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Trianonra emlékeztek
A polgármester szerint a „nemzeti immunrendszer” legyengült
A Köztársaság téri Tria-
non emlékműnél gondolt 
vissza Tapolca lakossága 
a 98 évvel ezelőtt aláírt 
békeszerződésre és an-
nak következményeire 
hétfőn délután.

A megemlékezés Kós Ká-
roly szavainak felidézésével 
kezdődött, amely után az 
elszakadt nemzetrészeket 
nem feledve, a Himnusz kö-
zös éneklése következett, 
majd Dobó Zoltán polgár-
mester tartotta meg ünnepi 
beszédét. A közönség legin-
kább a béke következmé-
nyeiről hallhatott, mint a né-
pesség közel hatvan száza-
lékának, az ország kéthar-
madának elvesztése, az ipar, 
erdészet, mezőgazdaság, bá-
nyászat szinte teljes meg-
semmisülése. Az ország a 
két világháború közt mégis 
talpra tudott állni, megerő-
södni, amit egy kulturális és 
nemzeti öntudat alapozott 
meg. A polgármester szerint 
ez a bizonyos „nemzeti im-
munrendszer” azóta legyen-
gült, holott manapság is 

szükség volna az összefo-
gásra, közös célra, közös 
akaratra.  „Hogyha ez a 
nemzet, ez az ország elmu-
lasztja ezeket a sorstragédi-
ákat feldolgozni és a helyén 
kezelni, akkor sajnos a Tri-
anon bennünk él és foly-
tatódik tovább”- mondta fi-
gyelmeztetően. Az ünnepi 
beszédet Bányai Barbara, 

Kovács Emese és Kardos 
Marcell műsora követte, 
mely során irodalmi alkotá-
sokat, dalokat egyaránt hall-
hattak az érdeklődők. Majd 
nemzeti színű szalagot he-
lyezett el az emlékművön dr. 
Németh Mária jegyző és Do-
bó Zoltán. Egyházi szolgála-
tot tett Honthegyi Zsolt 
evangélikus lelkész és Sza-

kács Péter plébános. A meg-
emlékezést a Szózat és a 
Székely himnusz éneklése 
zárta, majd közös gyertya-
gyújtásra szólították a jelen-
lévőket, gondolva a határon 
túl rekedtekre. Közreműkö-
dött a Balatonfelvidéki Ra-
detzky Huszár Egyesület és 
a Tapolcai Honvéd Kulturá-
lis Egyesület.                    (sr)

Akiknek megjár a köszönet 

Nagyszülők és unokák együtt

Idén is a Tamási Áron Műve-
lődési Központ adott helyet 
a pedagógusnapi ünnepség-
nek, melyen díszdiplomákat 
adtak át, a nyugdíjba vonu-
lók áldozatos munkájáért 
mondtak hálát, és a pálya-
kezdőket üdvözölték. A ren-
dezvény egy rövid videóbe-
játszással kezdődött, ame-
lyen a Város Napján kitün-

tetett pedagógusokat láthat-
tuk. Ezt követően Dobó Zol-
tán polgármester tartott ün-
nepi beszédet. Köszöntőjé-
ben kitért arra, milyen vál-
tozásokon ment keresztül a 
pedagógusszakma az elmúlt 
évtizedekben. 
(Folytatás a 3. oldalon „Pe-
dagógusokat köszönöttek 
címmel )                             (sr)

Megtartotta a hagyomá-
nyos Nagyszülők-Unokák 
Napot a Tapolca és Kör-
nyéke Kistérségi Nyugdí-
jasok Érdekvédelmi, Ér-
dekképviseleti Egyesüle-
te a hétvégén. A civil szer-
vezet egyik legfontosabb 
közösségi programjának 
helyszíne a gyulakeszi 
Bak Vendéglő volt.

A szépszámú megjelentet, a 
térség falvaiból és Tapolcá-
ról érkezett tagokat, a  nagy-
mamákat, nagypapákat, szü-
lőket, gyermekeket Nyakas 
László köszöntötte elsőként. 
Az országos egyesület helyi 
elnöke szerint a legtöbb 
nagyszülő azt szeretné, ha 
minél több időt tudna el-
tölteni unokája, unokái tár-
saságában, ezért is fontos a 
csoport tagjai számára a 

Nagyszülők-Unokák Napja, 
amely kiváló alkalom erre. 
Az elnök beszédében kitért a 
válással széthullott családok 
problémáira, a hagyomá-
nyos nagyszülői szerep - a 
megváltozott körülmények 
miatt - megjelenő nehézsé-
geire is. - Ma már nincsenek 
jól körvonalazható társadal-
mi minták, egyénileg, az 

érettségtől függően kell ke-
resni, kidolgozni a jó meg-
oldásokat! - hangsúlyozta 
Nyakas László, aki Aranyosi 
Ervin, A nagyszülők szerete-
te című versével mutatta be a 
nagymamák, nagypapák ön-
zetlen szeretetét, a tőlük ta-
nulható tudást, bölcsességet.
(Folyt. a 3. oldalon „Okle-
veleket is...” címmel)        (tl) 

Magyarok
gyásznapja

Az 1920-as trianoni 
békediktátum aláírá-
sának évfordulóján 
mindig előtérbe kerül 
az a kérdés, hogy jú-
nius 4. gyásznap, 
vagy a nemzeti össze-
tartozás napja? Utób-
biról 2010-ben döntött 
a Magyar Parlament, 
akkor nagy többség-
gel fogadták el a Nem-
zeti Összetartozás 
melletti tanúságtétel-
ről címet viselő tör-
vényjavaslatot. Sokan 
vitatkoztak erről kö-
zösségi portálon, több 
média is felvetette a 
témát, politikusokat is 
kérdeztek erről. Tény, 
hogy magyarok milliói 
kerültek úgy idegen 
hatalom irányítása 
alá, hogy el sem hagy-
ták szülőföldjüket. Tri-
anon sebe ma is fáj, 
nem feledhető. Ok a 
gyászra, ám a határo-
kon átívelő összetar-
tozás kifejezése is 
fontos. Legalábbis 
azoknak, akik még 
magyarnak érzik ma-
gukat.
          Szijártó János

Pedagógusnapi ünnepség Tapolcán     Fotó: Szigetvári R.

Bányai Barbara, Kovács Emese és Kardos Marcell adott műsort    Fotó:Szigetvári R.

