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Bevált az új helyszín

Eltűnőben
a fecskék

Gyermeknap a strandon, vízzel, csúszdával, önfeledt játékkal

Olvasom, hallom a
híradásokból, hogy
hiányzik Magyarországról legalább 2
millió fecske. Önmagában is riasztó tény,
elég, ha csak a nyáresti szúnyoginvázióra
gondolunk. Ám a jelenség háttere ennél
sokkal
ijesztőbb,
annak ellenére, hogy
minket, az egyszerű
„honpolgárokat”
is
lelkiismereti válságba
sodornak ezek a hírek, hiszen a fészkek
leverését is a kiváltó
okok közé sorolják.
Csakhogy
hiteles
forrásokból
egyértelműen kiderül, hogy
főként a klímaváltozás idézte elő a fecskék itthoni visszaszorulását. Ez messze
túlmutat azon, hogy
ki, mikor vert le egyegy madárfészket. Az
alapproblémában
csak a világ egy nagyon kis létszámú elitje tudna változást előidézni. Ha akarna.

NYÁR - Szombaton rendezték meg a hagyományos tapolcai gyermeknapot, amelyet ezúttal nem
az Egry utca parkban, hanem az előtte héten megnyitott városi strandon bonyolítottak le a szervezők.

A helyszínen Dobó Zoltán
elmondta, hogy a korábbra
tervezett programot a hideg
idő meghiúsította, így a tanév befejezése utáni hétvégét
célozták meg, s mint utólag
kiderült, jól döntöttek. Sokan használták ki az ingyenes belépést ezen a napon, s
az egészen biztos, hogy a
gyerekek jól érezték magukat.
- Egyik célunk az volt, hogy
népszerűsítsük a strandot, de
arra is törekedtünk, hogy
olyan helyszínt biztosítsunk
a rendezvénynek, ami az újdonság erejével hat. Szép,
kulturált környezet vár mindenkit, van árnyék, napsütés, víz, ingyenes csúszdázási lehetőség. A legkisebbek
szemmel láthatóan nagyon
jól érzik magukat. A vendéglátás szempontjából is na-

Igazi nyári idő fogadta a vendégeket az idei városi gyermeknapon, amelyet első
ízben rendeztek a strandon
Fotó: szj.
gyon felkészültünk, a hatalmas italválaszték mellett lehet pizzázni, lángosozni, gíroszt, hamburgert fogyasztani. A gyermeknap szervezését egyébként összehangolt munka előzte meg,
amelyben részt vett a Tapolca Kft. a Városgazdál-

kodási Kft., a Tapolcai Diákés Közétkeztető Kft., valamint a város önkormányzata
- hangsúlyozta a tapolcai
polgármester a strandon
szombaton délelőtt.
A gyerekeket a remek helyszín mellett jó programok is
várták, többek között fa-

nyüvő családi játékpark,
légvár, falmászás, Fabula
sátorbábszínház, zenélt a
Zajongó zenekar, műsort adtak a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola tagintézményei, s fellépett a Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató csoport.
(szj)

Szijártó János

Szép magyar népdalok Diszelben

Zacskókban érkezett a szállítmány

Sáska, Őskü, Halászi és
Monostorapáti gyönyörű
népviseletbe öltözött dalárdáit látta vendégül az
idei Pünkösdi Dalostalálkozóján a tapolcai Csobánc Népdalkör a diszeli
közösségi házban, vasárnap délután.
Fotó: Dobó Zoltán

Új halakat telepítettek a tóba
Új halak érkeztek a Malomtóba, Ihász Csaba, Gaál Tamás, Balikó Csaba és Blága
Tamás felajánlásának köszönhetően.
A jóvoltukból 825 koi ponty,
hét albínó amur, száz lénai
tok, egy albínó kecsege, egy
lapátorrú tok, százötven
aranyhal és négy arany jászkeszeg lakik immár Tapolca
gyönyörű tavában. Dobó
Zoltán polgármester a halak

betelepítése után úgy fogalmazott, bízik abban,
hogy sokaknak sikerül majd
lencsevégre kapni ezeket a
nem mindennapi halakat.
- A felajánlások sora úgy tűnik, nem ér véget, mások is
jelentkeztek már, hogy szívesen tennének valamit városunkért. A példamutató
önzetlenségről csak a köszönet hangján szólhatok tette hozzá.
(szj)

produkciókat megelőzően, a
dalos csoportok tagjait, vendégeiket, többek között
Horváthné Bakos Ilonát, a
Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökhelyettesét, Bakos György köszöntötte. A
városrész önkormányzati
képviselője a hazai népdalkincs jelentőségéről beszélt,
azok megőrzésének kiemelt
fontosságát hangsúlyozta.
-Sokan teszik fel a kérdést,
hogy mi a népdal és miért

fontos számunkra? A népdal
a nép ajkain rendszeresen
felcsendülő ének, melyet
nemzedékeken keresztül különböző népcsoportok örökítenek tovább. A cél ma is
az, hogy minél több emberhez eljussanak a magyar
népdalok és nóták, melyeknek tanítását, megszerettetését már kiskorban el kell
kezdeni - tette hozzá. (Folyt.
a 2. oldalon „Magyarságunkat...” címmel)
(tl)

A jó hangulatú beszélgetéshez, poharazgatáshoz, étkezéshez és közös énekhez
szépen berendezett kultúrházra ki lehett volna tenni a
megtelt táblát, olyan sokan
jöttek el. A korábbi évek hagyományait követve, a vendéglátó Kócs Ida vezette tapolcai Csobánc Népdalkör
lépett elsőként színpadra,
majd a vendég együttesek
következtek, ki-ki saját kedves repertoárjával örvendeztette meg a jelenlévőket. A Színpadon a vendéglátó Csobánc Népdalkör

Fotó: tl.
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Kitáncolták a májusfát

