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Szent István ünnepe
A hagyományokat folytatva megszentelték a város kenyerét
AUGUSZTUS 20. - Idén is
térzenével indította az ünnepnapot a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar a
Szentháromság-szobornál. Augusztus 20. a korábbi évek hagyományai
szerint folytatódott.

A Templom-dombon ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás, majd szentmise
várta a szép számmal érkező
érdeklődőket.
- Szeretettel köszöntöm
megjelent vendégeinket, a
testvérvárosok
küldötteit
ezen a napon, a Kárpát-medence legnagyobb ünnepén.
Nem túlzás ez, hiszen Szent
István munkássága, áldozatvállalása, irányt mutató volt
mintegy ezer évvel ezelőtt is
és valószínűleg ezer esztendő múlva is az lesz - szólt a
megjelentekhez Dobó Zoltán.
A polgármester utalt államalapító királyunk Imre herceghez írt intelmeire is,
amelyben megjelenik a társadalom legkisebb alapegysége a család, valamint a leg-

Dobó Zoltán polgármester az ünnepi beszéd után a Batsányi Táncegyüttes tagjaitól vette át a város új kenyerét
Fotó: szj.
nagyobb is, a Kárpát-haza,
az állam.
A polgármester a beszéd
után a Batsányi Táncegyüttes tagjaitól vette át az
új kenyeret, majd Péter atya
közreműködésével egyházi
szolgálattétellel, a kenyér
megáldásával, utána meg-

szegésével folytatódott az
ünnepség. Az új kenyérrel
most is a táncosok kínálták a
résztvevőket a szépen, rendbe hozott, megújított téren a
templom előtt.
A nemzeti ünnepen Ács János emlékérmet is adományoztak a tapolcai képvi-

selő-testület döntése nyomán. A Tamási Áron
Művelődési
Központban
Bolla Albertné, a Tapolcai
Finn Barátok Köre elnöke
vehette át az elismerő címet.
Erről következő lapszámunkban bővebben is olvashatnak.
(szj)

Évezredes
ünnepünk
A keresztény magyar
államalapítást Géza
fejedelem fiához, az
első magyar királyhoz, Szent Istvánhoz
kötjük, és minden
esztendőben augusztus huszadikán ünnepeljük. Bár uralkodása idején István még
15-ét, Nagyboldogasszony napját tekintette kiemelt ünnepnek. Ekkor tartott törvénykezést a Fehérvárra összehívott királyi tanáccsal. Később Szent László király döntése nyomán
vált ünnepé augusztus 20., hiszen 1083ban ezen a napon
avatták szentté Istvánt. A középkorban
megmaradt az immár
huszadikára tolódott
ünnep, sőt a 18. században kiegészült a
körmenettel, amikor a
Szent Jobbot végigvitték Budán. Ezer év
után is ünnep. A magyaroké. Vajon még
meddig?
Szijártó János

Folytatódó hagyomány
Az idén sem maradt el a
zenés felvonulás a Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét alkalmából, ám
maga a rendezvénysorozat már egy nappal korábban, csütörtökön megkezdődött a Kisfaludy utcában és a Köztársaság
téren.

A pörköltfőző verseny marha kategóriájának legjobbja, illetve a megmérettetés abszolút győztese idén az
ÉFOÉSZ együttese lett
Fotó: szj.

Pörköltek nagy versenye
Huszonegyedik alkalommal
rendezték meg Tapolcán a
pörköltfőző versenyt, hagyományosan az ünnepi napok és borhét részeként,
ezúttal huszonhét csapat

részvételével. A Tamási
Áron Művelődési Központ
melletti területen vidáman
telt a vasárnap, sok finom
étel készült. (Írásunk az 5. oldalon „Étel...” címmel) (szj)

zenekar biztosította a menet
élén. A Köztársaság téri
színpadon a Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjai sorakoztak fel, Dobó Zoltán
polgármester pedig ünnepi
köszöntőt mondott. Beszédében szólt a borról, ami
sokkal többet jelent nekünk

magyaroknak, mint egy ital.
A borban megjelenik a hagyomány, a történelem, s a
barátság is, ha azt beszélgetés közben, az asztalnál
ülők kóstolgatják.
(Írásunk a 3. oldalon folytatódik „Központi szerepben a
bor” címmel)
(szj)