Az Őszi Napfény Nyugdíjas klub tagjai matrózpro-
dukciójukkal arattak nagy sikert              Fotó: Töreky L.
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Parkosítás a kórházporta helyén

elmondta, a munkálatok az 
ütemezésnek megfelelően 
július közepén fejeződhet-
nek be. 
A beruházás részeként teljes 
egészében elbontják a rossz 
állapotú épületet és a kerí-
tést, továbbá az előírások-
nak megfelelően megszün-
tetik az épülethez tartozó 
közműveket, majd  új bejá-
ratot alakítanak ki az ügye-
leti rendelővel szemben. A 

beruházás mintegy 12 millió 
forintba kerül, amelynek öt-
ven százalékát a város, má-
sik felét a Balatoni Fejlesz-
tési Tanács pályázati támo-
gatása biztosítja. 
Korábban felmerült, hogy a 
város számára hasznosabb, 
bevételt is  jelentő vendég-
látó, illetve ajándék üzlet lé-
tesülne a portaépület helyén, 
ám az elképzelés meghiú-
sult.                                     (tl)

A munkálatok várhatóan július közepén fejeződnek be                  Fotó: Töreky László

Tapolcai naperőműpark
ENERGIA - Naperőműpark 
létesítéséhez szükséges 
terület biztosításáról is 
tárgyalt a képviselő-tes-
tület pénteki nyilvános 
ülésén a Tamási Áron Mű-
velődési Központban.

A testület már tavaly de-
cemberben rendkívüli ülé-
sen tárgyalta azt a napiren-
det, amelynek eredménye-
ként arról döntött, hogy a 
beruházáshoz szükséges 
ingatlanokat három cégnek, 
30 év időtartamra bérbe 
adja, a bérleti díj összegét 
pedig 70 ezer Ft/év ösz-
szegben állapítja meg azzal a 
kiegészítéssel, hogy ötéven-
ként felül kell vizsgálni a 
bérleti díj összegét. Ezzel 
együtt felhatalmazta a pol-
gármestert a bérleti szerző-
dések aláírására. A Veszp-
rém Megyei Kormányhiva-
tal viszont jelezte, hogy a 
bérleti szerződések megkö-
tésének módja ellentétes az 
önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonhasznosítás sza-
bályairól szóló önkormány-
zati rendelettel, így azt a tes-
tület május 15-én megtartott 
rendkívüli nyilvános ülésén 
visszavonta, s döntött az új 
bérleti szerződések megkö-
tésével kapcsolatban.  Az in-

A képviselő-testület ismét napirendre vette a naperő-
műpark-beruházást                            Fotó: Szijártó János

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Június 11. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 18. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Június 25. 14.00-16.00

06/87/412-289

Gál Attila, a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola intézményveze-
tő-helyettese, székhely-
intézmény-vezetője ré-
szére az általános isko-
lai nevelés-oktatás terü-
letén kifejtett lelkiisme-
retes, empatikus, em-
berséggel végzett tevé-
kenysége, valamint cél-
tudatos, kreatív szerve-
ző, valamint tagintéz-
ményvezető-helyettesi 
és székhelyintézmény-
vezetői feladatainak el-
látása elismeréséül Ta-
polcai Nevelésügyért 
kitüntetést adományo-
zott a tapolcai önkor-
mányzat képviselő-tes-
tülete a Város napján. A 
méltatás során elhang-
zott, Gál Attila munká-
ját hivatásként, ponto-
san, lelkiismeretesen, 
nagy szakmai hozzáér-
téssel, tanítványai és 
kollégái irányában meg-
nyilvánuló magas fokú 
empátiával végzi. Tevé-
kenységét a folyamatos 
szakmai megújulás igé-
nye, az innovatív szem-
lélet jellemzi. Éppen 
ezért pályája során fo-
lyamatosan nagy hang-
súlyt helyezett szakmai 
ismereteinek bővítésé-
re. Ugyanakkor kollégá-
it is ösztönzi a fejlő-
désre, támogatja to-
vábbképzésüket, e téren 
maga is  jó példával jár 
elöl. A kitüntetett 2015 
januárjától szakértőként 
is tevékenykedik, intéz-
ményvezető-helyettes-
ként pedig fáradhatat-
lanul, nagy kreativitás-
sal menedzseli iskoláját.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Gál Attila
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Gépi és kézi bontási mun-
kálatokat tapasztalhattak 
azok, akik mostanában a 
kórház környékén jártak.  
Mint megtudtuk, az 
egészségügyi intézmény 
parkjának része lesz a le-
bontott régi portaépület és 
rendelő területe.

Parapatics Tamás,  a Város-
fejlesztési Kft. ügyvezető 
igazgatója lapunk kérdésére 

gatlant bérlő három cég, a 
Mező Solar Invest Kft., a 
Mező Solar Projekt Kft., 
továbbá a SolaryB 8888 
Napelempark Snow Kft. az 
ingatlanokon tereprendezési
munkálatokat folytattak és 
kinyilvánították azon szán-
dékukat, hogy a Kormányhi-
vatal útmutatása alapján le-
folytatott eljárást követően 
továbbra is szeretnék nap-
erőműpark létesítése céljá-
ból bérbe venni a tárgyban 
érintett 5 ingatlant.
A mostani ülésen elfogadott 
határozat szerint első lépés-
ként a képviselő-testületnek 
ki kell jelölnie hasznosításra 
az ingatlanokat, majd a 
hasznosítás lehetőségét köz-

zé kell tennie. Az ingatlan 
hasznosításra kijelölését, 
majd a hasznosítási lehető-
ség közzétételét követően 
lesz lehetősége a három cég-
nek bérbe venni az ingat-
lanokat. A cégek megjelent 
képviselői tudomásul vették 
a döntést, Tapolca pedig jog-
gal reménykedhet a beruhá-
zás megvalósulásában.
Az ülés további részében 
több más mellett megsza-
vaztak a képviselők 5 millió 
forint sporttámogatást, a 
nyári gyermekétkeztetés sa-
ját forrásból történő biztosí-
tását, valamint döntöttek a 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
intézményvezetőjének újbó-
li megbízásáról.              (szj)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

http://www.tapolca.hu


Pedagógusokat köszöntöttek
(Folytatás az 1. oldalról)
Dobó Zoltán polgármester 
úgy fogalmazott pedagógus-
napi beszédében, hogy régen 
az oktatási rendszer poro-
szosabb jellegű volt, „aztán 
elmaradt az egyenruha és 
szépen lassan a szabadság 
helyét átvette a szabados-
ság”. Úgy vélte, az egyik 
legnagyobb intelligenciát 
igénylő szakma a tanároké, 
hiszen „alkalmazkodni kell 
a másfél éves gyermekhez, 
alkalmazkodni kell a negy-
venöt éves munkakereső-
höz, akit át kell képezni, és 
minden esetben a társada-
lom csak a sikert tudja elfo-
gadni”. Ezért az alkalmaz-
kodásért ,  előrelátásért , 
együttérzésért, türelemért, 
szakmai tudásért és szere-
tetért mondott köszönetet a 
polgármester. 38 olyan 
embert köszöntöttek, akik 
hivatásként élték meg mind-
azt, amit a társadalom jelen-
tős része csupán munkának 
lát. A köszöntőbeszéd után a 
díszdiplomákat adták át. 
Arany emlékdiplomát ka-
pott Baranyai Zoltánné, Gi-
mesi Tamásné, Varga Ber-
talanné, gyémántdiplomát 
Reindl Erzsébet (aki sajnos 
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Vas emlékdiplomát vehetett át Jávor Antalné Dobó 
Zoltán polgármestertől                      Fotó: Szigetvári Réka