Szoboszlainé
dr. Szabó
Szilvia

Az Év Tapolcai Rendőre
kitüntetést vehette át
Szoboszlainé dr. Szabó
Szilvia rendőr alezredes,
osztályvezető, az idei
városnapi ünnepségen.
A rendőri pályát 1987ben kezdte a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon járőrként, majd a
Rendőrtiszti Főiskola
elvégzését követően került át a Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára 1991ben, nyomozó, majd
1997-től vizsgáló beosztásba. 2002. márciusától már fővizsgáló.
Szakmai tudásának, elhivatottságának, önmagát szüntelenül fejlesztő, kitartó munkájának
köszönhetően 2005-től
megbízott, majd 6 hónappal később kinevezett vizsgálati alosztályvezető. A mindig pontos, lelkiismeretes, következetes, alosztályvezetői
tevékenysége
eredményeként lett az
Igazgatásrendészeti
Osztály osztályvezetője
2008-ban. Támogatásával, segítő, fejlesztő tevékenységével jelentős
mértékben hozzájárult
az Igazgatásrendészeti
Osztály évek óta, egyre
emelkedő eredményességéhez. Az általa kialakított vezetői gyakorlat
magában hordozza az
állomány további pozitív irányú fejlődésének
lehetőségét. Emberi tulajdonságai, szakmai ismeretei, az együttműködőkkel és felügyeleti
szervekkel fenntartott
kiegyensúlyozott kapcsolata révén elismert,
meghatározó egyénisége a Tapolcai Rendőrkapitányságnak.
Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Június 24. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Július 8. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Július15. 14.00-16.00

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:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Jó hangulatban telt a szombaton megrendezett ünnepség a Szent György-hegyi
Tájháznál, ahol most kitáncolták a májusfát a vállalkozók
Fotó: szj.
HAGYOMÁNY - Folytató- rendezvényre. Ezúttal több a VTI tagságának korosodó
dott a több évtizedes ha- helyi politikus is megjelent a összetételére, s általánosgyomány az idén is. Má- Tájháznál, így Dobó Zoltán ságban is a közösségi élet
jusfát állított, majd táncolt tapolcai polgármestert, Lé- számos formájára.
ki a Vállalkozók Területi vai József alpolgármestert és Az elnök köszöntője után a
Ipartestülete
(VTI)
a Rig Lajos országgyűlési résztvevők körbetáncolták a
Szent György-hegyi Táj- képviselőt is üdvözölte a há- májusfát, amit utána ki is
emeltek a helyéről.
zigazda.
háznál.
Beszédében kiemelte, hogy A folytatásban zene, étel és
A meghívott vendégeket, a több mint húsz éves hagyo- ital alapozta meg a kötetlen
megjelent tagságot a szerve- mányról van szó, ahol min- beszélgetés jó hangulatát,
zet elnöke, Vörös Béla kö- dig adódik lehetőség kötet- amihez a meglepetés progszöntötte. Köztük külön Né- len beszélgetésre, a régi ba- ram is nagyban hozzájárult.
meth Lászlót, az Ipartestü- rátságok tovább éltetésére. Vörös Béláék ugyanis ezútletek Országos Szövetségé- Ugyanakkor hiányérzetét tal két hastáncos hölgyet is
nek (IPOSZ) elnökét, aki fe- fejezte ki, a fiatalság aktivi- meghívtak a tagság nagy
leségével együtt érkezett a tásával kapcsolatban, utalva örömére.
(szj)

Magyarságunkat
őrzik a népdalok

FELHÍVÁS

A Tapolcai Városszépítő Egyesület, a Városért Egyesület, az
(Folytatás az 1. oldalról)
Épített és Természeti Értékek Védelméért Alapítvány és a
Dobó Zoltán polgármester a
Vállalkozók
Területi Ipartestülete, Tapolca Város Önkormánymagyar népi kultúrában, a
zatának támogatásával a 2019. évben is meghirdeti a
népművészet számos ágában megjelenő motívum„VIRÁGOS TAPOLCÁÉRT” mozgalmat
rendszert és tudást méltatta,
előkertek, erkélyek virágosítására.
amely jelentősen megkülön„A TISZTA UDVAR RENDES HÁZ” mozgalmat
bözteti a magyar népi értécsaládi házak részére.
keket, például a környező
szláv kultúráktól. - Népda- A díjazottak Díszoklevelet és virágvásárlási utalványt kapnak,
laink szoros, elválaszthatat- családi ház esetében a ház falán elhelyezhető kerámia táblát is!
lan egységet mutatnak né- Az elbírálás helyszíni szemle alapján történik. A jelöléseket,
és/vagy jelentkezéseket, névvel és címmel ellátva
pünk múltjával, történelmé2019. július 20-ig lehet a Főtéri Könyvesboltban gyűjtő
vel, szenvedéstörténetével. urnában elhelyezni,illetve a Belvárosi irodaház portáján leadni
Az évszázadok változásai,
(Kossuth L.u.2.), vagy e-mailben
az átélt fontos pillanatok,
vszetapolca@gmail.com címre elküldeni.
történések visszaköszönnek
Az eredményhirdetésre 2019. augusztus 20-i ünnepségek
bennük. Egy folyton változó
meghatározott napján kerül sor.
A díjazott résztvevők értesítést kapnak.
világban óriási szükségünk
van valamiféle állandóság„Szépítsük együtt városunkat!”
ra, amely nem lehet más,
mint a származás, a hovatartozás biztos tudata. Ma- Országgyűlési képviselő
Országgyűlési képviselő
gyar az, amit elénekelnek
Rig Lajos
Fenyvesi Zoltán
önök, amit eltáncolnak a
mobil: 06/30/446-5557
mail: fideszvpvk3@gmail.com
néptáncosok. Addig lesz ma- mail: rig.lajos@jobbik.hu
fenyvesi.zoltan@parlament.hu
gyarság, amíg lesz, aki ezen Fogadóóra: minden hó első
Fogadóóra: a jelzett időben
értékeket továbbadja, és lesz csütörtök, 14-15 óra között,
Fidesz iroda nyitva tartás:
aki megérti őket- fogalma- a képviselői irodában
H-P 10-12; 13-15
zott a polgármester.
(tl) (Tapolca Hősök tere 15.)
Tapolca, Fő tér 21.

