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Szeptemberi nyár
STRAND Kedvezett az időjárás, sokan kipróbálhatták az új fürdőt
A használatbavételi engedély birtokában, hoszszú évek után végre megnyitotta kapuit a városi
strand a fürdőzők előtt.
Az első nap esős, borongós
időjárásának megfelelően
tömegek ugyan nem jelentek
meg, de folyamatosan érkeztek vendégek, és a rendszer
is az elvárásoknak megfelelően működött.
Erről Gáspár András tájékoztatta lapunkat. A létesítményt üzemeltető VG
Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy az első vendégek
nyugdíjasok voltak, három
néni és egy bácsi váltott
jegyet először, viccelődtek
is az egyébként rossz idő
kapcsán. De tény, hogy nagyon élvezték a fürdőzést,
jól érezték magukat. Természetesen szeptember lévén
még várjuk a jó időt, hiszen
elindult az úszásoktatás, és a
fürdőzőkre is számítunk
folyamatosan – tette hozzá.
A fürdőzőkre vonatkozó jelenleg érvényes tarifa, a helyi lakosoknak kedvezmé-

50 éves város

A képen badacsonytomaji gyerekek tanulják a vízben való mozgás legfontosabb ismérveit Schneider Zsolt tanár úr irányítása, felügyelete mellett
Fotó: Szijártó J.
nyesen biztosított árakkal, rekek igencsak élvezik a közben, a nyitás után, illetve
online újságunkban, a strandot, és talán az úszás adódtak olyan műszaki, géwww.tapolcaiujsag.hu olda- alapjait is elsajátítják a mos- pészeti problémák, amelyek
tani, meghosszabbított nyár- a használat során jöttek elő.
lon is megtalálható.
Kihasználva a jó idő és a lé- nak, illetve a városi strand Ezek egyike sem jelentős
tesítmény adta lehetőséget, szolgáltatásainak köszönhe- hiba, de csak a leállás után
úszásoktatást is tartanak tően. Azt már Lévai József lehet a javítási munkákat
több iskola diákjainak. A ta- alpolgármester mondta el la- megkezdeni, hogy a jövő
nulócsoportok folyamato- punknak, hogy kisebb javí- szezon zökkenőmentesen
(szj)
san váltják egymást, a gye- tásokra szükség volt menet indulhasson.

A bérek és
a tények
Az
önkormányzati
köztisztviselők bérének 2016. október 1jei hatállyal, bruttó
harminc százalékos
emelését követeli a
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete
(MKKSZ),
amely végső eszközként a sztrájk lehetőségét is kilátásba helyezte. Újabb dolgozói szféra elégedetlen, akkor, amikor már
így is túl sokan távoztak külföldre. Egyre több helyen munkaerőhiány lépett fel,
vannak olyan ágazatok, ahol egyszerűen
nem találnak szakembert. Ausztriában, Németországban, Nagy
Britanniában és még
számos más fejlett országban dolgoznak
százezer számra magyarok, itt szerzett tudásukat pénzre váltva, máshol. Mert nálunk nem fizetik meg .
Szijártó János

Megszépült az óvoda
Megújult a nyáron a Szent
Erzsébet Óvoda homlokzata és belső udvara. Erről Szeretet Leányai Társulata
fenntartásában
működő intézmény vezeÓvodából az iskolába tője, Zöldy Andrásné tájékoztatta lapunkat a helyszínen.
ket a Kazinczyban és a Bárdosban Bajner Imre igaz- Amint az elhangzott, a fenngató, a Batsányiban Baksa tartó már jó ideje fontolgatta
Júlia igazgató-helyettes kö- a megújítás lehetőségét, ami
szöntötte. Természetesen a közelmúltban meg is valómindegyik intézményben sult. A Szeretet Leányai Tárkülön is szóltak az általános sulata 1991-ben tért vissza
iskolai tanulmányaikat most Tapolcára, s akkor kapta
kezdő legkisebbekhez. A vissza az impozáns, 1872Kazinczyban negyven, a ben átadott épületet. Akkor
Batsányiban harminckettő, a egy jelentős felújításon esett
Bárdosban negyvenhat első át, majd annak befejeztével,
osztályos tanuló van, ami 1993-ban nyitotta meg kaösszesen öt osztályt jelent a puit a Szent Erzsébet Óvoda.
három intézményben. (szj) 1996-ban teljes körű belső

Itt az ősz, elkezdődött a tanév
Szeptember elsején megkezdődött a tanév az iskolákban.
Ekkor tartották a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola tanévnyitó ünnepségeit
is. Reggel háromnegyed
nyolckor a Kazinczy Ferenc
Tagintézményben, negyedórával később a Batsányi János Tagintézményben, háromnegyed kilenckor pedig
a Bárdos Lajos Székhelyintézmény diákjai, pedagógusai sorakoztak fel intézményük udvarán. A résztvevő-

felújításra nyílt lehetőség. A
mostani alkalom azért különleges, mert több mint
húsz év után ismét megújulhatott a külső homlokzat, a
csodálatos
stukkókkal
együtt. Ezek az elmúlt időszakban sok helyen megron-

gálódtak, hiányossá váltak.
Komoly szülői segítség,
hozzájárulás támogatta a fejlesztést úgy az anyagi háttér,
mint a komoly szakmai
tudást igénylő kivitelezési
munkálatok vonatkozásában.
(szj)

Zöldy Andrásné: Húsz év után megújulhatott a külső
homlokzat, a csodálatos stukkókkal együtt Fotó: szj.
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Kampány
idejére

A finn kapcsolat

Az október 2-án tartandó
népszavazás kapcsán juttatta
el lapunkhoz az aktuális időszakra vonatkozó ügyvezetői rendelkezést Rédli Károly, a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója. A dokumentum a kampányidőszak kampányrendezvényeinek kereteit szabályozza egységesen.
Lényeges információ, hogy
a céghez tartozó intézmények (Csermák József Rendezvénycsarnok, Csobánc
Művelődési Ház, Tamási
Áron Művelődési Központ,
Városi Mozi) vonatkozásában a rendezvénynek igazodnia kell a működési rendhez, a bérleti szerződést pedig legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt alá kell
írni a feleknek. További információkat a felsorolt intézmények vezetőitől kérhetnek az érdeklődők. (szj)