A szervezők emiatt már 12én, hétfőn lezárták a forgalom elől az érintett útszakaszt, így sokan kilátogattak
a helyszínre csütörtökön,
ahol zenés, színpadi programok, kézműves vásár, borés gasztro utca, játékpark fogadta az érdeklődőket. A hivatalos megnyitót pénteken
tartották a felvonulás után. A
zenét természetesen ezúttal Az idei felvonuláson is a Tapolcai Ifjúsági Fúvószeneis a Tapolcai Ifjúsági Fúvós- kar biztosította a remek menetzenét
Fotó: szj.
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A kormánypárt is ajánlja magát
Egységes csapatként mutatkoztak be a Fidesz helyi jelöltjei
AKTUÁLIS - Külsőségében és tartalmában is focihasonlattal élve, egységes csapatként ajánlották
magukat a választók figyelmébe pénteken reggel a Fidesz-KDNP tapolcai jelöltjei.

A sajtótájékoztatót Fenyvesi
Zoltán országgyűlési képviselő rövid köszöntője indította, aki mezt és csapatkapitányi karszalagot nyújtott
át Bognár Róbert polgármesterjelöltnek.
Mint
mondta, az ajándék az egységet, s a fejlődést jelképezi,
valamint azt, hogy a város
következő vezetője, vezetése számíthat a kormány segítségére.
Bognár Róbert úgy fogalmazott, megtisztelő egy olyan
csapat tagjaként dolgozni,
amelynek Tapolca az első.
- Örülök, hogy ilyen kiváló
csapat kapitánya lehetek, s
annak is, hogy a sikerhez vezető úton a magyar kormány
támogatására is számíthatok. Magamról annyit, hogy

Bognár Róbert (középen) fideszes polgármesterjelölt bemutatta az októberi
önkormányzati választásokon induló jelöltjeit
Fotó: szj.
gazdasági mérnök, agrármérnök végzettségű pénzügyi szakember vagyok. A
város szülötteként, társaimmal együtt mindent meg kívánok tenni azért, hogy ismét felvirágoztassam a települést. Családom több generáció óta él Tapolcán. A jelölést többek között azért
vállaltam, mert békében és

biztonságban szeretném felnevelni kislányomat. Ehhez
- focihasonlattal élve - olyan
játékosokat igazoltam, akik
képesek irányítani, döntéseket hozni, csapatban dolgozni és felelősséget vállalni hangsúlyozta a polgármester-jelölt, majd bemutatta a
tapolcai körzetekben induló
jelölteket, akik egy-egy név-

Minden körzetben indít
képviselő-jelöltet az őszi
önkormányzati választáson Tapolcán a Mi Hazánk
Mozgalom most megalakult helyi szervezete - derült ki a párt vasárnapi sajtótájékoztatóján.

természetesen a jövőben pri- településen kerüljenek be az
önkormányzati testületekbe,
oritás marad.
Novák Előd úgy fogalma- hogy felléphessenek a korzott, hogy nagyon sok a rupció és más törvénybe ütprobléma szerte az ország- köző cselekedetek ellen.
ban, amelyek feltárása fő- Hozzátette, az EP-választást
ként rájuk, a Mi Hazánk sikernek értékelték, hiszen a
Mozgalom tagságára vár. 3,3 százalékos eredmény
Ezért tartják különösen fon- egy kilenc hónapos pártnál
A Tamási Áron Művelődési tosnak azt, hogy minél több több, mint biztató. Első léKözpontban ekkor tartották
az önálló tapolcai szervezetalapító taggyűlést is, amelyen részt vett Árgyelán János pártigazgató és Novák
Előd alelnök. Őket, a megjelent tagságot és a szimpatizánsokat Eszli István, a Sümeg-Tapolca, közös szervezet elnöke köszöntötte. Az
ülés előtti sajtótájékoztatón
elmondta, hogy az eddigi
közös (Sümeg és Tapolca) Novák Előd: Semmiféle elvtelen alkut nem kötünk
szervezet ezúttal kettéválik, senkivel. Mellette (balról) Árgyelán János és Eszli
de a szoros együttműködés István
Fotó: szj.