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:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
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
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054
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Az év diákújságja lett az Alabárdos
Az Év Diáklapja lett az
Alabárdos a DUE Médiahálózat 26. alkalommal
kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán. A lapot
nem először díjazták.

Erről Zentai Csaba, a Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhelyintézményének tanára tájékoztatta lapunkat,
az iskolaújság fő koordinátoraként.
A DUE Médiahálózat 2019ben immár huszonhatodik
alkalommal rendezte meg
Budapesten az Országos Ifjúsági Sajtófesztivált, ezúttal az Akvárium Klubban.
Mint megtudtuk, telt házas
fesztivállal zárta az idei tanévet a diákújságírók közössége. Szerte az országból

több mint kétezer fiatal érkezett az egész napos rendezvényre. A rangos eseményen három országos edukatív tesztvetélkedő döntőjét is
megtartották.
A Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt legjobbjai 14 ezer
induló közül kerültek ki,
míg a Nagy Diák KRESZteszt versenyzői 16 ezer fiatal közül jutottak az élő döntőbe. A Nagy Diák Versenykultúra tesztet pedig több
mint 9 ezren töltötték ki. A
fővárosi szórakozóhely teljes területén zajlottak a
programok kora délelőttől
késő délutánig. A diákok pódiumbeszélgetéseket hallgathattak, közönségtalálkozókon vehettek részt, és
számtalan interaktív stan-

don próbálhatták ki tudásukat. Az eseményen kihirdették a Tehetségkutató Diákmédia Pályázat nyerteseit
összesen nyolc, egyebek
mellett Az év diákújságírója, Az év diáklapja, Az év diákrádiósa és Az év diákújsága kategóriában. Az utóbbi címet, a tapolcaiak nagy
örömére az Alabárdos kapta.
A Zentai Csaba által vezetett
szerkesztőség
tagjai
a
2018/2019-es
tanévben:
Bán Bianka, Csarmasz Bálint, Farkas Gergő, Gervald
Virág, Hekli Nándor, Holczbauer Kira, Rinkó Eszter,
Horváth Petra, Szabó Norbert, Szőke Valéria, Czeglédi
Dániel, Balta Gergő, Szabó
Marcell Tompos Annaliza
és Futó Zsófia Fanni. (szj)

A szerkesztőség tagjai a 2018/2019-es tanévben. Zentai Csaba jobbra

Fotó: Archív

Dorong és fokos a politikában

A

z első szabad népképviseleti országgyűlési
választás tapolcai, és környékbeli vonatkozásairól
tartott előadást Hangodi
László történész a városi
könyvtár első emeleti nagytermében a minap.
Ma már természetes, hogy a
felnőtt lakosság valamennyi
tagját megilleti a választójog, ezért nehéz elképzelnünk, hogy régen ez közel
sem volt így. Hazánkban az
áprilisi törvények hoztak
változást, akkortól kezdve
már nem csupán egy kiváltságos réteg privilégiuma a
politikai jogok gyakorlása.

Az V. törvénycikk határozta
meg a választásra jogosultak
és a választhatók körét. A választói névjegyzékből kiderült, miket is vettek figyelembe. Például számított a
birtokkal, iparüzlettel való
rendelkezés, a jövedelem,
az, hogy valaki az értelmiségiek közé tartozik-e (például
lelkész), vagy éppen nemesi
származású. A lakosság
nagy része a korábbi szokáshoz hasonló választásra
számított, erre utal az előadás címében szereplő dorong és fokos. Városunkban
június 23-ra tűzték ki a képviselőválasztást, akkor mér-

Hangodi László a könyvtárban

kőztek meg a jelöltek, és táboraik. A megmérkőzést ez
esetben szó szerint kell érteni, ugyanis korabeli feljegyzésekből tudjuk, voltak
olyan települések, ahol a választás verekedésbe torkolt,
nagy számban fordultak elő
súlyos sebesültek, Nagykanizsa esetében négy fő életét
is vesztette. Tapolcán ugyan
idáig nem fajult a helyzet, de
amikor a három jelölt megérkezett a városba, már a településhatáron összecsapások voltak. Végül két jelölt
visszalépett, a választókerületet így báró Puteáni József
képviselte, az ő megbízását
azonban a későbbiekben
visszavonták, az azt követő
időszakban a történelem alakulásából kifolyólag és annak köszönhetően fel sem
merült a parlamentáris demokrácia lehetősége. A
mostani előadást kéthónapos nyári szünet követi, a
következő alkalom, amely
szeptemberben lesz, a Nemzetőrök fegyverbe! címet
(sr)
Fotó: Szigetvári R. viseli.

A kedden megkezdett fűnyíró akciót szombaton folytatják a régi temetőben, reggel 9 órától
Fotó: szj.

Bognár Róbert a Fidesz-KDNP
tapolcai polgármesterjelöltje
Bognár Róbert gazdasági
mérnök, agrárszakértő a
Fidesz-KDNP
tapolcai
polgármesterjelöltje – jelentette be kedden délután Császár László.