Körvonalazódó együttműködés a testvérvárossal

Szüreti
felvonulás
Szombaton délután rendezik
meg az idei diszeli szüreti
felvonulást és a hozzá kapcsolódó hagyományőrző,
szórakoztató programokat.
Ezúttal a vállalkozókedvű
bringásokat is várják a felvonulók közé a szervezők.
A Tapolca-diszeli szüreti
mulatság hosszú évek óta az
egyik legnépszerűbb rendezvénye a településrésznek. A felvonulók a megelőző években már megszokott
módon a templomnál gyülekeznek, hogy helyi hagyományok szerint veterán
motorosokkal, cigányzenészeket szállító szekérrel, fúvószenekarral és borlovagrendekkel is kiegészülve
körbejárják a települést délután fél háromtól. A felvonulást természetesen kulturális programok követik és
az esti bál sem marad el. (tl)

Tapolcát bemutató fotókiállítás nyílt meg a finn
testvérvárosban,
Lempääläben, a tapolcai küldöttség minapi látogatása
alkalmából.
A tárlat előzményeként 35
képet küldtek ki Finnországba, amelyeket kivétel nélkül
tapolcai szerzők fotóztak. A
képek egy része a korábbi
fotópályázat pályamunkáiból, más részük pedig a város saját fotógyűjteményéből származik. Két héttel
ezelőtt elektronikus úton
juttatták el a képeket Lempääläbe, majd ott nyomtatták ki mindet, ugyanúgy,
mint ahogy a Tapolcán nyílt
finnországi fotókiállítás esetében történt.
A tapolcaiak részt vettek az
ottani gimnázium alapkövének letételén, iskolát, óvodát, szociális intézményt látogattak meg. Érdekes és a
hazai tendencia ismeretében

A Lempääläben szerzett tapasztalatokról is tájékoztatta a sajtót Dobó Zoltán polgármester és Lévai József alpolgármester kedden
Fotó: Szijártó János
irigylésre méltó, hogy a fin- teléséről van szó, amelynek
neknél a népesség növeke- első lépései két héten belül
dése miatt folyamatosan épí- meg is történnek Tapolcán.
tik, bővítik, fejlesztik az in- Lévai József alpolgármester
arról is beszámolt, hogy a
tézményeket.
Az öttagú küldöttség hazaér- napokban írásban értesítetkezése után Dobó Zoltán ték a város vezetését, hogy a
polgármester arról tájékoz- gyógyhelypályázat az első
tatta a sajtó képviselőit, körben megfelelt a jogosulthogy a mostani látogatás egy sági kritériumoknak. Így
konkrét együttműködést is egészen komolyak az eséelindított. Egy finn fejlesz- lyek a közel hatszázmilliós
tésű óvodai elektronikai projekt támogatottságának
(szj)
rendszer telepítéséről, tesz- elnyerésére.

Emléktáblát avattak Kitüntetett
Immár kőtábla őrzi Kanizsai Józsefnek a Bakonyi
Bauxitbánya Vállalat volt
igazgatójának emlékét a
tóparti pantheonfalnál.
A Nyári József tapolcai mester által készített, vésett emlékművet ünnepélyes keretek között leplezték le a
helyszínen. Benács Lajos az
emléktábla létrejöttét szorgalmazó Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke méltatta a 2002-ben elhunyt Kanizsai József munkásságát
és a város fellendülésében
betöltött vitathatatlan szerepét. - Kanizsai Józsefnek
kulcsszerepe volt a bányavállalat központjának Tapolcára telepítésében és így
közvetve Tapolca 1966-os
várossá válásában is. Nagyszámú bányászcsalád Tapol-

cára vonzásával hozzájárult
a város lakásépítéseinek felgyorsításához, a városi infrastruktúra megteremtéséhez. Elévülhetetlen érdemei
voltak a régi strand, a sportpálya, a mai TÁMK és más
közhasznú létesítmények
felépítésében - hangsúlyozta. Utána Orbán Tibor a Tapolca és Vidéke Bányászati
Hagyományőrző Egyesület
elnöke idézte fel Kanizsai
József életútját, majd Kanizsai József fia, Kanizsai
László és Benács Lajos
leplezték le az emléktáblát.
A táblánál koszorút helyezett el a Kanizsai család, a
város részéről Dobó Zoltán
polgármester és Rig Lajos a
térség országgyűlési képviselője, a Tapolcai Városszépítő Egyesület nevében Süle
Zoltán és Varga Károlyné. (t)
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INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
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.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322

Kalló János hegedűművész

Kalló János hegedűművészt, prímást – több évtizedes tevékenysége elismeréseként – az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Áder János, a Magyar
Köztársaság Elnöke Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette. A rangos
elismerést 2016. augusztus
18-án vehette át a zenész a
Fogadóórák a városházán:
Pesti Vigadóban. “Kalló Já- Rig Lajos országgyűlési
nos Tapolcán született és
képviselő minden hónap első
mintegy harminc évig volt a
csütörtökén (15.00-16.00 óra
város lakója” – jelezte laközött) a Tapolcai Közös Önpunknak a hegedűművészt
kormányzati Hivatal udvari tajól ismerő olvasónk. A kitünnácstermében tart fogadóórát
tetett
muzsikus, műfajának
- Lévai József alpolgármester
kifejezetten
elismert zenéSzeptember 19. 14.00-16.00
sze,
jelenleg
egy
nívós héví- Kozma Henrik Alajos
zi
szálloda
zenekarának
vealpolgármester
Kanizsai
József
neve
felkerült
a
pantheonfalra
Fotó:tl.
zetője.
(tl)
Szeptember 26. 14.00-16.00

Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 10.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7250 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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HÍREK

Rövid hírek

Az objektív két oldala

n KÓRUS - Megkezdte az új évadot a
Tapolcai Kamarakórus,
ám ezúttal új tagokat is
vár soraiba - tájékoztatta lapunkat Török Attiláné karnagy. Főként a
szoprán és mezzoszoprán szólamba keresnek
kórusmuzsikát kedvelő
énekeseket. Az alapfokú kottaismeret, a kórusmúlt előny, de nem
feltétel. Fontos információ az érdeklődőknek, hogy a következő
két kedden (szeptember
20-án és 27-én) 17.30tól tartanak nyílt kóruspróbát a Bárdos Lajos
Általános Iskola énekzene termében.
(szj)