Aug. 24-25. szombat-vasárnap
Dr. Szabó Béla 20/4752965
08.31- 09.01. szombat-vasárnap
Dr. Varga Ottó 30/9375015
Szept. 07-08. szombat-vasárnap
Dr. Ásványi Tamás 20/9217372
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20
között, kizárólag sűrgősségi, életveszély
elhárítása céljából vehető igénybe.

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

vel, számmal ellátott mezt is
átvehettek tőle a jó csapatszellem jegyében. A Fidesz
képviselő-jelöltjei, körzetek
szerint növekvő sorrendben:
Sárközi Szaniszló, Horváthné Somogyi Ildikó, Mezőssy
Zoltán, Molnár Attila, Máté
Sándorné, Császár László,
Kuni Sándorné, Knolmajer
Ferenc.
(szj)

A harmadik út lehetősége a politikában

Állatorvosi ügyeleti rend

INFORMÁCIÓ

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

pésben megcélozható az 5
százalékos parlamenti küszöb, illetve az önkormányzati választáson egy jó szereplés. Azokat szólítják meg
elsősorban, akik csalódtak
az orbáni és a gyurcsányi politikában, azonban semmiféle elvtelen alkut nem kötnek senkivel. Árgyelán János is a harmadik út lehetőségét vázolta, kiemelve azt,
hogy ma a magyar embereknek szükségük van egy
valódi, jobboldali, nemzeti
keresztény pártra.
A folytatásban, már a szervezetalapító
taggyűlésen
megválasztották a tapolcai
szervezet elnökét is, Izsó
Krisztián személyében. Az
októberi választáson induló
képviselő-jelöltek névsorát
a jövő héten hozzák nyilvánosságra.
(szj)
Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Augusztus 26. 14.00-16.00

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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Központi szerepben a bor
Kihirdették a Virágos Tapolcáért - Tiszta udvar rendes ház verseny eredményeit
(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármesteri köszöntő
után a résztvevők megtudhatták, hogy ki veheti át a
“Tapolca Város Bora 2019”
címet. A képviselő-testület
döntése szerint idén a Mezőssy Bormanufaktúra
2017-es Rózsakő bora, a
Nyári Pince 2018-as Chardonnay bora és a Varga Pincészet 2017-es Aranymetszés Olaszrizlingje érdemelte a kitüntető címet.
A folytatásban kihirdették a
Virágos városért – Tiszta udvar, rendes ház verseny
eredményeit is, majd a színpadon zenés műsorral folytatódott az est.

Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg az ünnepi napokat, majd átadták a „Tapolca Város Bora 2019” címeket. A színpadon hátul a Vinum Vulcanum BadacsoA Virágos Városért 2019.
nyi Borlovagrend tagjai sorakoztak fel
Fotó: szj.
évi díjazottjai
Erkély kategória: Sáfár dorné (Berzsenyi D. u. 1. Gyula – Kazinczy tér 11.), 5 2 . ) , T á r s a s h á z ( D a n i
Gyula (Kazinczy tér 11. A/ C 2/3.), Gadácsi Károlyné Dér Béláné (Berzsenyi D. u. Gyuláné, Szatmári Jánosné
fsz. 1.), Lakossy Gyuláné (Berzsenyi D. u. 3. 1/1.), 98.), Torsa Ferencné (Ju- – Lesence u. 10.)
(Kossuth L. u. 64. A lh/1.), Kovács Józsefné (Fenyves hász Gy. u. 40.), Társasház Családi ház kategória:
Kocsis Lajosné (Berzsenyi u.41.), Belényesi Csaba (Fő (Marton Tamásné Eta – A/7. (Tiszta udvar Rendes ház):
D. u. 13. D/5), Szabó József tér 1. II. 5.-6.)
em. 27. Kazinczy tér 13.), Karácsony Lajosné (Alkot(Berzsenyi D. u. 11. 1/3), Előkert kategória: Kocsor Orbán Béláné (Juhász Gy. u. mány u. 1.), Ihász Jánosné
Dányi Józsefné (Billege u. 5. Lászlóné (Fenyves u. 69.), 60-62.), Fehérvári Miklósné (Bárdos L. u. 32.), Horváth
1/2.), Wéberné Borbély Éva Parragi Ferencné (Fenyves (Berzsenyi D. u. 72.), Kocsis Béla (Bajcsy-Zs.u.60.),
(Deák F. u. 9.), Mayer Nán- u. 73.), Társasház (Sáfár Lászlóné (Berzsenyi D. u. Stark Béla (Batthyányi u.

RC modellezők izgalmas nyara

K

ét tapolcai RC modell
versenyző, Makkai Lajos és Szabados István idén
is megméreti magát a bajnokságban. Élményeikről
meséltek lapunknak.
- Az RC (Radio Controlled)
modellezés egy rádió távirányítású modell irányítását
jelenti, amely az eredeti jármű kicsinyített mása, teljes
mértékben megegyező szerkezettel, beállíthatósággal,
formával, többféle meghajtással, elektronos árammal
működtetett motorral - foglalta össze Makkai Lajos.
- Sokan nem hiszik el, hogy
milyen magas szintű precizitást igényelnek a versenyzésre használt modellek. Pedig ugyanolyan finomhangolásokkal, beállításokkal
dolgozunk, mintha egy személygépkocsiról
beszélnénk - tette hozzá Szabados
István. Elmondták, maga a
modell és a tartozékok is
nagy anyagi ráfordítást igényelnek, de az utazás is nagy
összegeket emészt fel, hi-

szen nincs a közelben olyan
pálya, amelyen a versenyekhez hasonló körülményekkel tudnának gyakorolni. Ellenfeleikhez képest hátrányban vannak a téli hónapokban is, hiszen szintén hiányzik a környéken olyan
fedett pálya, amit használhatnának felkészülésre, illetve a távolabbi téli megmérettetéseket sem tudják
vállalni. Mindezekkel tisztában voltak, amikor versenyzésre adták a fejüket, mégis
lelkesen és nagy gonddal
készülnek minden fordulóra. Komolyan veszik az autózást, de még inkább fontosabb számukra a játék öröme, a kikapcsolódás, az aktív szabadidő eltöltés. Megtudtuk, jótékony hatással is
van magára az emberre ez a
hobbi, hiszen a koncentrációt, a térlátást és a reflexeket
is remekül fejleszti.
A két versenyző idén is a Kóla - Csoki Derbyn indult,
mely egy tízfordulós versenysorozat, kéthetente, a

székesfehérvári Alba Ringen. Ez egy fix pálya, aminek a forgási irányát folyamatosan változtatják. Minden fordulón több kört mennek a versenyzők, majd a három döntőből kiveszik a két
legjobbat és azt értékelik. A
versenysorozat végén meghatározott számú forduló
legjobbjai alapján állítják fel
az összesített eredménylistát. Több kategóriában is
megmérethetik magukat a
nevezők. István eddig rally
kategóriában versenyzett,
idén mellé még seniorban is
elindult. Lajos is utóbbi kategóriában autózik. - Teljesen más a két kategória, a két
autó. A rallyban nagyobb
testű, erősebb járművel megyünk, sokkal látványosabb,
mindezek miatt pedig sokkal
népszerűbb is ez a kategória.
A senior, harmincöt év feletti kategóriában nekem az a
szimpatikusabb, hogy nyugodtabb, kevésbé agresszív
a közeg, ahol egyébként kisebbek az autók is - árulta el