Vasutasok nyugdíjasklubjai találkoztak
Hagyományosan a VOKE 
Batsányi János Művelő-
dési Központ adott hely-
színt az idei Regionális 
Vasutas Nyugdíjas Klu-
bok Találkozójának.

Az eseményre nyolc ma-
gyarországi településről ér-
keztek meghívottak, a ven-
déglátó szervezet a tapolcai  
Batsányi Vasutas Nyugdíjas 
Klub vezetősége és tagsága 
volt. A megjelent budapesti, 
szombathelyi, celldömölki, 
dunakeszi, nagykanizsai, 
soproni, szentesi,  székesfe-
hérvári klubtagokat,  Dobó 
Zoltán polgármestert, Borsi 

Sándornét, a Vasutas Nyug-
díjas Klubok Országos Szö-
vetségének elnökhelyettesét 
és Magyar Pétert a MÁV 
Zrt.  telephely-vezetőjét a 
tapolcai vasutas nyugdíjas 
szervezet nevében  Tóth Fe-
rencné klubvezető köszön-
tötte, majd átadta a szót Ta-
polca polgármesterének. 
Dobó Zoltán szerint, a vasu-
tasok társadalma az egyik 
legösszetartóbb közösség az 
országban. A polgármester 
azt kívánta, hogy ez a jövő-
ben is legyen így, hiszen egy  
jó közösség és tagjaik közöt-
ti barátság az egyik legna-
gyobb érték a mindennapok-

A Batsányi Táncegyüttes fiataljai is felléptek      Fotó: tl

(Folytatás az 1. oldalról)
Rig Lajos országgyűlési 
képviselő köszöntőjében 
méltatta az idősek társadal-
mi szerepét, a nyugdíjas 
szervezet munkáját, céljait 
és támogatásáról biztosította 
az egyesületet. 
Demeter Ferenc megyei el-
nök az országos elnökség 
üdvözletét tolmácsolta, 
majd azt hangsúlyozta, hogy 
a családpolitikának nagyobb 
hangsúllyal kellene foglal-
koznia az idősebbekkel, ve-
lük, akik megadták az ala-
pokat ahhoz, hogy a gyer-
mekek megállják a helyüket 
a mindennapokban. - Az idő-
sek pótolhatatlan pluszt ké-
pesek adni a fiataloknak, 
ezért fontos egy-egy ilyen, 
különböző generációkat 
megszólító rendezvény is, 
mint a mostani- hangsúlyoz-
ta a megyei elnök, aki kitün-
tetéseket is átadott a megyei 
alapszervezet nevében. 
Díszoklevelet vehetett át a 
nyugdíjas egyesület tapolcai 
csoportjában végzett kie-
melkedő kulturális és  szer-

vező munkája elismerése-
ként Holczbauerné Szabó 
Erzsébet és Samu Ferencné. 
A megnyitót a korábbi évek-
ben megszokott módon 
gyermek és felnőtt  kulturá-
lis műsorok követték, majd 
közös ebéd, jó beszélge-
tések, közös programok,  
gyermekfoglalkozások, ze-
ne és tánc várt az idősekre és 
fiatalokra egyaránt. 

Szép műsort mutattak be a 
Kazinczy általános iskola és  
a Batsányi általános iskola 
tanulói, táncosai, az Őszi 
Napfény Nyugdíjas klub 
tagjai matrózprodukciójuk-
kal arattak sikert. Bájos sza-
valataikkal a kisiskolás Vitai 
Dóra és Vitai Réka, továbbá 
Fülöp Ákos elsős tanuló és 
Lázár Izabella ovis kedves-
kedtek a jelenlévő szülők-
nek, nagyszülőknek.         (tl)

nem tudott részt venni a ren-
dezvényen), Kustos László-
né, Takács Imre (helyette a 
lánya vette át), és vas em-
lékdiplomával tüntették ki 
Jávor Antalnét.
A tapolcai óvodákból nyug-
díjba vonuló óvodapedagó-
gusokat, dolgozókat is kö-
szöntötték: Hajnádyné Zubi 
Katalin és Hartáné Varga 
Lilla óvodapedagógusokat, - 
akik pedagógus szolgálati 
emlékérmet is kaptak-,  Bar-
balics Éva dajkát és Berta-
lan Jánosné óvodatitkárt. A 
Batsányi János Gimnázium 
és Kollégiumtól köszönt el 
dr. Vargáné Fehér Györgyi 
és Virágné Vasvári Zsu-
zsanna pedagógus és Szabó 
Istvánné portás, valamint 
Pemné Puskás Edit takarító 
(nem tudott részt venni az 
ünnepségen). A Nagybol-
dogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskola nyug-
díjba vonuló dolgozója 
Gyönge Jenőné  (Hilda) 
technikai dolgozó. A Szász 
Márton Általános Iskolától 
búcsúzott Stolár Mihály. A 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola pedagógusai, 
dolgozói közül elköszönt a 
katedrától dr. Bakné Voll-

muth Noémi tanító, Deli 
Lászlóné tanár, D. Fekete 
József tanító. Őket Szabó 
Lajos Konrád,a Balatonfü-
redi Tankerületi Központ 
igazgatója Pedagógus Szol-
gálati Emlékéremben ré-
szesítette.  Elbúcsúzott to-
vábbá Rétai Éva titkárnő, 
Szokoli Istvánné technikai 
dolgozó, Fodor Attiláné ta-