A tájékoztatót az új és a régi
temetőben végzett társadalmi munka szünetében
tartotta a párt helyi szervezetének elnöke. Mint elmondta, a napokban megtörtént a tisztújítás, ami azt jelenti, hogy a tapolcai csoport
elnöke továbbra is Császár
László, az elnökségben helyet kapott Máté Sándorné,
Zsigó Balázs, Horváth Ernő.
Két külső csoportjuk is van,
a lesencei elnökségi tag Tóth
Csaba, a tördemici Szántai
Attiláné. A közgyűlésen arról is döntöttek, hogy az őszi
önkormányzati választáson
Bognár Róbertet indítják a
polgármesteri pozícióért. A
megyében működő Önkor-

mányzati Választási Bizottság is jóváhagyta a jelölést.
A képviselő-jelöltek névsorát majd július közepén hozzák nyilvánosságra.
A társadalmi munka kapcsán
úgy fogalmazott Császár
László, hogy sok helyen a
városban, az új és a régi temetőben is vannak olyan elhanyagolt részek, amelyek
gondozása az önkormányzat
feladata lenne. - Gaz, parlagfű, helyenként félméteres fű
látható, ezért döntöttünk
úgy, hogy önkéntes alapon
rendbe teszünk néhány parcellát mindkét tapolcai temetőben. Az akciót szombaton folytatjuk a régi temetőben, reggel 9 órakor várunk
mindenkit. Aki ráér, akár
csak egy órára is, s eljön,
kérjük hozzon magával seprűt vagy gereblyét, esetleg
ha van, damilos fűkaszát tette hozzá a tapolcai szervezet elnöke.
(szj)

Fiatal judós a dobogón

A bronzérmes Szabó Máté felkészítőivel, Cseh Angélával és Simon Mihállyal
Fotó: Helyszíni felvétel
Zalaegerszegen rendezték ÖSZDSE sportolói közül.
meg a Judo Diák A- és B- Szabó Máté bronzérmet
korcsoportos Diákolimpiát, szerzett, míg Gerics Dávid
ahol Tapolca is képviseltette az ötödik helyen zárt.
magát. Múlt hónapban há- Az indulók között volt még
rom versenyző indult a Zala Keszthelyi Gellért is. Felmegyei megmérettetésen a készítőik Cseh Angéla és
(me)
Tapolca VSE – Simon Judo Simon Mihály.
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Ígéretes fejlesztés
Mesterséges intelligencia már a tetőcserépgyártásban is
Világszínvonalú, a 21. század technikáját alkalmazó
fejlesztésbe kezdett két baranyai vállalkozás. A Közép-Európában élenjáró
technikai, technológiai színvonalon beton tetőcserepet
gyártó bólyi székhelyű Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
megbízásából olyan vizuális
ellenőrző rendszeren dolgozik
a hardver- és szoftverfejlesztő, egyedi megoldásokat
nyújtó pécsi RG Net Kft.,
amely a gyártás különböző
fázisaiban képes kiszűrni a
hibás cserepeket. A hazánkban úttörőnek mondható
konstrukcióban a mesterséges intelligencia is szerepet
kap és az innovációs folyamat már az „ipar 4.0"
szellemében zajlik. A két cég
egymásra találásában jelentős szerepe volt a kamara főtitkárának.
- Jelenleg emberi közreműködéssel szűrik ki a cserépgyártás során a hibás cserepeket. Először a gyártósorról lejövő termékeket ellenőrzik, majd az érlelőt elhagyó cserepek ismét átesnek

A fejlesztésnek köszönhetően nem kerülhet hibás cserép forgalomba Fotó: Archív
célja egy box megépítése,
egy vizuális vizsgálaton. megjelent interjúban.
Mindkét esetben a gyártó - A Terrán korábban is keres- amelyben egy kamera fomunkatárs szűri ki a rossz te a megoldást, azonban a lyamatosan figyeli a cseretermékeket, ami roppant fá- felkínált műszeres vizsgá- peket, és megtanítjuk a rendrasztó és több hibalehető- latok nem vezettek ered- szernek, hogy melyik cserép
séget rejt magában. Ezt ményre. Ekkor jöttünk mi a jó, melyik nem, így a mesterszeretné kiváltani egy kor- képbe, hiszen olyan egyedi séges intelligenciával dolszerű rendszerrel a gyártó – rendszereket fejlesztünk az gozó hálózat ki tudja szűrni
f o g l a l t a ö s s z e r ö v i d e n ipar számára, amelyek a ma- a hibás darabokat és jelzi a
Herbály István, az RG Net napság „divatos” gépi látást, problémát. A kamerás egyKft. ügyvezetője az együtt- a mélytanulást, a mestersé- ség mögött egy képfeldolműködés lényegét a Dél- ges intelligenciát használ- gozó szerver elemzi a képeDunántúli Gazdaságban is ják. Az együttműködésünk ket, hardvereleme és egy na-

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

gyon erős szoftvereleme is
van a berendezésnek. A
rendszer speciális, nagyfelbontású kamerákat igényel,
amelyeket a mesterséges
intelligenciás alkalmazásokhoz fejlesztettek. Ez tulajdonképpen egy K+F projektnek is tekinthető, hiszen
korábban nem csinált ilyet
senki.
Jelenleg a szerződéskötés
szakaszában vannak, tavaly
nyár óta dolgoznak a projekt
előkészítésén. Mostanra alakult úgy a helyzet, hogy hozzáférhetővé és megfizethetővé vált a technológia, amivel meg lehet oldani a feladatot. A szerződéskötés után
megkezdik a konkrét megvalósítást, így mintegy fél
éven belül el is készülhetnek. Először a bólyi gyártósorra alakítják ki a boxot, ez
lesz a pilot projekt, és ha ott
jól működik, a cég összes
gyártósorán - ez mintegy 2530 gyártórészleget érint - bevezetik.
(szj)

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen lassan már nem lesz eszköz,
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a
régi filmek, hangfelvételek!

06/87/412-289
tapmedia.hirdetes@gmail.com

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, (akár több kamerával is)
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

Hívja
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

www.tapolcaiujsag.hu ... www.tapolcaimedia.hu
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Falfestményekkel
a szürkeség ellen
A város szorgalmazta és
megközelítőleg hatszázezer forint értékben anyagilag is támogatta, a SzínVonal művészeti iskola, a
helyi gimnázium és általános iskolák diákjai,
ügyeskezű művészei pedig részben már meg is
valósították.