István. Hozzátette, az új kategóriában, a seniorban már
most sokat fejlődött. Az első
fordulóra egy új Trabant karosszériával érkezett, de a
helyszínen derült ki, hogy ez
élesben, a pályán nem állja
meg a helyét, így a későbbi
fordulókon lecserélte egy
versenyzésre alkalmasabb
Peugeot-ra. Elmondta, neki
új még ez a kategória, van
hova fejlődnie, így ebben a
szezonban minden bizonynyal a tanulással fogja legtöbb idejét tölteni. Lajos is
újított autó terén. Tavaly
ősszel vásárolt egy modellt,
erősebb motorral, számára
új hajtásrendszerrel, majd
egy új távirányítót is, így ez
az év neki is tanulóév lesz.
Az idei versenyszezonban
eddig 8 fordulót hirdettek,
ebből egy elmaradt a kedvezőtlen időjárás miatt. Lajos
eddig egy bronzérmet, két
negyedik, három ötödik helyet tudhat maga mögött, a
júliusi, éjszakai derbyn viszont technikai problémák
miatt kiesett. István egy fordulót kihagyott, rallyban
egy ezüstérme, 3 negyedik

35.), Bárka Roland (DiszelGyulaffy u. 9.), Kamonné
Mayer Andrea (DiszelIstván u. 5.), Bakos Zoltánné
(Eötvös L. u. 15.), Dr. Németh Mária Anita (Juhász
Gy. u. 11.), Fábián Gáborné
(Kandó K. u. 2.), Horváth
Lajosné (Kodály Z. u. 2.),
Farnadi Magyar Judit (Madách I. u. 31.), Szabó Péterné (Radnóti M. u. 24.),
Tóth János (Stadion u. 1.),
Szöllősi Károlyné (Tanúhegyek u. 1.), Kovács Sándor
(Pacsirta u. 46.).
Szombaton a sport is megjelent az ünnepi napok palettáján a városi sporttelepen megrendezett focitorna által, illetve ezen a napon
roma és német nemzetiségi
műsor is volt. Vasárnap
rendezték a hagyományos
pörköltfőző versenyt, hétfőn
színházi, zenei műsorok
vártak mindenkit. Augusztus 20-án 10 órakor ünnepi
zászlófelvonással, koszorúzással indult a nap a Templom-dombon.
(szj)

www.tapolcaiujsag.hu

Makkai Lajos (balra) és
Szabados István kéthetente méreti meg magát a
versenyfordulókon. Mellette szabadidejük jelentős részét is ennek szentelik, hiszen szeretnének
fejlődni
Fotó: Májer Edit

helye volt, seniorban pedig
egy 5. és egy 7. helyezés
mellett végig a hatodik helyen zárt. Az éjszaki fordulón mindkét kategóriában elhozta a bronzérmet.
István megjegyezte, ha már
dobogó környékére, vagy
dobogóra tudnának jutni,
nekik sokkal többet jelentene, mint azoknak az ellenfeleiknek, akik hozzájuk képest kedvezőbb feltételekkel, lehetőségekkel indulnak.
(me)
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István király a Tapolcai Musical Színpadtól
Augusztus 20-i ünnepi műsorukban, többek között az István
a király rockopera legszebb dalaival léptek a Köztársaság tér
színpadára a Tapolcai Musical
Színpad énekesei. A népszerű
helyi csoport az ünnepi alkalomból értelemszerűen olyan
ismert hazai dalokat, musical
részleteket adott elő, amelyekben a hazaszeretet, a hazáért
Hirdetés