nár és Jankovicsné Bokor 
Marianna tanárnő. 
A Tapolcai Járdányi Pál Ze-
nei Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény nyugdíjba 
vonulója Mózner Miklós ta-
nár. A Veszprém Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Ta-
polcai Tagintézményéből 
vonul nyugdíjba Détári Éva. 
Az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet ado-
mányozott Keszler József ré-
szére. A pályakezdő pedagó-
gusokat is köszöntötték: 
Pressing Dániel matematika 
- informatika szakos peda-
gógust, Felker Eszter ma-
gyar és történelem szakos ta-
nárt, Kálmán Judit tanítót, 
Antalics Fanni fejlesztőpe-
dagógust,  Szi-Péter Zsófia, 
Lukács Bernadett, Kondor 
Lilla és Czékó Ilona óvoda-
pedagógusokat, valamint 
Czilli Regina pedagógust. 
A társszervező települések-
ről nyugdíjba vonulókról 
sem feledkeztek meg: Le-
sencetomaj Sipos Győzőné 
óvodapedagógust, Nemes-
gulács Gerencsérné Budai 
Zsuzsanna óvónő, intéz-
ményvezetőt, Monostorapá-
ti Sztrik Emilné, óvónő, in-
tézményvezetőt búcsúztatta.
Az est folyamán harmonika-
muzsikával kedveskedtek a 
szervezők, Sajcz Gábor ját-
szott hangszerén. A műsor 
zárásaként a Tamási Áron 
Művelődési Központ aulájá-
ban Marton József, a tapol-
cai képviselő-testület hu-
mán bizottságának elnöke 
mondott pohárköszöntőt.(sr)

Okleveleket is átadtak
ban. Borsi Sándorné a szö-
vetség elnökhelyettese kö-
szöntőjében Horváth Lász-
lóról, a szövetség 2017-ben 
elhunyt elnökének szellemi 
hagyatékáról is megemléke-
zett. Reményét fejezte ki, 
hogy az alapító elnök által 
sikeresen működtetett klub-
szövetség a jövőben sem ve-
szíti el népszerűségét, a ta-
gok személyes aktivitására, 
összetartására, lelkesedésé-
re azonban nagy szükség 
van a jó működés érdeké-
ben - hangsúlyozta. Az ese-
mény virágcsokrok, okleve-
lek átadásával, kulturális 
programokkal, a művelődési 
ház udvarában felállított má-
jusfa kitáncolásával, mulat-
sággal, baráti beszélgetések-
kel folytatódott. Elsőként a 
Batsányi Népdalkör lépett 
közönség elé, később egyéni 
fellépők produkciói követ-
keztek, majd a májusfa ki-
döntését megelőzően  a Bat-
sányi Táncegyüttes fiataljai-
nak szép néptánc előadása 
szórakoztatta a lelkes kö-
zönséget.                            (tl)
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Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további 
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére 
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS 
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD 
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi 
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft 
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft 
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk,  referenciafilmek készítése, rendezvények, 
konferenciák programjának rögzítése, (több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már 
nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek, 
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Hirdetés

A humorról a portugál bohóc, Joy Costa gondoskodik 

Hirdetés

A világhírű Eötvös Cirk-
usz, a Családok cirkusza, 
a 2018-es évadban sok  
újdonsággal, s feledhetet-
len produkcióval lepi meg 
a közönséget, ígérte  Eöt-
vös Lóránd.

Az Eötvös Cirkusz vezető-
jével a napokban beszélget-
tünk a tapolcai fellépés előtt. 
- Magyarország legrégebbi 
utazó cirkusza idén is új mű-
sorral kedveskedik az ér-
deklődőknek. A modern cir-
kusz 250. születésnapja al-
kalmából, minden idők leg-
jobb előadását produkáljuk. 
„Tradíciók és generációk” 
című műsorunkban a nem-
zedékeké a főszerep, ahol 
attrakciók tárháza várja a 

publikumot. A hagyomá-
nyos cirkusz egyik alap-
pillére az állatos produkció, 
melyből most sem lesz hi-
ány, púpos tevék, kiskutyák, 
oroszlánok, tigrisek lesznek 
a manézsban. Az adrenalin 
emelkedését Kolumbia vi-
lághírű sztárjai, a többszörös 
fesztivál díjas duó Ortiz biz-
tosítja magas dróton egyen-
súlyozó számmal és szenzá-
ciós halálkerék produkció-
val. Természetesen biztosító 
kötél nélkül - villantotta meg 
Lóránd az előadás néhány 
elemét.
Kérdésünkre válaszolva el-
mondta, hogy az idén éppen 
250 éves a modern cirkusz. 
Az első sátoros cirkusz 
1768-ban indult Londonból, 

s innentől számítják a mo-
dern cirkusz megjelenését, 
ami hazánkban mintegy 100 
évvel később jelent meg. Az 
Eötvös Cirkusz 1920-ban 
„családi vállalkozásként” 
kezdte meg tevékenységét. 
Évente átlagosan 40 város-
ban mutatkoznak be, ez 
mintegy 200-250 előadást 

jelent. A hatalmas apparátus 
mozgatása logisztikailag is 
komoly kihívást jelent, 
amely csakis a pontos terve-
zéssel teljesíthető. Eötvös 
Lóránd hozzátette, ma ép-
pen ezért inkább utazó cir-
kusznak hívják a produkci-
ót, a korábbi vándorcirkusz 
elnevezéssel szemben.   (szj)

A korábbi évek hagyomá-
nyaihoz híven, majálist,  pün-
kösdi kerti mulatságot tartot-
tak a Szent István utcai Idő-
sek Napközi Otthonában.
Ma már nem állítunk május-
fát, de a bográcsolás, az élő 
zene, a tánc, a közös eszem-
iszom megmaradt a korábbi 
évek rendezvényeinek esz-
köztárából - tájékoztatta la-
punkat Adorjánné Szabó 
Ágota a tapolcai szociális 
alapellátáshoz tartozó,  idős-
korúak nappali ellátásáért 
felelős intézmény vezetője.

 A jó idő, az árnyas, virágos, 
szépen gondozott belső ud-
var remek helyszínt biztosí-
tott a mulatsághoz. Amíg 
szabad tűzön készült a 
pörkölt, Domján Tamás örök-
zöld slágerekkel szórakoz-
tatta a résztvevőket. A jelen-
lévők megválasztották ma-
guk közül a pünkösdi királyt 
és királynőt, de egy születés-
naposukat is köszöntötték.   
Mint megtudtuk, az idősek 
napközije jelenleg 33 főt tud 
ellátni Tapolcán, akik reggel 
fél nyolctól egészen délután 
fél négyig bármikor látogat-
hatják az otthont. A tagok 
számára étkezési lehetősé-
get biztosítanak, a délutáni 
felolvasások, beszélgetések, 
különböző közös programok 
ugyanakkor a magányra 
nyújtanak gyógyírt, az idős-
korúak  lelki egészségének 
megőrzését szolgálják.     (tl)

   Eötvösék Tapolcán   Kerti mulatság

Fotó: Archív
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A turizmus továbbra is kiemelt kérdés
Megkezdődött a munka a 
parlamentben, amelynek im-
már egyéni képviselőként az 
április 8-án megválasztott 
Fenyvesi Zoltán is részese. 
Ennek kapcsán váltottunk 
szót a napokban.