KIÁLLÍTÁS Tapolca és környéke neves fotóművészek szemével
Egy kiállításnyi nagyszerű fotót készített Tapolcán
és környékén elismert,
rangos fotóművészek és
sajtófotósok csapata. Az
alkotók a Hotel Pelion
vendégei voltak májusban mintegy két héten
keresztül, az így létrejött
alkotótáborért, szállodai
ellátásért cserébe, elkészített alkotásaik egy részét a hotelláncnak ajándékozták.
Ezekből a fotókból állt össze
a Hunguest Hotels Fotográfia Gyűjtemény második,
ezúttal tapolca- környéki témájú része, illetve a mostani
tárlat, amely szeptember elsejétől megtekinthető a szálloda aulájában. „A fotóművészetnek nem az a feladata,
hogy elandalítson, vagy
hogy csalóka álvilágba repítse a befogadót”-hangzott
el Fáber András esztétikai
elemzésében a kiállítás megnyitóján és ez a gondolat hűen tükrözte is a látottakat.
Szebeni András az alkotótá-

KULTÚRSAROK
Idén szeptemberben a kilencedik tanévét kezdte a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tagintézményeiben a miniszter által a művészetoktatással végzett tehetséggondozási munkájáért Bonis-Bona díjjal kitüntetett Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola.
Baranyai Zoltánné igazgatótól megtudtuk, hogy az intézmény az első és második
osztályos tanulóknak heti
2x45 perces, a magasabb év-

n KÖNYVTÁR - A
Wass Albert Könyvtár
és Múzeum várja az érdeklődőket "Találkozások a könyvtárban"
című programjára csütörtökön 17 órától. A
vendég Győrffy-Villám
András okleveles agrármérnök,
lovasedző,
egyetemi előadó, akivel
dr. Décsey Sándor
könyvtárigazgató beszélget a könyvtár I.
emeleti nagytermében.

Szebeni András, Hülvely István, Dobó Zoltán, Fáber András a megnyitón Fotó: tl.
bor vezetője a kiállítást megnyitva, köszönetet mondott
Hunguest Hotel szállodaláncnak a „mecenatúráért”,
annak az eseményen is jelenlévő vezérigazgatójának,
Hülvely Istvánnak és Dobó
Zoltán polgármesternek is,
akinek segítőkészségét, támogatását emelte ki az alkotótábor ötletgazdája, a jeles

fotóművész. Tapolca polgármestere az alkotótábor létrejöttét és ma már látható
eredményeit méltatta, továbbá azt az elkészült képek
többségét jellemző, sok
esetben újszerű, gyakran
meglepő látásmódot amelylyel a régió értékeihez viszonyultak a fotósok, kulturális értelemben gazdagítva

A kilencedik tanévben
folyamra járóknak 4x45 perces foglalkozást biztosítanak. A képző- és iparművészeti órákon a rajzolás és festés kifejezési eszközeinek
elsajátítása mellett a tanulók
megismerkedhetnek a tárgyalkotó kézműves tevékenységek – a nemezelés, batikolás, zománcozás, agyagozás
– műhelytitkaival, használati tárgyakat, ékszereket, ruhákat tervezhetnek, illetve
beavatást nyernek az animációs filmkészítés technikái-

ba is. A gyermekeknek a
képző- és iparművészeti oktatás részben biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését, a
délelőtti órák utáni kikapcsolódást, a jobb agyféltekét
mozgatja meg, az értelmi és
érzelmi intelligenciát fejleszti, s ezáltal eredményesen hat a tanulók teljesítményére. Továbbá segíti a diák
szépre, jóra való nyitottságának kialakulását, és olyan
képességek fejlesztését (ízlés, térlátás, kézügyesség,
problémamegoldó képesség, kreativitás) amelyre a
későbbi életük során alapvetően szükségük lesz.
Megtanít tervezni, alkotni,
teremteni, és sikerélményt,
örömet okoz.
Beiratkozni, illetve a tanulói
jogviszonyt megújítani az
intézmény által összeállított
szülői nyilatkozattal lehet,
mely kérhető a tanulók osztályfőnökétől is. További
információt az intézmény
igazgatójától kérhetnek az
A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak
(szj)
egy korábbi tapolcai kiállítása
Fotó: Szijártó J. érdeklődők.

azt. Az igazán tehetséges
művésznek az a dolga, hogy
ne hazudjon a világ szemébe, hanem legyen annak hiteles krónikása! – fogalmazott Fáber András, aki az alkotók mindegyikét személy
szerint megemlítve, alkotásaikat is kritikai górcső alá
vette méltatta azok művészi
kifejezőerejét.
(tl)

Heti Ötlet
Tóth Vera

egészség
környezet
informatika

és a kutyák
Öröm volt olvasni Tóth
Vera megható facebook
bejegyzését, amely arról
árulkodott, hogy az énekesnő nem érzéketlen az
állatok szenvedése iránt
és, egy kellemetlen, szomorú ügy zökkenőmentesen is „el tud intéződni”.
Vera szabadnapjait töltötte itthon, amikor felfigyelt egy környékbeli házra, ahol két nagytestű kutyát tartottak egy olyan
ketrecben, amelyben felegyenesedni sem tudtak.
Az állatok a kicsi helyen
saját ürülékükben fetrengtek, mellettük soknapos
poshadt víz, egyszóval
szívszorító volt amit láttak. Az írás szerint, az
énekesnő és unokatestvére
Tóth Tamás először vizet
adott a kutyáknak, amenynyire tudták ellátták őket,
majd fotókat, videót készítettek és az illetékes ta-

polcai önkormányzathoz
fordultak segítségért. A hivatal mindössze egy beszámolót kért e-mailben a
tapasztaltakról és már
másnap intézkedtek. – Ma
már egy hatalmas, fák árnyékában épített kennelben élvezhetik a napjaikat
a négylábúak, folyamatos
ellenőrzés mellett. Az orvosi ellátást, chipet megkapták, a gazdáik (állítólag nem szándékosan bántak rosszul állataikkal, inkább nem mérték fel, hogy
milyen szenvedést okoznak), nagyon együttműködőek voltak. – Köszönöm
a gyors, lelkiismeretes
munkát az önkormányzatnak! Mindenki tette, amit
tennie kell, szó nélkül,
szeretettel!”- fogalmazott
bejegyzésében az énekesnő, aki arról is meggyőződött, hogy a két kutyának
ma jó sora van. (töreky)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
Otthonunk védelméért

Az özönvízszerű esőzések
okozta károk egy része elkerülhető, csökkenthető lett
volna, állítják a katasztrófavédelmi
szakemberek.
Éppen ezért a lakosság önmentő és védekező képességének növelése is egyre
fontosabbá válik. Ennek
egyfajta megnyilvánulása a
szeptember 22-re megirdetett polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítés, ahol az érdeklődők a
gyorsan kialakítható, de hatékony védelmet nyújtó
nyúlgát építésével ismerkedhetnek meg.
A bemutató a Halápi úti garázssor előtti homokdepónál lesz 16 órától.
Egy nappal korábban (szerdán) a szokásos szirénapróbát is elvégzik a szakemberek Tapolcán 9 és 12 óra között.
(szj)