Pénteken ünnepélyesen átadják a városi posta hátsó
betonkerítésének jelenleg is
készülő külső falfestését.
- A „Sümegi ABC” és a postakerítés közötti zöldterület

rendbetétetelét, a területrész
gyalogútjának térkövezését
már korábban vállalkozói
adományból és nem kevés
társadalmi munka ráfordítással esztétikusan és jó minőségben megoldotta a város. A postakerítés aljának
kavicsozásához, a felület
alapozó festéséhez akkoriban a Magyar Posta területileg illetékes beruházási
igazgatója hozzájárult, gyakorlatilag szabad kezet kaptunk annak esztétikai megújítására is - mondta el lapunknak Dobó Zoltán pol-

gármester, aki elárulta, hogy
a fiatal alkotók minden
szükséges segítséget megkaptak a várostól munkájukhoz. A megfestett motívumok egyébként Tapolca
nevezetességeire és a várost
körülölelő természeti és épített értékekre hívják fel az
arra járó helyiek és turisták
figyelmét.
A különleges köztéri festést
- a tervek szerint - pénteken
délután fél négykor, ünnepélyes keretek között adják át a helyszínen- tudtuk
meg.
(tl)

Hirdetés
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Remekeltek a tapolcai vívók

Gyermek korosztályban aranyérmes Szolnokon (balról) a Konkoly Evelin, Cséri Sára, Tarsoly Borbála és
Cserép Dorina együttes
Fotó: Helyszíni felvétel
Számos érmet és szép
helyezéseket szerzett a
Tapolca Vívóklub Szolnokon, hónap elején.

Az Utánpótlás Párbajtőr Vidékbajnokságon több korosztályban,
nemenkénti
bontásban remekeltek a tapolcaiak. A Csibe korosztályban bronzérmes Bolla
Sára, hatodik Hegyi Dorka,
tizedik Molnár Benjamin, tizennyolcadik Szabó Bende.
Törpici
korosztályban
ezüstérmes Konczek Lina
Melodi, bronzérmes Makkos
Norbert László. Bambi korosztályban aranyérmes a
tavalyi címvédő Cserép Dorina, ötödik Süketes Miklós
Hirdetés

Többek között a Tarányi pince és a Lengyel kápolna impozáns épületei, a Szent
György-hegy és egy szögre akasztott túracipő is megjelenik mint motívum az egyik
kerítésblokkon. A képen a Szent Erzsébet Óvoda apróságai gyönyörködnek az alkotásban
Fotó: tl.

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Csaba, tizedik Makkos Norbert (felversenyzett). Gyermek korosztályban aranyérmes Tarsoly Borbála, ezüstérmes Konkoly Evelin, hatodik Cséri Sára, tizenötödik Cserép Dorina (felversenyzett). A csapatok versenyében aranyérmes a Cserép
Dorina
(felversenyzett),
Cséri Sára, Konkoly Evelin
és Tarsoly Borbála együttes.
Gyermek fiúk között ezüstérmes Bicsérdi Csongor, tizenegyedik Süketes Miklós
(felversenyezett). Serdülő
korosztályban bronzérmes
Kovács Bianka, hetedik Bicsérdi Csongor (felversenyzett). Edzőjük Gauland Zsófia.
(me)
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SZOLGÁLTATÁS

„Van képed hozzá?”

Élmény kell (!)

A ROCKWOOL Hungary Kft.
a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményében fotópályázatot hirdetett májusban.
A pályázat során összesen 40
tanuló több, mint 100 fotót küldött be, melyek a ROCKWOOL kőzetgyapot 7 erősségéhez kapcsolódtak. A pályázat során az iskola tanulóinak a
ROCKWOOL kőzetgyapot 7
erősségével (tűzállóság, hőszigetelő képesség, hangszigetelő
képesség, tartósság, esztétikum,
vízlepergető képesség, újrahasznosíthatóság) kapcsolatosan lehetett fotót készíteniük,
és e-mailben beküldeni. A tanulóknak a környezetükben kellett észrevenniük és megörökíteniük azokat a természeti jelenségeket, a környezetükben
előforduló alkotóelemeket, növényeket vagy akár használati
tárgyakat, melyek kapcsolódnak a fenti erősségekhez. Ehhez használniuk, fejleszteniük
kellett kreativitásukat, mely a
pályázat fontos célja is volt
egyben. A pályázat fontos eleme volt továbbá a tanulók környezettudatos gondolkodásának gyarapítása.
A verseny három korcsoportban zajlott: 1-3. osztály, 4-6.
osztály, 7-8. osztály, és egy tanuló akár több képpel is pályázhatott. Minden korcsoportból az első 3 helyezett kapott
díjat (sorrendben bluetooth

Kirakatüvegen át vágyva szemlélni az óhajtott kincset, vagy
birtokolni, nem ugyanaz.
Amerikáról szóló híreket hallasz vagy ott jársz, nem ugyanaz. Olvastál a háborúról, vagy
részt vettél benne - netán súlyos sebesülés az emléke - nagy
különbség.
Tájékozódhatunk a jelenről különböző forrásból és saját élményeinkből; a múltat megismerni ezer forrás segít, levonhatjuk a tanulságot.
De az emberiség nem tanul a
történelemből. A békeévek áldásaival könnyelműen- pazarlóan bánik. A javak egyenlőtlen
megszerzése - megoszlása egyfelől hízlalja a további önzést,
másfelől kiváltja az irigységet.
Így a jólét rosszul használt napjai idézéik elő a háborúkat, forradalmakat. - De ki gondol a
bőség idején a beosztásra, a
mámoros táncos estéken a földrengésre, vízbőség idején az
aszályra? Csak a felelősségtől

Minden korcsoportban a fotópályázat első három helyezettjét díjazták
Fotó: Helyszíni felvétel
hangszórót, bluetooth fülhallgatót, okosórát).
A ROCKWOOL Hungary Kft.
jelenleg egyetlen hazai kőzetgyapot gyártóként magyar
alapanyagból, magyar munkaerővel, hazai helyszínen (Tapolcán) gyártja hőszigetelő termékeit. A vállalat rendkívül
fontosnak tartja, hogy azon a
helyszínen, ahol tevékenykedik, bekapcsolódjon a társadalmi, oktatási, kulturális életbe,
illetve valamilyen módon támogassa a környezetében lévő
közösségeket. Ennek keretében
több, helyi sportegyesületet is
támogat és most egy, a gyár közelében lévő általános iskolában meghirdetett fotópályázattal kívánt támogatást nyújtani.
A vállalat kiemelt célja, meg-