- A Magyar Országgyűlés két 
bizottságában kaptam feladatot, 
így választókerületem települé-
sei és lakossága képviselete 
mellett az Európai ügyek és a 
Nemzeti összetartozás bizott-
ságában fogok tevékenykedni. 
Sokat utazom majd, hiszen az 
uniós ügyek kapcsán ez egy-
értelmű, ám minden bizonnyal 
jól tudom kamatoztatni német 
nyelvtudásomat, illetve a törté-
nelmet is, hiszen német-törté-
nelem szakos tanár vagyok. A 
parlamenti munkám jól el-
különíthetően A és B hétre osz-
lik, az egyik héten az ország-
gyűlésben, a másikon pedig a 
választókerületemben teszek 
eleget kötelezettségeimnek. 
Igyekszem minden lehetőséget 
kihasználni a települések láto-
gatására, hiszen továbbra is 

legfontosabb feladatomnak tar-
tom Ajka, Tapolca, Sümeg és 
térségük, valamint a Balaton-
felvidék érdekeinek képvise-
letét, a térség fejlődésének se-
gítését - hangsúlyozta Fenyvesi 
Zoltán.
Kérdésre válaszolva azt is el-
mondta a kormánypárti politi-
kus, hogy indokolt esetben a 
választókerületből listán bejutó 
Rig Lajossal is együttműködne, 
bár szerinte a jobbikos képvi-
selő főként pártfeladatokat hajt 
majd végre ebben a ciklusban. - 
De ha úgy alakul, hogy egy 
fontos helyi cél érdekében kö-
zös fellépés szükséges, akkor 
annak nem látom akadályát - 
fűzte hozzá. 
- A turizmus kapcsán sokszor 
kifejtettem már, hogy ez a tér-
ség kitörési pontja. Ennek meg-
határozó része a kerékpáros 
turizmus, ami Tapolca esetében 
a Balatonnal való összekötte-
tést igényelné. Az eddigi tár-
gyalásaink alapján kijelenthe-
tő, a fejlesztés mindenképpen 
megvalósul, bízom benne, 
hogy még ebben a parlamenti 

Rig Lajos folytathatja parla-
menti képviselői munkáját, 
miután a Jobbik listáján 
mandátumot szerzett. Mi-
napi találkozásunk alkalmá-
val úgy fogalmazott, hogy 
ugyanazt az utat szeretné 
tovább vinni, amit elkezdett 
2015-ben.

- A térség lakosságának prob-
lémáit, igényeit, elvárásait vi-
szem a parlament falai közé, 
azok megoldása, orvoslása ér-
dekében. Az ilyen ügyeket nem 
párt alapon, hanem a valós igé-
nyek szerint kell kezelni. Ilyen 
szempontból akár még jól is 
járhat ez a választókörzet az-
zal, hogy két országgyűlési 
képviselője van. Ami rajtam 
múlik, megteszem, ha szüksé-
ges, szívesen közvetítek is, hi-
szen Fenyvesi Zoltán azt mond-
ta, egy kormánypárti képviselő 
könnyebben bejuthat a döntés-
hozókhoz, mint egy ellenzéki. 
A kerékpárút létesítése például 
egy olyan ügy, ami minden itt 
élőnek befolyásolhatja az éle-
tét. Egyrészt az egészséges 
életmód jegyében egyre többen 
vannak, akik rendszeresen bi-
cikliznek, így számukra meg-
nyílna az út a Balatonhoz. De a 
város egésze számára komoly 
gazdasági előnyökkel járna az 
összeköttetés, hiszen rengeteg 
kerékpáros tekerhetne el a tó 

Fenyvesi Zoltán: Választó-
kerületem települései és la-
kossága képviselete mellett 
az Európai ügyek és a Nem-
zeti összetartozás bizottságá-
ban fogok tevékenykedni  
                               Fotó: Archív

Szükséges a kórház bővítéseMoziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 6 - 13. 

csütörtök – szerda

7 – 8. csütörtök – péntek, 11 
- 13. hétfő - szerda 4:00 

1200,-Ft 
HITLER kontra PICASSO    

Színes, feliratos olasz-
francia-német 

dokumentumfilm
Hossz: 90 perc

...
9. szombat 12:00 1200,-Ft 

10. vasárnap 14:00
Vigyázz, kész, Morc!     

Színes, szinkronizált angol-
mexikói animációs vígjáték

Hossz: 97 perc
...

6. szerda PREMIER 
ELŐTTI VETÍTÉS!  22:00  

3D  1400,-Ft
7 – 8. csütörtök–péntek, 10 - 

13. vasárnap-szerda 16:00 
2D 1200,-Ft 

9. szombat  14:00  2D               
7 - 13. csütörtök - szerda                                               

20:00  3D 1400,-Ft 
JURASSIC World: Bukott 

birodalom   
Színes, szinkronizált angol-

francia vígjáték
Hossz: 129 perc

...
7 – 10. csütörtök – vasárnap                                          

18:15 1200,-Ft
A Hely 

Színes, feliratos olasz 
vígjáték - Hossz: 105 perc

...
11 – 13. hétfő – szerda                                                  

18:15 1200,-Ft
Három óriásplakát Ebbing 

határában  
Színes, feliratos amerikai 
dráma - Hossz: 115 perc 06/87/412-289

partjáról a városba, ahol min-
den bizonnyal látványosan 
élénkülne meg a turizmus. Ez 
közös érdek, pártszínektől füg-
getlen - emelte ki Rig Lajos.
A politikus a tapolcai kórház 
kérdéséről is szót ejtett. - A 
március elsején tizenöt ággyal 
megnyitott 15 ágyas aktív bel-
gyógyászati osztály és a sür-
gősségi fogadópont létesítése 
mára bebizonyította azt, hogy 
2012-ben rossz döntés volt az 
aktív ellátás megszüntetése. Az 
eddigi tapasztalatok alátá-
masztják, hogy a kórházi fej-
lesztést, az ágyszám bővítést 
folytatni kell. A belgyógyászat 
esetében 35 ággyal kellene nö-
velni a meglévő kapacitást. A 
következő cél a sebészet lenne, 
elsősorban az egynapos sebé-
szet. Egyébként az állam is tö-
rekszik az egynapos sebészeti 
műtétek számának emelésére, 
hiszen számos, korábban több 
napos kórházi ellátással járó 
beavatkozás lehetséges már ez-
zel a rövidített eljárással. Ez 
mindenkinek jó, a betegnek is, 
mivel otthonában gyógyulhat, s 
az államnak is, hiszen alacso-
nyabb költségvonzattal mű-
ködhet az egészségügy ezen 
szegmense, ráadásul hatéko-
nyabban. Ehhez persze számos 
feltétel szükséges, egyebek kö-
zött az alapellátás minőségének 
javítása. Ami Tapolcát illeti, az 

Heti haiku

Éltető napfény
az elszáradt kóróból

rügyeket fakaszt.