történő bátor, hősi kiállás került
a dalok mondanivalójának középpontjába. Részletek hangzottak el az Egri csillagok musicalből, de többek között Csézy Ez az otthonunk című dala és
Varga Miklós Európája is eljutott a közönséghez az est folyamán. A műsor fő vonalát azonban az István a király rockopera
magyar szívekbe örökre bevé-

sődött közkedvelt dalai, dallamai adták. A Halápiné Kálmán
Katalin művészeti vezetésével
színpadra lépő Bali Mónika,
Szabó György, Tasner Réka,
Báder Zoltán, Torma Tamás,
Herczeg Réka és Kötéljártó
Napsugár egyaránt szép egyéni
és közös ének produkcióval
ajándékozta meg a téren öszszegyűlt közönséget.
(tl) A Tapolcai Musical Színpad ünnep műsora

Fotó: tl.
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MAGAZIN - HIRDETÉS

(Folytatás az 1. oldalról)
Vasárnap reggel huszonhét
csapat látott neki a munkának a Tamási Áron Művelődési Központ melletti területen. A mindvégig jó hanguHirdetés

latú eseményen számos finom étel készült, nem volt
egyszerű helyzetben a zsűri.
Az eredményeket dr. Németh Mária Anita jegyző
hirdette ki végül, hangsú-
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nyert, a második helyen a ta, valamint a Nőklub, HorRavasz ízek sós módra csa- váth Ferenc különdíját a
pata, a harmadikon az Egy- MÁV együttese vehette át,
ségben Tapolczáért végzett. míg a pörköltfőző verseny
lyozva, hogy számos finom Szervezői különdíjat kapott abszolút győztese idén az
(szj)
étel készült, amelyek minde- a Tapolcai méhészek csapa- ÉFOÉSZ lett.
gyike önállóan is megérdemelné az elismerést, ám a
szabályok szerint kategóriánként csak három díj adható ki.
Sertés kategóriában a Fehér
asztal csapata kapta az első
díjat, második lett a Tanúhegyek Egyesülete, harmadik a Socók együttese. Marha kategóriában az ÉFOÉSZ
pörköltje nyerte el a zsűri
tetszését, míg a második díjat a Csobánc utca, a harmadikat a Mókus őrs együttese
vehette át. Vadpörkölt kate- Sertés kategóriában a Fehér asztal csapata kapta az
Fotók: szj.
góriában a Pál utcai fiúk első díjat

Étel, ital, jó hangulat

Vadpörkölt kategóriában a Pál utcai fiúk nyert

TAPOLCAI ÚJSÁG -
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„Viszontlátásra hát…!” Igen,
tavaly így köszöntünk el egymástól, mi az 1956-ban, a tapolcai gimnáziumban végzett
egykori diákok. És sikerült! Ott
voltunk ismét immár a 63. találkozónkon is tizenhatan a
IV/A és 4/B. osztály tablóján
szereplő 52 egykori diák közül.
Ismét a Fő téren találkoztunk,
hosszan ölelgetve, köszöntve
egymást, hiszen olyan jó látni,
együtt lenni azokkal, akikkel fiatalságunk legszebb éveit töltöttük együtt. Tanárainkra már
csak emlékezni tudtunk, de soha nem feledjük őket!
Ilyenkor sorra vesszük a többieket is, akik vagy már nem él-

SZOLGÁLTATÁS

Ez már a 63. találkozójuk volt 50 éves a Batsányi Kórus - 2.
Idén is találkoztak az
1956-ban végzett tapolcai
gimnazisták
nek, vagy nem tudtak eljönni.
Emlékeztünk rájuk egy-egy korabeli történettel.
Különös örömmel töltött el
bennünket, hogy eljött Ágh István, József Attila díjas költő is
feleségével, akit mi csak Nagy
Pistiként ismertünk. Ebéd után
most is végig jártuk a régi kedves tapolcai utcákat, a gimnázi-

umunkat, kollégiumunkat és
persze lementünk a tóhoz, ismét megcsodálva annak szépségét, a malomkerék időt daráló forgását, a kis halak, vadkacsák fürgeségét, a múltat idéző
csendet. Ismét így búcsúztunk:
Még visszatér a véndiák,
viszontlátásra hát!
Dr. Molnár Sándor, Sopron