Herczeg-Vecsei Katalin

FILMAJÁNLÓ

Heti haiku:
Csodás fényjáték:
színes csillámport szór az
éj királynője.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 20 - 26.
csütörtök – szerda
20 – 26. csütörtök – szerda
16:00 3D 1400,-Ft
TOY STORY 4.
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 90 perc
...
20 – 26. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Három egyforma idegen
Színes, feliratos angol
életrajzi film
Hossz: 97 perc
...
20 – 26. csütörtök – szerda
20:00 3D 1400,-Ft
MEN IN BLACK – Sötét
zsaruk a Föld körül
Színes, szinkronizált
amerikai akció-vígjáték
Hossz: 132 perc

mutatni a környéken élő gyermekeknek, szülőknek, hogy a
gyár nem csak egy nehézipari
üzem a szomszédban, hanem
olyan termékeket hoz létre,
amelyek javítják az életminőséget, törődnek a környezettel
és beépítésükkel energiamegtakarítás érhető el. Ez történhet
kis lépésekben, de rendkívül
fontosak tartják az egészséges
és erős pozitív kapcsolat kialakítását a helyi közösséggel.
Az iskola tagintézmény-vezetője a pályázat értékelésével
kapcsolatosan elmondta, hogy
tagintézményük tanulói érdeklődéssel fogadták a fotópályázat lehetőségét. Ötletes képeket
készítettek, amik jól tükrözik
sajátos asszociációjukat, humorukat, fantáziájukat.

Továbbra is várjuk olvasóink írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com
e-mail címre. A beérkezett
írások szerkesztett formában jelennek meg újságunkban a terjedelmi
korlátok figyelembe vételével.

Men in Black – Sötét zsaruk a föld körül – K ügynök és J ügynök visszavonult, de nem kell aggódni,
hiszen az utánpótlás H
ügynök (Chris Hemsworth) és M ügynök (Tessa
Thompson) lesznek. A színészpáros ismerős lehet
többek között a Marvel univerzum Thor Ragnarok
vagy a Bosszúállók Végjáték című filmjeiből. Szuperhős képességeiket most
fegyverekre cserélték, de
céljuk ugyanaz maradt:
megmenteni a világot. A
Men in Black megszokott
amerikai látképét Londonra cserélték, fegyvereiket
feltuningolták, úgyhogy vigyázzon minden űrbéli idegen, mert ez a két sötét zsaru leleplez mindenkit! A filmet a tapolcai mozi június
26-áig vetíti.
(szv)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

áthatott személyek. Eljut-e
hangjuk minenkihez vagy
pusztába kiáltott szó? A háborúval sok „vendég” jár együtt a szegénységen, betegségen,
rettegésen kívül.
Hívatlan, nem kívánt, sőt veszélyes „vendégekben” volt
már részünk. Jött, dörömbölt,
támadott. Lelőtte az első számú
házőrzőt, a hű kutyát. Aztán berúgta az ajtót... az asszonyát védő férjet lelőtte... majd szabadrablás nőkben és egyéb értékekben. Elfelejtetted? Vagy
nem élted át! S akkor nem igaz?
A „Történelmi hullámelmélet”
(szerzője orvos, az első világháború vezérkari tisztje) szerint
a békeévek és a háborús idők
váltják, kiváltják egymást.
Ha két csoport, párt ország,
nemzedék, akár két ember nem
tud békésen megférni egymással a háború esélyét növeli, kirobbantja.
-Értsünk szót, Uraim!
G. Dr. Takáts Gizella

FELHÍVÁS
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint
„a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti földhivatali osztály a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály hatósági eljárást kezdeményez a
mulasztóval szemben.
Az a földhasználó, aki e kötelezettségének nem tesz eleget a fertőzött terület nagysága, illetve az ingatlan belterületen vagy külterületen való elhelyezkedése függvényében 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjedő összegű növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, mely ismételten kiszabható.
A FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának szakvéleménye
szerint a javasolt kaszálási időpontok 2019-ben a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

kaszálás: június 3-7.
kaszálás: július 1-5.
kaszálás: július 29-augusztus 2.
kaszálás: augusztus 26-30.
kaszálás: szeptember 16-20.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy parlagfű
és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek önként tegyenek eleget az általános környezethigiénés állapot javítása érdekében.
Dr. Németh Mária Anita
jegyző sk.

Jelen vagyunk

06/87/412-289

TAPOLCA

www.tapolcaiujsag.hu

minden othonában!

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti
apró!
Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is!
Hívjon minket!
TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG
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Bringázott a család
Élménydús kirándulás az Ovi – Zsaru program részeként
Idén is népszerű volt a Barackvirág óvoda családi
kerékpáros kirándulása
múlt szerdán, TapolcaDiszelbe.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye idén is megszervezte a
Tapolcai Rendőrkapitánysággal karöltve családi kerékpártúráját.
Gáspár
Györgyné tagintézmény-vezető elmondta, náluk már
hagyomány, hogy lehetőséget biztosítanak minden évben arra, hogy a család
együtt tölthesse szabadidejét, közösen mozoghasson.
Idén is a diszeli kultúrház
volt a cél, ahová ki-ki a maga
tempójában kerekezett ki
szülővel, nagyszülővel, testvérrel és természetesen az
óvónőkkel.
Megtudtuk,
minden résztvevő gyermeknek névre szóló emléklappal
készültek, a meleg időben
pedig jól esett a frissítő,
amivel az óvoda készült a
kerékpározóknak. Indulás
előtt Dobó Zoltán polgármester egy virágcsokorral
köszöntötte, és köszönte