Herczeg-Vecsei Katalin

A tehetségígéretek gyenge ol-
dalai címmel tartott előadást 
Csank Szilvia Hatvanban a Ku-
tató Gyerekek Tudományos 
Konferenciáján (KGYT). A ta-
polcai Batsányi Tagintézmény 
pedagógusa a KGYTK Refe-
renciaintézményi hálózat III. 
országos konferenciáján kie-
melkedő tehetségnevelő mun-
kájáért oklevelet, valamint 
Mester és tanítványa díjat ve-
hetett át, tagintézménye pedig 
referenciaintézmény címet ka-
pott. Azt is megtudtuk, hogy 
idén a Kutató Gyerekek Tudo-
mányos Konferenciáján Tar-
soly Borbála 5. osztályos tanu-
ló a regionális versenyen első, 
az országos versenyen pedig 
tizedik helyezést ért el. Pálya-
munkájának címe: Kedvenc 
reklámom - avagy a reklámok 
hatása. Borbála a kutatásmód-
szertan kategóriában indult.

Mester és
tanítványa

dik alkalom egy intézmény éle-
tében ilyen volumenű támoga-
tásra. Ha úgy tűnik, hogy nem 
elég a pénzügyi keret az eredeti 
tervek megvalósítására, több 
megoldás is kínálkozik. Példá-
ul egy új közbeszerzést kell ki-
írni, hátha jön jobb ajánlat. Le-
hetőségként kínálkozik még az 
Államkincstár is, ahonnan to-
vábbi 15 százalékos támogatás 
nyerhető el a beruházáshoz. To-
vábbá az önkormányzat is hoz-
zá tehet a fejlesztéshez a saját 
bevételeiből, sőt a csökkentett 
tartalommal való kivitelezés is 
lehetséges - tette hozzá Feny-
vesi Zoltán.
A fogadóórák rendszerességére 
irányuló kérdésünkre a képvi-
selő elmondta, hogy a tapolcai 
Fidesz irodába napi szinten 
bárki belátogathat kérdéseivel, 
észrevételeivel, míg őt közvet-
lenül - elektronikus úton - a 
fenyvesi.zoltan@fidesz.hu cí-
men érhetik el. A képviselői fo-
gadóórák tekintetében szep-
temberre alakul ki a végleges 
menetrend, amelyről értesítjük 
olvasóinkat.                       (szj)

ciklusban. A Batsányi Gimná-
zium felújításra nyert közel 300 
millió forintos pályázata kap-
csán viszont azt tudom mon-
dani, hogy igen komoly összeg-
ről van szó, amelyet muszáj ki-
használni. Örülni kell ennek a 
jelentős összegnek, ritkán adó-

anyagi lehetőségek és a humán-
erőforrás függvénye a folyta-
tás, ám bízom abban, hogy a 
belgyógyászat példáját követve 
a sebészet is zöld utat kap - fo-
galmazott a képviselő. Hozzá-
tette, országosan is több forrás 
szükséges az egészségügy mű-
ködtetéséhez, sőt a dolgozók, 
orvosok, ápolók bérét is je-
lentősen meg kell majd emelni, 
hogy megérje itthon dolgozni, s 
idővel  a paraszolvenciát ki le-
hessen vezetni a rendszerből.
A fogadóórák rendszerességére 
irányuló kérdésünkre a kép-
viselő elmondta, hogy szep-
temberre alakul ki majd a vég-
leges menetrend, ám kérdése-
ivel, észrevételeivel bárki ke-
resheti a 06/30/446-5557-es te-
lefonszámon, vagy elektroni-
kus úton a rig.lajos@jobbik.hu 
címen.                                  (szj)

Rig Lajos: A térség lakossá-
gának problémáit, igényeit, 
elvárásait viszem a parla-
ment falai köz    Fotó: Archív

TÚRA - A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály június 9-én a 
17 km távú Vállus- Láz-tető kilátó- Szent Miklós-forrás- Sipos-
torok- Szépkilátó útvonalon kirándul. Találkozó a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.30-kor, a busz 7.39-
kor indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt 830 Ft.

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk



Fontos az egészség
Vonzó programok vártak mindenkit a Déli Városkapu Parkban
Színes programokkal kí-
sért Sport – és Egészség-
napot szerveztek május 
utolsó hétvégéjén a Déli 
Városkapu Parkban.

- Tapolca Város Önkormány-
zata megnyert egy pályá-
zatot, mely a tapolcai szeg-
regátumokban élők felzár-
kóztatását célozza meg. A 
projekt az önkormányzat, il-
letve a Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási Intézet 
közös összefogásával való-
sul meg helyben, legfőbb tö-
rekvésünk pedig a hátrányos 
helyzetűek, valamint a déli 
városrészben élők segítése. 
Ennek keretében szerveztük 
meg rendezvényünket is - tá-
jékoztatta lapunkat Majerné 
Gulácsi Tünde, a Család - és 
Gyermekjóléti Központ in-
tézményegység- vezetője.
A Tapolca Városi Sport-
egyesület két szakosztálya is 
felajánlotta segítségét a 
program megvalósításához. 
A Kutyás sport szakosztály 
több „házi kedvenccel" láto-
gatott ki, akik a felállított 
ügyességi pályán mutatták 
meg gazdáikkal mit tudnak. 

A Thai box szakosztály lát-
ványos küzdősport bemu-
tatóval örvendeztette meg az 
érdeklődőket. Délután a he-
lyi Egészségfejlesztési Iroda 
jóvoltából mozoghattak a 
résztvevők a szabadtéri tor-
nán. Közös ebéd, foci, és 

gyógytornász is várta az 
odalátogatókat. A kézműves 
foglalkozáson szélforgót és 
papírsárkányt készíthettek a 
kreatívabbak, vagy kipró-
bálhatták a családi ügyes-
ségi játékokat. Egy egész-
ségügyi szűrővizsgálatok 

végzésére kialakított autó-
busz, legismertebb nevén 
„szűrőbusz” szolgáltatásait 
is igénybe vehették az ér-
deklődők. Többek között ál-
talános állapotfelmérést és 
testösszetétel-vizsgálatot is 
végeztek benne.            (me)

Grappling 
aranyérem

A Szolnokon megrende-
zett Párbajtőr Utánpótlás 
Vidékbajnokságon a Ta-
polca Vívóklub sportolói 
ismét remekeltek a közel-
múltban.