LAKÁS-OTTHON-KERT

Kicsiben is működik
ALMA Saját, rostos, tartósítószer-mentes ivólé, ami nagyon finom
Ha szőlőnk, kertünk van,
könnyen lehet, hogy almafáink is vannak. Ha
meg már van almánk, miért ne legyen százszázalékos, egészséges, tartósítószer-mentes ivólevünk is belőle.
Egy közeli zalai faluban élő
testvérpár mobil gyümölcsfeldolgozó üzeme jó megoldás lehet azoknak a tapolcai,
vagy környékbeli magánszemélyeknek is, akik megtermelt almájukat, vagy
egyéb gyümölcseiket nem
tudják, vagy nem akarják eltartani, de a lehető legoptimálisabban szeretnék hasznosítani azt.
Az egész üzem gyakorlatilag egy termetes utánfutón
elfér, arra is építették.
Gyökeres Roland és testvére, évekkel ezelőtt egy ausztriai
gyömölcsfeldolgozó
üzemben ismerkedett meg
az ivólékészítéssel, annak
elméleti és gyakorlati oldalával,
technológiájával.
Onnan jött az ötlet, hogy mi

Gyökeres Roland felügyeli és kézzel segíti a folyamat
utolsó fázisát, a betöltést
Fotó: Töreky László
lenne, ha a nagyüzemi módszert adaptálnák kicsiben,
azzal a céllal, hogy a helyi
kisbirtokok, vagy éppen a
lakosság egy-kétszáz literes
igényeit is ki tudják elégíteni.
A LEADER programhoz
csatlakozva pályáztak, ötletük elnyerte a döntéshozók
tetszését, a több, mint 22
millió forintos támogatást az
önrészük mellé elnyerték.
Az elképzelés pedig már a
gyakorlatban is bizonyította

életképességét. Egy arra alkalmas gépjármű után kötve,
szabadon, gyakorlatilag bárhova eljuttatható a mobil
gyümölcsfeldolgozó üzem,
így, ha a környező településeken nem teremne elég alma a kistermelőknél, azt egy
másik helyre is át tudják
vontatni. A technológia az
alma kézi erővel történő garatba öntésével, majd a gyümölcs automatikus vizes
mosásával kezdődik. A gép
ezután darál, majd tökélete-

Hirdetés

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

www.tapolcaiujsag.hu

2016. szeptember 18-23.
Karalábé leves
Sárgaborsófőzelék
Vagdalt

Fokhagymás metéltleves
Borsos tokány
Tarhonyaköret
Savanyúság
Brokkoli krémleves
Szezámos rántott hal
Petrezselymes burgonya
Savanyúság

Zöldborsó leves
Gödöllői töltött csirke
Párolt rizs
Savanyúság
Eperlevél leves
Gombócos káposzta

2016. SZEPTEMBER 16.

www.profipadlo.hu

sen szárazra préseli a ledarált gyümölcsöt. A nagy nyomáson nyert rostos levet
egy szivattyúrendszer a hőkezelő tartályba juttatja.
Az így elkészült rostos ital a
sav és cukortartalmától függően, de általában egy évig,
hűtés nélkül is eltartható, így
alkalmas arra, hogy a családnak téli-, tavaszi-, nyári
hónapokban is frissítő,
egészséges, rostgazdag itala
legyen. Nem mellékesen az
apró, vagy éppen hibás, foltos, kukacos almáink így optimálisan hasznosulhatnak,
ahelyett, hogy ősszel és télen
a zömük a komposztba, vagy
a kukákba landolna. Akinek
két-három jól termő fája
van, máris van százötvenkétszáz kiló almája. Ennyi
almából minimálisan 105140 liternyi, kiváló minőségű rostos lé várható. Természetesen a műveletnek ára
van, de összességében így is
a bolti árhoz képest harmadnegyedáron jutunk saját termelésű, egészséges 100 százalékos gyümölcsitalhoz. (tl)
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Iskolakezdés Ingyenes lesz a diákoknak a tavasbarlang látogatása
és toborzás Jó hír a tapolcai gyerekek- akciót - hozta nyilvánosság- info@tavasbarlang.hu internek, hogy a tavasz első hónapjának végéig, tehát öt hónapon át ingyenes lesz a Balaton-felvidéki
Nemzeti
Park gondozásában lévő Tapolcai- tavasbarlang Látogatóközpontba szervezett kirándulás a tankerület minAmint azt megtudtuk, a Ta- den intézménye számára. A
polcai Rendőrkapitányság látogatóközpont ez év nomegelőzési előadói szep- vember elsejétől indítja az
tember 8-án reggel 7 óra 30
perctől a Bárdos Lajos Álta- Hirdetés
lános Iskola Székhelyintézménye előtti gyalogátkelőhelynél várták az iskolába
igyekvő gyermekeket és az
őket kísérő szülőket. A kis
diákok egy-egy, a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos kérdésre adott jó válasz
esetén láthatóságot elősegítő
(baleset-megelőzési) ajándékokat kaptak. Amíg a gyerekek izgatottan bontogatták
fényvisszaverő karkötőiket
és a kerékpárjaikra szerelhető prizmákat, addig szüleik
tájékoztatást kaptak a rendőrség „Határvadász” néven
ismert toborzó akciójáról.
A Tapolcai Rendőrkapitány
több rendezvényen is lehetőséget biztosít az elkövetkező
hetekben és hónapokban arra, hogy az érdeklődők személyesen is feltehessék kérdéseiket, és első kézből tájékozódhassanak a határvadász-képzésről, továbbá a
szolgálatellátás fontosabb
részleteiről.
Az iskolakezdési kampánnyal összekötve toboroz a Tapolcai Rendőrkapitányság - tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit megelőzési főelőadó.