Gyerekek és szülők együtt kerékpározhattak, remek időben
meg munkáját az óvodától
búcsúzó tagintézmény-vezetőnek.
A kirándulást az Ovi – Zsaru
program zárásaként hirdették meg. A Tapolcai Rendőrkapitányság közreműködésével a kirándulás remek
lehetőség volt arra, hogy a
gyermekekben megszilárdítsák, a gyakorlatba átültessék a helyes közlekedési
magatartást. Fontos, hogy

már egészen fiatalon elsajátítsák a biztonságos közlekedés alapjait. Mindezt Molnár András rendőr őrnagy
osztotta meg velünk a helyszínen. Hozzátette, idén a
május végétől egy hónapig
tartó, a Kábítószer - ellenes
világnaphoz
kapcsolódó,
ORFK által meghirdetett
eseménysorozathoz is bekapcsolódott a tapolcai
program. A rendőr őrnagy a

Fotó: Májer Edit
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Rövid hírek
n ÚSZÁS - Két érmet
hozott haza Németh Emília az 51. Csik Ferenc
Úszó
Emlékversenyről
múlt hónapban, Kaposvárról. A tízéves tapolcai lány
a Keszthelyi Kiscápák SE
színeiben 50 m pillangón
ezüst-, míg 100 m gyorson
bronzérmet szerzett. 50 m
gyors, illetve 100 m hát
versenyszámokban a negyedik, míg 100 m mell,
valamint 100 m pillangó
versenyszámokban az ötödik helyen zárt. Edzője
Csala Tamás.
(me)
n VÍVÁS - Rédli András a budapesti FIE vívó
világbajnokság óriásplakátjának egyik szereplője.
Július 15-23. között rendezik meg – hat év után ismét – Magyarországon a
vívó világbajnokságot, a
BOK csarnokban. A világ
legjobb női és férfi vívóinak szervezett megmérettetés
kampányában
Rédli is szerepet kapott,
hiszen Somfai Péterrel
együtt szerepelnek a
sportesemény hivatalos
óriásplakátján.
(me)

helyszínen közvetlenebb,
bizalmasabb légkörben tudott beszélgetni a szülőkkel
a kábítószer fogyasztás veszélyeiről, tájékoztatást tudott adni az érdeklődő felnőtteknek a drogfogyasztás
megelőzési lehetőségeiről,
illetve annak fogyasztása Online újságunk
esetén a felismerhetőségéről, továbbá ez esetben a www.tapolcaiujsag.hu
szükséges szülői lépésekHírek azonnal!
ről.
(me)

Varázslatos táncgála
Már a bemutató előtti napokban elfogyott az öszszes jegy a Basic Táncstúdió hagyományos évzáró gálaműsorára, így
még egy délutáni előadást
is hirdettek az érdeklődők
nagy örömére.

Kauker Dominik (balra) ezüst-, Cséri Soma pedig
bronzérmet szerzett Budapesten Fotó: Helyszíni felvétel

Újabb vívó érmek
A Tapolca Vívóklub szépen szerepelt májusban
és június elején. Négy érmet hoztak haza.

A székesfehérvári Szabadidős Szezonzáró Vívó Bajnokságon, a Szabadidős Felnőtt Női Párbajtőr Versenyen a hatvan induló között
Tóth Adrienn a harmadik
helyen zárt. A fővárosi Ge-

revich Aladár Nemzeti
Sportcsarnok adott otthon a
Junior férfi párbajtőr előválogatónak. A százhét fős férfi mezőnyben Kauker Dominik az ezüstérmet, míg Cséri
Soma a bronzot szerezte meg.
Keszthelyen, a Junior férfi
párbajtőr előválogató százkét indulója között Cséri Soma aranyérmet szerzett. Edzőjük Gauland Zsófia. (me)

megmutassa mit tanult az el- is megörvendeztették a
múlt esztendő alatt. A két nagyérdeműt. A Basic Táncfelvonásos zenés - táncos stúdió oktatói Fehér Barbaszínházi produkció élmé- ra, Folmeg Barbara és Szanyét a különleges fény és bó Bence, munkájukat Böhm
videotechnikai látványele- Nóra akrobatika vendégtamek fokozták. Az előadás nár segíti. Bencétől megtudkeretét adó történet fősze- tuk, jövőre, a jubileumi tizereplői Rannegger Gyöngyi, dik gálaműsorra igazán küMájus végén a Tamási Áron Szalai Róbert és Tóth Gergő lönleges, méltó produkcióMűvelődési Központ adott voltak, akik énekhangjukkal val készülnek majd.
(me)
otthont a táncosok műsorának, mely a P. Henrik és a
titkok kamrája címet viselte.
Minden évben különleges,
saját koreográfiát és történetet bemutató produkcióval
örvendezteti meg a táncstúdió a nagyérdeműt. Idén,
a kilencedik gálaműsoron a
közismert varázslóvilágból
merítettek ihletet. A zenés
darabban álom és valóság
fonódott össze, melyben a
szereplők a varázslóvilágba,
a Roxfortba „repítették” a
közönséget. Ez az előadás a A darab egyik főszereplője, Rannegger Gyöngyi (kömegkoronázása volt az év- zépen) a Basic Táncstúdió oktatóival a színpadon,
nek, hiszen mindenki lehe- (balról) Fehér Barbarával, Szabó Bencével és Folmeg
tőséget kapott arra, hogy Barbarával
Fotó: Májer Edit
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Rendőrségi hírek
n Június 1-jével kezdte
meg munkáját Tapolcán az
új rendőrkapitány. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2019. június 1-jei hatállyal Loránd
György rendőr alezredest, az
Ajkai Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztályának vezetőjét bízta meg a Tapolcai
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak
ellátásával. Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy, országos
rendőrfőkapitány
Rausz István rendőr ezredest, a Tapolcai Rendőrkapitányság korábbi vezetőjét a
Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának ellátásával bízta
meg.
(Tapolcai R.K.)
n A rendőrök Zalagyömörőn és Ukkon várták a határvadász-képzés iránt érdeklődőket. A Tapolcai Rendőrkapitányság
toborzócsoportjának tagjai 2019. június
11-én délelőtt Zalagyömörőn és Ukkon várták a határvadász hivatással kapcsolatban érdeklődőket. A rendőrség munkatársai minden
résztvevőnek részletes felvilágosítást adtak a határvadász-képzés megkezdésének feltételeiről, az oktatás menetéről és minden, a
sikeres felvételhez szükséges körülményről. A határvadász-képzéssel kapcsolatban további tájékoztatást
kaphatnak a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálatán, a helyi rendőrkapitányságokon, valamint a
rendőrség honlapján.
(Tapolcai R.K.)