Hat csapat, négy egyéni 
aranyérmet, illetve három 
ezüst-, és négy bronzérmet 
hoztak haza.
Kilenctől tizennégy éves ko-
rig, több korosztályban in-
dult a klub huszonkilenc ver-
senyzője. Első helyen vég-
zett Csibe korosztályban a 
Salamon Bálint, Makkos 
Norbert, Horváth Benedek 
csapat, Törpi leányok között 
a Cserép Dorina, Simon Jú-
lia, Varga Boglárka együt-
tes, Törpi fiúk között a Sa-
lamon Bálint, Süketes Mik-
lós, Makkos Bence, Makkos 
Norbert formáció. Szintén 
aranyérmes Bambi korosz-
tályban a Konkoly Evelin, 
Szalma Sára, Tarsoly Bor-
bála, Czeiner Flóra, Cséri 
Sára csapat, Gyermek leá-

nyok között Sulyok Melani, 
Simon Zsófia, Kovács Bian-
ka együttes, valamint az 
Újonc leányok csapata, azaz 
Salamon Réka, Sulyok Me-
lani, Simon Zsófia, Kovács 
Bianka. Az egyéni megmé-
rettetésen aranyérmes Kon-
czek Lina Melodi, Salamon 
Bálint (Csibe), Cserép Do-
rina (Törpi), Konkoly Evelin 
(Bambi), valamint Sulyok 
Melani és Hubert Dániel 
(Gyermek). Salamon Réka 
Újonc és Serdülő korosz-
tályban is a dobogó legfelső 
fokán végzett. Ezüstérmet 
szerzett Makkos Bence 
(Törpi), Szalma Sára (Bam-
bi) és Simon Zsófia (Gyer-
mek). Bronzérmes Süketes 
Miklós (Törpi), Tarsoly Bor-
bála (Bambi), illetve Kovács 
Bianka, és Sulyok Melani 
(Újonc). Makkos Norbert és 
Simon Júlia a negyedik, 
Salamon Bálint, és Kovács 
Bianka az ötödik, Czeiner 
Flóra a hatodik, Cséri Sára a 
hetedik, míg Varga Boglár-

Európai - és világversenyen indul
Fazekas Dennist jelölte a 
Magyar Motorsport Szö-
vetség Salakmotor Szak-
ága az U21 Világbajnok-
ság selejtezőjére és az 
Európa Kupára.

A fiatal speedway versenyző 
június közepén a len-
gyelországi Rawiczban, az 
U21-es Világbajnokság se-
lejtezőjén fogja képviselni 
hazánkat, majd július elején 
a csehországi Pardubiceben 
fog rajthoz állni az Európa 
Kupán. Addig még rengeteg 
felkészülés vár rá. Egy nagy-
halászi edzés és egy edző-
tábor Ljubljanaban biztosan 
szerepel a naptárában.
- Technikai lehetőségeim és 
legjobb tudásom szerint fo-
gok helytállni és a hazánkat 

képviselni - árulta el Dennis, 
aki hatalmas lelkesedéssel 
vetette bele magát az előtte 
álló időszak elfoglaltságai-
ba. Édesapjától, Fazekas 
Sándortól megtudtuk, hogy 
a versenyeken indulás rend-
kívül költséges, összesen két 
millió forint nagyságrendű, 
melynek háromnegyed ré-
sze a technikai felszerelés-
hez és felkészüléshez szük-
séges. Hozzátette, természe-
tesen ennek az anyagi ráfor-
dításnak az előnyeit nem-
csak ezen a két versenyen, 
hanem még a későbbiekben 
is élvezhetik a technika te-
rén. Többen melléjük álltak 
már, köztük Tapolca Város 
Önkormányzata is, hiszen 
400 ezer forinttal támogat-
ják Dennist.                     (me)

ka a nyolcadik helyen zárt. 
Felkészülésüket a tavaly el-
hunyt Horváthné Szalay 
Gyöngyivel kezdték, majd 
Szkalla Ilonával és Gauland 
Zsófiával folytatták.       (me)

Aranyéremmel tért haza 
május utolsó hétvégjén a 
Tapolca VSE Brazil Jiu 
jitsu szakosztály, közis-
mertebb nevükön a ZR 
Team Farkasok a Grapp-
ling Diákolimpia és Kecs-
kemét 2018 Grappling 
Bajnokságról.

A Gi Grappling kezdő férfi-
ak kategória Felnőtt korosz-
tályában 84 kg súlycsopor-
túak között Dajka Patrik 
nyakába került az arany-
érem. Az egyesület további 
két tagja a legjobb nyolc kö-
zött végzett. A Gi Grappling 
fiúk, férfiak kategória Junior 
1 korosztályában, a 63 kg 
súlycsoportúak között Ma-
jor Marcell a hatodik, míg 
Szabó Botond a nyolcadik 
helyen zárt. Felkészítő Mol-
nár Gábor.                      (me)

Szolnokon is taroltak
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A Tapolca VSE Thai box szakosztály bemutatót tartott a programon. A háttérben 
mindeközben kézműves foglalkozás, családi ügyességi játékok és a szűrőbusz várta 
az érdeklődőket                                                                                        Fotó: Májer Edit

Az aranyérmes Törpi le-
ány csapat (balról) Varga 
Boglárka, Cserép Dorina, 
és Simon Júlia, Szabó 
Ádámmal, aki a gyerme-
kek felkészítésében segéd-
kezik            
          Fotó: Tapolca Vívóklub

Fazekas Dennis nagy erőpróbák előtt áll    Fotó: Archív

Patrik (balra) a dobogó 
legfelső fokára küzdötte 
fel magát          Fotó: Archív



Megmutatták, mit tudnak
ÖSSZEGZÉS - Május 
utolsó napján a bárdosos 
diákok is megmutatták, mi 
mindent tanultak a tanév-
ben pedagógusaik segít-
ségével.