Az iskolakezdési kampánnyal párhuzamosan a
határvadász-toborzás
részleteit is ismertetik a
Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai
Fotó: Rendőrség

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289
A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

ra honlapján az intézmény,
amely a tájékozatatás szerint, 2017. március 31-ig
biztosítja a térítésmentes,
csoportos látogatás lehetőségét a kedvezményezetteknek.
Az iskoláknak csak annyit
kell tenniük, hogy szervezett
csoportjaikat és várható érkezésük
időpontját
az

netes elérhetőségen bejelentik.
Az elektronikus tájékoztatás kitér arra is, hogy az
egyéni online jegyvásárlás
lehetőségét szeptember 30ig továbbra is felkínálja az
intézmény. A kérésük csak
annyi, hogy azt a látogatás
előtt legalább 24 órával te- Ismét várják a diákcsoportgyék meg a vendégek. (tl) okat a tavasbarlangban

Illusztráció: szj.
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olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták
Várostörténeti EXTRÁK - Tapolca és környéke Valóban legyen öröm!
rás a Veszprém megyei MúzeuKözépkori kolostorrom a Szent György-hegyen? mi
Igazgatóság régészének A néptánc valóban legyen Nincs annál nagyobb öröm, mi„Mons magnus Hygmogos” –
Hegymagas nagy hegy. Ma már
furcsán hangzik, de 800 esztendővel ezelőtt így címezték a korabeli latin nyelvű oklevelekben a Szent György-hegyet.
A hegytető északnyugatra néző
peremén egy XI–XIII. századi
kolostor falmaradványai rejtőznek a gyalogbodzás-tüskebokros vad bozótban. Nem írnak róla a fennmaradt középkori oklevelekben, azt sem tudjuk mely szerzetbeli barátok
lakták, de patrónusa talán-talán
a korban népszerű harcos szent:
sárkányölő György lovag lehetett. A szerzetesi templom keletkezésének korára régészeti
leletek adnak némi időbeni kapaszkodót. A romok között még
régebben megtalált Szent László királyunk-féle ezüstpénz
árulkodik arról, hogy államalapításunk évszázadában, bizony
itt már állt a templom. Így ha
tényleg szerzetesek éltek, dolgoztak és imádkoztak a hegyen,
akkor azok csak a bencés rend
tagjai lehettek, lévén országunkban akkoriban ők az
egyetlen bentlévő szerzet. Persze csak ha azt a kevés Szent
Vazul-rendi barlanglakó keleti
keresztény remetét nem számítjuk ide, akiknek legközelebbi sziklatanyája épp Tihanyban
működik ezidőben. A rejtélyes
múltú Szent György-hegyi kolostor, ha nem is szerepel az
írott forrásokban, szerepel a
hegykörüli népemlékezetben
és mondavilágban. Még a XIX.
század második felében is

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Szeptember 15 - 21.
csütörtök – Szerda
15. csütörtök 17:00 Kiemelt
helyár: 1500,-Ft
ANDRÉ RIEU –
a 2016-os Maastrichti
koncert
Színes, angol koncertfilm
Hossz: 160 perc
...
16. péntek, 18 – 21. vasárnap
- szerda 16:00 1000,-Ft
17. szombat 14:00
A barátságos óriás 3D
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
Hossz: 115 perc
...
15. csütörtök 14:45 és 20:00
1000,-Ft
16. péntek, 17 – 21. szombat
- szerda 18:00 és 20:15
Bridget Jones babát vár
Színes, szinkronizált angolfrancia vígjáték
Hossz: 123 perc

klastromnak emlegették a romokat, ahol hajdan zsivány vörösbarátok lakoztak. No, meg
egy kolostorrom legendáriuma
éppúgy elképzelhetetlen az elásott kincsmotívum nélkül,
mint ahogy nincs olyan vidékbeli várunk, amelynek a népi
mesék ne emlegetnék szilárd
meggyőződéssel a hajdani alagútjait. Így is regélték tehát a
régi öregek, hogy a Szent
György-hegyen kincs lapul valahol a romok körül, mint
ahogy például elásott kincsekről rebesgettek a Monostorapáti melletti XII. századi eredetű
almádi bencés apátság kapcsán,
de a pálos rend közeli rendházromjai; a Sáska feletti Bakonyszentjakab és Salföld középkori kolostorai esetén szintúgy.
Aztán e mesék nyomán sokan
és sokszor szerencsét próbáltak. Már az 1700-as évek közepétől vannak írásos feljegyzések a környékünkön kísérletező
– de rendre pórul járt –, kincsásók tevékenységéről. Nem volt
ez alól kivétel a Szent Györgyhegy titokzatos múltú építménye sem. Később aztán szerencsére idetaláltak a régészek is.
Az első hivatalos ásatója 1932
nyarán a keszthelyi dr. Dornyay
Béla tanár, múzeumigazgató és
tapolcai segítője dr. Frisch József ügyvéd, egyben műkedvelő régész volt. Művészi színvonalú kőfaragványok alkották
a leletanyag zömét.
Az épületegyüttes második
régészeti kutatása 1985 nyarán
zajlott ezúttal dr. Uzsoki And-

szakmai irányítása mellett,
Kenderesi István tapolcai gimnáziumi történelemtanár és tanítványai – köztük jelen sorok
lejegyzője – részvételével. Az
előzetes bozótirtás majd az ásatás során tisztázódtak a kolostortemplom méretei, egyhajós,
egyenes szentélyzáródású alaprajzi elrendezése és falazási
technikája. A templomfalakon
belül nagyszámú töredékes embercsont fehérlett a valamikori
kincsásóktól feldúlt talajfelszínen. A feltárási leletanyagban
edénytöredékek, tetőfedő cserépdarabok és vastárgyak szerepeltek. A legfigyelemreméltóbb épületszobrászati lelet
Kenderesi tanár úr találásaként
egy faloszlop töredék volt,
amely valamikor a kolostortemplom belső díszítményeként szolgált. A „vezérlelet” pedig egy ragyogó fényű kis
ezüstpénz lett, amit még IV.
László királyunk 1272–1290
közötti uralkodása idején vertek. A feltárások később sajnos
nem folytatódtak, így a növényzet visszahódította időlegesen elvesztett felségterületét.
A tapolcai múzeum idén nyári
„Várról-várra” című bejárós
történelmi túratábora idején
azonban megint csak egy jelentős felfedezés történt az amúgy
csak nehezen meglelhető kolostorrom falai között. Az
érdem egy tapolcai kisdiáké.
De erről majd legközelebb…
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Hirdetés

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet:
I.
A Tapolca, Kossuth L. u.17. szám alatt lévő 51 m²
alapterületű szociális lakás bérleti jogának megszerzésére.
II.
A Tapolca, Ipar u.2. fsz.2. szám alatt lévő 33,2 m²
alapterületű garzonlakás („fecskeház”) bérleti jogának
megszerzésére.
A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési
Irodája Krámli Attiláné vezető-főtanácsos (87/511-150,
06/30/601-4447), ahol a fenti lakás pályázata 2016. szeptember
26-ig, 16 óráig benyújtható.
Dobó Zoltán polgármester

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Apróhirdetés
Keres
Tanár diplomás gyűjtő megvételre keres régi könyveket,
képeslapokat, antik tárgyakat,
porcelánokat.
Tel: 06-30/99-45-943

Ingyenes
ARTERIOGRÁF
vizsgálat
az Egészségfejlesztési
Iroda (EFI)
közreműködésével.
Időpont egyeztetés
céljából keressék az EFI
munkatársait a Városi
Mozi épületében vagy a
20/945-0102
telefonszámon!