Továbbra is keressük a
legfinomabb süteményeket, hétről hétre! Akinek
van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg
másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el
e-mail-ban elektronikus
címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com

A Tapolcai Újság következő száma 2019.
július 12-én jelenik
meg. Addig is keressenek minket, olvassák
friss híreinket online újságunkban!
www.tapolcaiujsag.hu
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Megjött az igazi nyár
Rekordlétszám- és bevétel a tapolcai strand nyitása napján
STRAND - Amint azt előző lapszámunkban hírül
adtuk, a diákok jutalmazása utáni napon kinyitott
a városi strand. Nagyon
sokan használták ki a lehetőséget, az időközben
berobbanó nyár okán.

Gáspár András, az üzemeltető Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetője megerősítette
az akkor röviden közölt hírt,
a létesítmény rekordbevétellel kezdte az idei szezont.
- Gyakorlatilag telt házzal
indítottunk, amire a strand
eddigi működése során még
nem volt példa. Ez azt jelenti, hogy közel ezer belépőjegyet értékesítettünk. Ami
jó hír a fürdőzőknek, hogy a
Közétkeztető Kft. fejlesztésében elkészült egy nagyobb
méretű teraszfedés a büfé
előtt, ami lényegesen praktikusabb a korábban alkalmazott napernyőknél. Még
tavalyi újítás volt részünkről
az ülőmedence fölé kihelyezett napvitorla, amit szintén örömmel fogadtak a ven-

A nyitás napján és utána is rengetegen látogatták meg a szép, rendezett környezetben lévő városi strandot
Fotó: szj.
dégek. Bízom abban, hogy a
látogatottság, kihasználtság
tekintetében lesz olyan nyár,
mint a tavalyi. A kezdés mindenesetre jól sikerült mondta Gáspár András. Az
ügyvezető hozzátette, so-

Rendezvények

Tapolca

kan használták a homokos
röplabda pályát és továbbra
is közkedvelt a lángosos bódé. A létesítményt tavaly és
már az idén is a nagy számban látogatták családok, ami
részben a kedvezményes be-

lépőnek is köszönhető. Tapolcán három személy esetén, ha közülük az egyik
gyerek, már családi jegyet
válthatnak a vendégek.
A belépők ára nem emelkedett.
(szj)

Heti SÜTI

Házasságkötés

· 2019. június 22-én 18 órai kezdettel a Tapolcai Musical Színpad
gálaműsort tart a Tamási Áron Művelődési Központban.
· 2019. június 22-én 14 órától Gasztro- és Családi Délutánt tar- Kekszes krémes
(30 x 22 cm tepsihez)
tanak a Tapolca-diszeli kultúrház udvarán.
· 2019. június 22-én a jóga világnapja alkalmából családi
örömjógát szerveznek a Városi Sporttelepen. Gyermekeknek 1718 óra között, felnőtteknek 17-19 óra között. Matracot, plédet
mindenki vigyen magával! A részvétel ingyenes.
· Úszásoktatás több turnusban óvodások és 7-12 éves gyerekek
részére a Tapolcai Termálstrandon. További információ a 30/5651130-as telefonszámon kérhető.
· A Basic Táncstúdió tánctábort hirdet 2019. június 24-28 között 5
éves kortól. Jelentkezni a 20/4156128-as telefonszámon lehet.

Az én városom...

-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
Bakos Gáborné
hogy Tapolca szépsége köszönjön
A legszebb udvar
vissza róla. Egy címről csak egy
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- képet küldjenek, rövid címmel, a
polcáról szép, közlésre alkalmas szerző nevével ellátva. A legjobbaképet készítenie, kérjük küldje el e- kat hétről hétre közöljük.

Hozzávalók: 1 nagy csg (fél kg)
kocka alakú háztartási keksz, 2 db
csokoládé puding, vagy vanília,
ízlés szerint, 2 db tojás, 7 evőkanál
cukor, 1 evőkanál liszt, 1 csg /Oetker/ zselatin 10 gr, 12,5 dkg margarin, 7,5 dl tej
Krém elkészítése: A pudingot, a
zselatint, a tojások sárgáját, a cukrot, a lisztet kevés tejjel csomómentesre keverjük. Beleöntjük a
tejbe és sűrűre főzzük. Amíg forr,
belekeverjük a tojások felvert
habját, beledaraboljuk a margarint.
A tepsi alját kirakjuk keksszel és
óvatosan rámerjük a meleg krémet.
Elsimítjuk és a tetejét is kirakjuk
keksszel. Megvárjuk, amíg kihűl,
majd a kekszek mellett felszeleteljük.
Kovács Pálné, Hegymagas

06/87/412-289

2019.05.31.
Dr. Somogyi Katalin és
Dr. Iványi Tamás László
2019.06.03.
Károlyi Bence és
Drei Andrea Katalin
2019.06.04.
Karácsony Zsolt
és Horváth Noémi
2019.06.08.
Altmann Gergő
és Kálmán Andrea
(Gyulakeszi)
2019.06.11.
Nap Péter és
Horváth Krisztina

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 36-50 Ft/db
Burgonya: 330-389 Ft/kg
Sárgarépa: 360 Ft/kg
Zeller zölddel: 260 Ft/kg
Vöröshagyma: 398 Ft/kg
Paprika: 660-1500 Ft/kg
Meggy: 690 Ft/kg
Őszibarack: 580 Ft/kg
Alma: 279 Ft/kg
Dió: 3200 Ft/kg
Narancs: 360 Ft/kg