A műsor kezdetén Bajner 
Imre igazgató köszöntötte a 
vendégeket, aki elmondta, 
az iskola tanárai törekednek 
arra, hogy ne csupán a 
tantárgyi tudást adják át a 
gyermekeknek az oktató-ne-
velő munka során. Megtud-
tuk azt is, a tagintézmény-
nek töretlen a népszerűsége, 
amit az idei felvételi is alá-
támasztott, hiszen sokan vá-
lasztották leendő iskolájuk-
nak a Bárdost. Az iskola va-
lamennyi évfolyamon ének-
zene szakosított tantervvel 
rendelkezik, ebből kifolyó-
lag számos versenyen vesz-
nek részt és érnek el szép 
eredményt, jó minősítést. A 
műsor a  Kicsinyek Kórusá-
nak előadásával kezdődött, 
akik énekükkel elkápráztat-
ták a közönséget. Őket a 
Bárdos Lajos Gyermekkar 
követte, akiken látszott, 
hogy összehangolt munká-
juk rengeteg gyakorlás ered-
ménye. Közreműködtek a 

Járdányi Pál Zeneiskola ta-
nárai és diákjai. Ezután Baj-
ner Imre intézményvezető és 
Gál Attila intézményvezető-
helyettes mondtak köszöne-
tet azoknak a szülőknek, 
akiknek a segítségére min-
dig számíthattak a tanév so-
rán. A városi szavalóverse-
nyen szépen szerepelt az is-

kola, több tanulónak is si-
került az első három he-
lyezett közé kerülni, díjazott 
előadásaikat ismét bemutat-
ták. Kitűnő minősítésben ré-
szesültek az intézmény di-
ákjai a vonyarcvashegyi drá-
mafesztiválon és az Éneklő 
Ifjúság hangversenyén egy-
aránt. Mosolyt csalt az ar-

cokra a negyedikes német 
csoport játékos szókincsfej-
lesztő produkciója, de el-
kápráztatta a közönséget a 
cselló-, hegedűjáték és a 
csengettyűzés is. A táncok 
sem voltak kevésbé népsze-
rűek, láthattunk főként ma-
gyar néptáncot, de polka is 
színesítette a palettát.       (sr) 

2018.06.02.
Cseh Róbert és
Haramia Alexandra

Egy leégett fűnyírótraktor 
okozott a forgalomban 
fennakadást múlt csütör-
tökön, Nemesgulácson.

Akik azon a délelőttön Ne-
mesgulács területén jártak, 
nagy füstre, valamint a for-
galom elterelésére lehettek 
figyelmesek. Lapunkat Helt 
Ákos tűzoltó hadnagy, a 
Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője tájékoztatta, aki-
től megtudtuk, hogy egy me-
zőgazdasági munkagép 
gyulladt ki, majd égett le tel-
jesen. A tűz okát egyelőre 
nem tudják, lehetett elektro-
nikai meghibásodás, de a 
meleg miatt is történhetett. A 
helyszínre a Badacsonyto-
maji Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság munkatársai ér-
keztek, akik rövid időn belül 
két vízsugár segítségével el-
oltották a lángokat, majd 
visszahűtötték a járművet. 
Személyi sérülés szerencsé-
re nem történt.                 (sr) 

Élménydús gyermeknap
Szép nyári idő, valamint 
estig tartó színes, szóra-
koztató program várta a 
tapolcai családokat, külö-
nösen a legfiatalabb ge-
nerációt, az Egry utca 
melletti zöld övezetben 
szombaton a városi gyer-
meknap alkalmából.

Az események hagyomá-
nyosan már délelőtt meg-
kezdődtek a Kazinczy téri 
sportpályán streetball baj-
noksággal és sorversennyel. 
Délután aztán indultak a 

színpadi műsorok is, először 
a Batsányi Tagintézmény, 
majd a Kazinczy Tagintéz-
mény bemutatójával. Fellé-
pett még a Basic Táncstúdió, 
a Tapolcai Mazsorett és 
Zászlóforgató Csoport, va-
lamint a Tapolcai Musical 
Színpad. Volt családi bűvész 
show, katonai, tűzoltó és 
rendőrségi bemutató. 
Ezen a napon a gyerekek in-
gyenesen használhatták az 
ugrálóvárat, az óriás csúsz-
dát, a lánchintát, az óriás 
sakkot, akik akartak ráülhet-

tek a pónilóra, mászhattak 
falat, részt vehettek kézmű-
ves foglalkozáson, kipróbál-
hattak számos egyéb játékot. 
A legkisebbek számára min-
den bizonnyal emlékezetes 
nap a tapolcai önkormány-
zat, a rendőrség, a tűzoltó-
ság, a honvédség, a TVSE 
(sakk, kosárlabda szakosztá-
lyok) és a Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási Intézet 
támogatásával, együttmű-
ködésével valósulhatott meg, 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnok szervezésében. 
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A Bárdos iskola kulturális bemutatóján a Bárdos Lajos Gyermekkar is fellépett. 
Élmény volt hallgatni a kórust                                                            Fotó: Szigetvári Réka

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 380 Ft/kg
Sárgarépa: 380 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 159 Ft/kg
Paprika: 540-900 Ft/kg
Paradicsom: 698 Ft/kg
Meggy: 450 Ft/kg
Körte: 660 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Eper: 980 Ft/kg
Dió: 2600-3000 Ft/kg
Mandula: 4400-5000 Ft/kg
Citrom: 800 Ft/kg
Dinnye: 298 Ft/kg

Heti SÜTI

Epertorta

Nagyon finom, főzés nélkül gyor-
san elkészíthető eperkrém hagyo-
mányos piskótával. Sütünk egy 8 
tojásos piskótát (én szoktam bele 1 
bő evőkanál étolajat tenni, hogy 
puhább legyen). A krémet kikever-
jük a hozzávalókat a következő 
sor-rendben, folyamatosan adagol-
va: 1 doboz (kb. 250 g) Mascarpo-
ne kicsit felverve, hogy könnyebb 
legyen vele dolgozni, 1 nagy doboz 
epres joghurt (kb. 0,4 dl), 1-2 kanál 
cukor (ízlés és tejszínhabfajta füg-
gő, végén is lehet édesíteni a kré-
met), vaníliaaroma, vaníliáscukor, 
1 csomag Expressz zselatinfix (!), 
kb. 25 dkg apróra vágott eper (fa-
gyasztott eper is jó, de csöpög-
tessük le olvadás után) és végül 
óvatosan hozzá keverünk 0,2 dl 
habbá vert habtejszínt.
A krém egyik felével megkenjük a 
félbevágott piskótatésztát (előtte 
érdemes vékonyan bevonni lekvár-
ral, hogy ne ázzon el a tészta), a 
másik felével a tetejét fedjük be. 2-
3 órát hűtőbe tesszük szeletelés 
előtt.
                                        Bagi Éva

Kigyulladt 
a munkagép

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Körhinta és óriás sakk. Ez csak egy kis 
szelete annak a hatalmas kínálatnak, 
ami várta a gyerekeket szombaton       
                                      Képek és szöveg: szj.
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