öröm! Mi is így gondoljuk ezt a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában táncot tanító pedagógusok. Ez az ügy közös!
Elhivatottságban, szakmaiságban semmiféleképpen sem érzem magunkat kevesebbnek,
mint a Batsányi táncegyüttes
vezetőjét, vagy annak oszlopos tagjait. A cél eléréséhez
sokféle út vezet. Bántónak találom, találjuk, hogy a szeptember 2-án megjelent cikkben
negatív felhanggal nyilatkoznak az iskolai táncoktatásról.
A kötelező teherként megéléséről annyit, hogy ez valóban
tanórai keretek között történik .
Ennek ellenére személyes tapasztalatom, hogy a gyermekek
ezt üdítő változatosságként élik
meg a sok tanóra között. A
tudatosságot személy szerint is
nagyon fontosnak tartom, hiszen nem csak a lépések elsajátítása a feladat, hanem, hogy
tudja a gyermek mely tájegységen, milyen viseletben táncoltak. Persze szólunk az ünnepkörökhöz köthető népszokásokról, amit el is játszunk, s
más osztályoknak be is mutatunk. Alsó tagozatban pedig fokozottan hangsúlyos a népi
gyermekjátékok, mondókák,
kiszámolók
megismerése.

kor a délutáni szabadidős foglalkozásokon
viszontlátjuk,
hogy a gyermekek a tanult játékokat játsszák, vagy amikor
mesélik, hogy egy-egy táncmulatság alkalmával ők bizony
járták a csárdást, a cifrát, a lengetőt. (Tudják a lépések nevét!)
A mi feladatunk nem az, hogy
bármely néptáncegyüttes utánpótlás „anyagát „ biztosítsuk.
Ha a gyermek úgy dönt szüleivel egyetemben, hogy a játék
és pihenő idejében is ezzel szeretne foglalkozni, az a mi munkánkat dicséri, hiszen megszerették.
Ha kevesen is vannak az említett 8-11 éves korosztályban, az
véleményem szerint annak tudható be, hogy még csak most
nyílik ki a világ, sokféle kihívás
van… Nehéz a döntés.
Talán sikerült e néhány keresetlen gondolattal rávilágítanom arra, hogy mások munkájának megismerése nélkül nem
szabad elhamarkodottan nyilatkozni.
Tisztelettel: Varjas Gabriella
hosszú évek óta táncot (is)
tanító pedagógus, és Szabó
Csaba több szakmai díjjal is
elismert tácművészeti főiskolát
végzett táncos.

Felhívás!
Felhívjuk a társasházi közös képviselők, illetve közületi szerződéses
partnereink figyelmét, hogy 2016. szeptember 22-én és 23-án
mosatásra és fertőtlenítésre kerülnek az 1100 literes hulladéktárolók.
A bérelt hulladéktárolók megtisztításával kapcsolatosan a bérlőknek
teendője nincs, a mosatás automatikusan megtörténik.
A saját tulajdonú társasházi és közületi 1100 literes hulladéktárolók
esetében a megtisztításra csak külön megrendelés esetén kerül sor.
A mosatási igényeket 2016. szeptember 16-ig kérjük írásban
Társaságunkhoz eljuttatni az alábbi elérhetőségek egyikén:
- levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 3.
- e-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
1 db 1100 literes hulladéktároló mosása és fertőtlenítése 4500 Ft/db +
27% ÁFA. 2016. szeptember 16-át követően a műszaki és adminisztrációs előkészületek miatt megrendelést nem áll módunkban
elfogadni.
Köszönjük, hogy az Ön együttműködésével közösen óvhatjuk
környezetünket!
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

2016. SZEPTEMBER 16.
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A kilenc éves bajnok
A kis Gaál Zsóka még most sem hiszi el, hogy Európa legjobbja lett
Gaál Zsókát, Árvai Esztert, Juhász Juditot, Ács
Mártont és Buzás Bertalant a Prágában rendezett sakk Európa- bajnokság tapolcai versenyzőit
köszöntötték és jutalmazták ünnepélyes keretek
között a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
a napokban a 45. Construkt Balaton Kupa Nemzetközi Egyéni Rapid
sakkverseny
partijait
megelőzően.
A nap sztárja kétségkívül a
Tapolcai Városi Sportegyesület Sakk Szakosztályának
ifjú versenyzője, a kilenc
éves, ajkai Gaál Zsóka volt,
aki a napokban Európabajnoki győzelmet aratott az
U10-es korcsoportban, azaz
a nálánál egy évvel idősebb,
10 éves sakkozó lányok között. Zsóka saját kategóriájában 49 ország, 106 versenyzőjét utasította maga mögé,
veretlenül szerezte meg az
idei Európa-bajnoki címet. A
kislány kérdésünkre elmondta, hogy nagyon boldog, de még most sem hiszi

Gaál Zsóka és szülei
el, hogy nyert. Prágában is
mindvégig a játékra koncentrált, azt sem tudta megmondani, hogy kivel játszott, de arra emlékszik,
hogy a világ legjobbjait,
több erősnek számító orosz
versenyzőt is sikerült „izgalmas mérkőzéseken” legyőznie. Zsóka korábbi és legutóbbi eredményei, a közelmúltban a világbajnoki
ezüst, most pedig az Európa-

Fotó: Töreky László

bajnokság megnyerése semmiképpen sem tekinthető
véletlennek, még akkor sem,
ha egy-egy ilyen világversenyen a szerencsének is komoly szerepe van. Rendszeres, napi hat óra edzésmunka
a szakosztályban, Istvándi
Lajossal, Kosztolánczi Gyulával, Varga Zoltánnal, vagy
éppen a szintén sakkozó
édesapával, meghozta az
eredményt. Gaál Sándor

