németh Magdolna, Őri Je- ző. A vonós tanszakot Ro- Péter. Létszám: 151 tanuló.
nő, Nagy Krisztina, Király mán Iván vezeti.Tanárok: A gyerekek az idei tanévben
Emőke Mária, a tanulók Tóthné Kovács Katalin, is sok szép eredményel öreglétszáma: 84. A szolfézs és Kovács Adrienne, Tihanyiné bítetették iskolájuk és Ta(szj)
ének tanszakot Szigecsánné Orosz Sarolta, Farkas Mi- polca hírnevét.

SZEM - PONT
Akik a József Attila utcából
bármilyen közlekedési eszközzel szeretnénk a Sümegi
útra balra kanyarodni, vagy
ebből az irányból érkező
gépjárművet, motort, kerékpárt időben észrevenni, a
jelen állapot szerint nincs
könnyű dolguk.
Először a fotónkon is látható
tujasortól, majd a parkoló

autóktól nincs rálátásunk a
közeledő járművekre, így
potenciális veszélyforrás a
kereszteződés. Főleg, ha a
cél érdekében még előbbre
merészkedünk közlekedési
eszközünkkel. Olvasóink
felvetése jogosnak tűnik,
várjuk az illetékesek állásfoglalását ezzel az észrevétellel kapcsolatban is. (di)

Tavaszi sütemény
Tészta: 20 dkg vaj, 21 dkg
cukor, ezt habosra kikeverjük. Beleteszünk 21 dkg diót, 10 dkg lisztet és 5 tojás
kemény habját. Zsírozott,
lisztezett tepsiben sütjük.
Máz: 20 dkg porcukor, 5 tojás sárgája, 1 vaníliás cukor.
Habosra kikeverjük és a forró tésztára rákenjük. Ha a
máz megkeménykedik, tetszés szerint szeletelhetjük.
H-né Szabó Anna, Tapolca

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 48/db
Burgonya: 149-210 Ft/kg
Sárgarépa: 360 Ft/kg
Zeller: 160 Ft/db
Vöröshagyma: 240 Ft/kg
Vegyeszöldség: 250-300 Ft
Karalábé: 120 Ft/kg
Paprika: 480-660 Ft/kg
Paradicsom: 480 Ft/kg
Uborka: 250-299 Ft/kg
Patiszon: 400 Ft/kg
Sóska: 100 Ft/kg
Görögdinnye: 799 Ft/kg
Sárgadinnye: 799 Ft/kg
Mandula: 4100 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Citrom: 699 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1800-2800 Ft/kg

tapolcai7nap@gmail.com

Kompos János és Nagy A kikanyarodás nem veszélytelen
Edina - 2015.június 6.

Rágyánszki Krisztián és
Körmendi Tünde - 2015.
június 13.

Piaci információk

Akinek van olyan receptje,
amelyet szívesen osztana
meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el
e-mailban a elektronikus
címünkre:

Házasságkötés

Németh József és Francia
Mónika - 2015. június 6.

Heti SÜTI

Fotó: Dancs István

Online újságunk

Lapterjesztés

www.tapolcaiujsag.hu

Lapunk terjesztésével kapcsolatban az alábbi számot hívhatja:

06/20/358-3295

Gólyahírek
Sziasztok! Nevem Varga
Hunor Balázs, 2015. június
19-én jöttem a világra!
Méreteim : 4 kg és 51 cm !
Anya és én is jól vagyunk!

Túra
A Tapolca VSE természetjáró szakosztály szombati
(2015.06.27.) túraprogramja: Családi túranap - Gyenesdiás, Nagymező. Találkozó a tapolcai autóbuszállomáson 7.50-kor.