A versenyen a következő eredmények születtek: 1. Nagy Gábor, 2. Ress Tamás, 3. Egresi
Máté, 4. Jurácsik József, 5. Buzás Bertalan, 6. Gyarmati János, 7. Csala Imre, 8. Tomasic
Roland. A 2008 után születettek
kategóriájában: 1. Coler Ivor, 2.
Horváth Barnabás, 3. Tóth Barnabás. A 2006 után születetteknél: 1. Tóth Csongor, 2. Bodó
Boglárka, 3. Major Martin.
2004 után született sakkozóknál: 1. Nagy Ádám, 2. Enyingi
Bence, 3. Somogyi Barbara. A
2002 után születettek eredményei: 1. Horváth Csongor Endre, 2. Mátyás Donát, 3. Honfi
Viktória. A legeredményesebb
gyermekversenyző, Horváth
Csongor Endre lett.
(hg)

egyébként nem tartja kislányát zseninek, de amint azt
lapunknak elmondta, Zsóka
tehetséges, nagy küzdő a
reménytelennek tűnő helyzetekben is igazi „harcos,
fiús” versenyző alkat, remek
sportolói
erényekkel,
stressztűrő
képességgel.
Szinte mindegy, hogy kivel
játszik a kislány, lehet az
erősebbnek tartott ellenfél,
fiú, vagy felnőtt, bárki, ő a
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maximumot hozza ki magából, nem adja fel. Zsóka
jelenleg már a világbajnokságra koncentrál, így lazításra most sem marad ideje.
A szülők és a kilenc éves
kislány a mintegy 30 kilométeres távolság ellenére,
továbbra is a tapolcai sakk
szakosztály keretein belül
képzelik el a további munkát, hiszen a „sportág nagy
megbecsülést élvez a városban, jó és motiváló a közeg,
eredményes a helyi sakkoktatás.” Persze mellette a
tanulást sem hanyagolja el, a
kislány jó tanuló, szerinte
aki jól sakkozik, az a matematikában is jó. Zsókának
és a TVSE többi ifjú sakkozójának kijárt az ünneplés, a csarnokban Rig Lajos országgyűlési képviselő,
Dobó Zoltán polgármester,
Czingler Sándor a megyei
sakkszövetség
főtitkára,
Rédli Károly a TVSE elnöke, Puskás Ákos alelnök,
Ács Lajos a helyi sakk
szakosztály elnöke és Paréj
József a szakosztály vezetője egyaránt gratulált a fiataloknak.
Dobó Zoltán beszédében a
sakkozó fiataloknak járó
ajándék és dicsérő szavak
mellett, a TVSE sakk szakosztály munkáját is méltatta,
vezetőinek, edzőinek gratulált.
(tl)

Átadták a tornatermet
Megújult a Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy
Ferenc tagintézményének tornaterme. Új, modern parketta borítást és
kosárlabda
palánkokat
kapott az iskola.

Az U-19-es csapat öt forduló után, veretlenül vezeti a
bajnokságot
Fotó: Havasi Gábor

Megyei másodosztályú foci
A TIAC megyei másodosztályban szereplő labdarúgó csapat az elmúlt
két hétben három mérkőzést játszott, a mérleg két
győzelem és egy vereség.

Először a Megyei Kupa sorozat soron következő fordulójára került sor, ahol a tapolcaiak, Badacsonytomaj
gárdáját győzték le 5:2-re.
Ezután bajnoki meccs következett, amikor Tótvázsony ellen léptek pályára
idegenben, ahol 3:0 arányú

vereséget szenvedtek. Az elmúlt hétvégén kiegyenlített
játékkal indult a TIAC – Taliándörögd bajnoki összecsapás, azonban negyed óra
után a tapolcai csapat átvette
a játék irányítását, egyremásra vezette a támadásait.
Végül sportszerű mérkőzésen, jó játékvezetés mellett
nyert a Tapolca 4:2-re.
Az
ifisták
lendülete
továbbra
is
töretlen.
Tótvázsonyban 1:0-ra, míg
Taliándörögd ellen 2:0-ra
győzedelmeskedtek. (hg)

Mint arról korábbi számunkban is beszámoltunk, egy sikeres összefogásnak köszönhetően kitűnő körülmények között sportolhatnak a jövőben a Kazinczy iskola diákjai és a TVSE Kosárlabda Szakosztály kosarasai. A közel nyolcmilliós
beruházás zárására, és a terem ünnepélyes átadására
szeptember 2-án került sor.
Bodor Tamás a tagintézmény vezetője örömét és köszönetét fejezte ki a támogatóknak és kivitelezőknek.
Elmondta, hogy a példaértékű együttműködés, a pályázat, az önkormányzat és a
helyi vállalkozók támogatása egy modern, minden
igényt kielégítő, egészsé-

gesebb teret biztosít a sportolni vágyó gyerekeknek.
Emlékeztetett, hogy intézménye már akkor is szívesen
befogadta a kosárlabdázókat, amikor a felújításról
még szó sem volt. Dobó Zoltán polgármester szerint,
egy nemes cél érdekében
fogtak össze. A gyerekek
ügye, és a jövő bajnokainak
kinevelése,
támogatásra
méltó, ezért ennek érdekében megtesznek mindent.
Terveik közt szerepel több
hasonló projekt beindítása,
kivitelezése. A városvezető
méltatta Molnár Lajos, a
TVSE Kosárlabda Szakosztály vezetőjének és munka-

társainak munkáját, akik három év alatt látványos eredményeket értek el a fiatalokkal. Molnár Lajos elmondta, hogy hat iskolában,
összesen száznyolcvan gyereket mozgatnak meg az edzéseken. Az ünnepélyes átadásra elfogadta a meghívást Gémes Levente, négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa
győztes kosárlabdázó is, aki
a TVSE fiatal tehetségével
Papp Botonddal közösen
zsákolta be az első kosarat.
Az ünnepség végén a szakosztály ifjú kosarasai adtak
ízelítőt technikai tudásukból.
(hg)
Modern, egészségesebb körülmények között folytatódhat a minőségi
munka az ünnepélyes átadás után
Fotó: Havasi G.
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Rendőrségi hírek
n FEGYVERCSÖVET
találtak a biciklivázban. Lőfegyverrel való visszaélés
miatt folytatott nyomozást
zártak le a tapolcai rendőrök. A nyomozás adatai
alapján az egyenruhások
2016. március 10-én 11 óra
50 perckor igazoltattak egy
kerékpárral közlekedő 30
éves férfit Sümegen. Az intézkedés során G. Gábor hátizsákjában egy szétszerelt
lőfegyver alkatrészeit és közel 150 darab lőszert találtak
a rendőrök. A fegyver csöve
azonban nem volt a tárgyak
között, a 30 éves férfi pedig
tagadta, hogy nála lenne. A
rendőrök ezután átvizsgálták kerékpárját, melynek vázában elrejtve megtalálták a
hiányzó tartozékot. A G. Gábor ellen lőfegyverrel, vagy
lőszerrel visszaélés bűntett
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytatott nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság lezárta, és az
ügyben keletkezett iratokat

HÍREK

Korszerűbb konyha
FEJLESZTÉS A legmagasabb minőséget képviselő technológia
Legutóbb nyolc évvel
ezelőtt volt lehetőségem
arra, hogy itt állhattam és
beszámolhattam
arról,
hogy egy 15 millió forintos
beruházás valósulhatott
meg a konyhán. Ma újra
itt állok és elmondhatom,
újra sikerült egy, a legmagasabb minőséget képviselő konyhatechnológiai
fejlesztést megvalósítani.

Mindezt Mezőssy Tamás, a
Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. ügyvezető igazgatója mondta ünnepi köszöntőjében a Batsányi Tagintézmény épületében működő
konyhán. Mint elhangzott, a
13 millió forintos eszközbeszerzést önerőből valósította
meg a cég. Az egyik gép egy
Rational kombi sütő-pároló
berendezés, a másik pedig
ugyanattól a gyártótól származó billenő serpenyő, amit
frituzásra, főzésre és rostlapként is használhatnak. Teljesítményük
extrém,
vádemelési javaslattal adták ugyanakkor a hagyományos
át az illetékes ügyészségnek gépekhez képest energiata- tájékoztatta lapunkat Nagy
Judit megelőzési főelőadó .

A 13 millió forintos fejlesztést önerőből valósította meg cégünk, hangsúlyozta Mezőssy Tamás, a Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. ügyvezető igazgatója Fotó: szj.
karékosak, hatékonyak, és
az általuk biztosított minőség is korlátlanul reprodukálható – fűzte hozzá az
ügyvezető. Majd a résztvevőknek nagy vonalakban bemutatta céget is. - Fő profi-

Miniállatkert nyílt Tapolcán

VÁROSI TV
Tapolca Városi Televízió
Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.
18.00 Adáskezdés
18.02 Krónika:
- Testvértelepülésünkön járt a
tapolcai küldöttség
- Miniállatkert a városban
- Megújult a katolikus óvoda
homlokzata
- Tapolcai tűzoltó sikere a
veszprémi lépcsőfutó versenyen
18.25 Sportmagazin
benne: Kazinczy Tagintézmény tornatermi burkolatának felújítása, Gaál Zsóka
Európa bajnok sakkozó
köszöntése
18.40 Balasport -regionális
magazin
19.10 Kávézó - beszélgetés
Kenyeres
Oszkárral,
a
Hazajáró című műsor szerkesztőjével
19.43 Szomszéd vár - turisztikai magazin
20.14 Műsorzárás
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Miniállatkert nyílt Tapolcán, Pócsi Béla, több világbajnoki címet is birtokló díszmadártenyésztő otthonában.
Hörcsögök, tengerimalacok, a négy méteres, hatalmas,
de szelíd óriáskígyó fogadta a látogatókat, majd a több,
mint háromszáz madarat számláló állomány tagjai. Illetve Pócsi Béla, a tulajdonos, több világbajnokság győztes
tenyésztője. Az elsőként érkező zalahalápi óvodásokat
Istvándy Gergely borász invitálta Tapolcára. Egyrészt
azért, hogy megörvendeztesse őket, másrészt édesanyja
korábban az intézményben dolgozott, és tervei között
szerepelt egy ilyen izgalmas program megszervezése.
Gergely elképzelése telitalálat volt, az apróságok szemmel láthatóan jól érezték magukat, ugyanakkor Pócsi
Béla is lépett egyet előre, igaz csak egy aprót, de mégis
elmozdult a nagy álom irányába. Mostantól ugyanis
különleges, országos, de talán nemzetközi szinten is példátlanul gazdag madárállományát, állatkerti környezetet idéző otthonában mutatja meg az érdeklődőknek
szombat délutánonként. Aztán az idő, és látogatói
aktivitás eldönti, hogy mekkora az igény erre az
attrakcióra.
(szj)

lunk a gyermekétkeztetés,
de tevékenységünket kibővítettük rendezvények lebonyolításával, betegélelmezéssel és ételfutár szolgáltatással. A Kft. egyedi szolgáltatásai közé tartozik a spe-

ciális étrendet igénylők ellátása. Napi 2100 adag étel
készül a konyhán, amely
negyven fős csapat összehangolt munkájának eredménye - emelte ki Mezőssy
Tamás.
(szj)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Diós-habos
rácsos linzer

2016. 08. 26. Gazdag Rita és
Shweitzbacher István
2016.09.03. Bogdán Éva és
Varga Dániel
2016.09.06. Ferenczi Alíz és
Bertalan Ádám

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 50/db
Burgonya: 130-150 Ft/kg
Sárgarépa: 180-250 Ft/kg
Zeller: 100-150 Ft/kg
V.hagyma: 150-250 Ft/kg
Újhagyma: 150 Ft/kg
Paprika: 140-400 Ft/kg
Paradicsom: 300-400 Ft/kg
Uborka: 250-350 Ft/kg
Alma: 250-300 Ft/kg
Szilva: 280-350 Ft/kg
Szőlő: 350-400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Dió: 2600 Ft/kg
Mandula: 4400-5000 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Citrom: 880 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Fehér Sándorné, Tapolca Méz: 1600-2500 Ft/kg

Hozzávalók:
Tészta: 50 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 15 dkg porcukor, 25 dkg
margarin, 3 tojássárgája, 1 citrom
leve
Töltelék: sárgabaracklekvár 3-4
evőkanál, 3 tojásfehérje, 1 csipet
só, 15 dkg porcukor, 25 dkg darált
dió, 1 citrom reszelt héja
Elkészítés: A tészta hozzávalóit
összegyúrom, majd hűtőben pihentetem, míg a tölteléket elkészítem. A tojásfehérjét keményre
felverem a csipet sóval és a porcukorral, majd könnyedén hozzákeverem a diót és a citrom reszelt
héját. Kb. a fele tésztát sütőpapírral
bélelt közepes méretű tepsibe teszem, megkenem lekvárral, rásimítom a habos diót, a pedig tetejét
berácsozom a megmaradt tésztával. 180°C-ra előmelegített sütőben 30 perc alatt készre sütöm.