Moziműsor Reklám nélkül - A rend okán
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Augusztus 23 - 29.
csütörtök – szerda
22 – 28. csütörtök – szerda
14:00 1200,-Ft
Yesterday
Színes, szinkronizált angol
zenés film
Hossz: 112 perc
...
22 – 28. csütörtök – szerda
16:00 3D 1200,-Ft
Angry Birds 2. – A film
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 96 perc
...
22 – 28. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Jó srácok
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Hossz: 90 perc
...
22 - 28. csütörtök - szerda
20:00 1200,-Ft
Volt egyszer egy Hollywood
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Hossz: 159 perc

www.tapolcaiujsag.hu
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legtöbb ember szereti a
rendet, a szépet. Közvetlen környezetét rendben tartja.
Van, aki gyönyörködik a mások
munkája eredményeként létrejött értékekben, ám ő nem tesz
érte. - Szerencsére ritka eset,
hogy valaki rombolja, tönkreteszi azt, amit szorgos egyén
vagy összetartó közösség alkot.
Tapolcán, a mi környezetünkben évtizedek óta szerényen,
önzetlenül munkálkodik valaki
a környezet rendjén, szépségén. Jól karbantartott szerszámaival elvonul az ablakok alatt
vagy a bejáratok előtt, és teszi a
dolgát. Ás, gereblyéz, nyír, ültet, bekeríti a virágágyást.
Önként teszi; észrevette, hogy
igazítani kell, esetleg valaki
felkérte személyes gondjában.
Nem tűnik fel? - nekünk igen,
hogy már megint rendbe tett
valamit. Szerényen kisebbíti
dolgát, ha megdicsérem, megköszönöm, de tudom, jólesik
neki. Hisz előfordul, hogy köszönet helyett bírálják a „beleavatkozásért.” Pedig ő ismeri
illetékessége határait.
Tartósan diszíti környezetünket, nyugtatja szemünket a

gonddal ültetett tíz orgonafácska a domb szélében, elegáns sorban. Amit ő elültet, él,
megél. A fácskák tövében esőteknő, gyomtalan föld. Rafiával kötözi karóhoz mindegyiket. A fácskák viharkészek. Látom, hogy erős szélben, viharban hajladoznak, de nem tehet
kárt bennük, mert szilárdan védettek.
Orgonanyíláskor jöjjetek, gyönyörködjetek!
Tíz orgonafácska fehér-lila, fehér-lila tömött virágai ünnepi
díszeket, hetekig tartós gyönyörűséget varázsolnak a Juhász Gyula utcában. Virághullás után pedig az egészséges
zöld lombkorona is díszes és
hasznos - madárkáknak pihenő
és oltalom.
Az önkéntes – gondos kertésznek szünet nélkül gondja van
rá... Dicsekvés, feltűnés, reklám nélkül.
Ki ő? (Zavarba jön, ha megírom)
Ő Péter, a Szomszédunk.
- Tetteiben a jutalom.
De azért megérdemelne – legalább egyszer – még valamit.
G. Dr. Takáts Gizella

A kórus – bennem élő - élettörténetének leírását ott hagytam abba az első rész végén,
hogy minden évben részt vettünk a megyei bemutatón.
A szereplések ismertté tették a
kórust megyén belül, és bizonyos mértékben azon kívül is.
Jó kapcsolatunk volt a keszthelyi Helikon Kórussal, de hívtak a vasutas kórusok találkozójára (Szombathely, Ceglédbercel, Szeged,). Pedagógus
kórusokkal találkoztunk több
éven át úgy, hogy minden
évben más volt a vendéglátó
(Hajdúszoboszló, Salgótarján).
Évente meghívtuk egymást egy
hangversenyre, amelyen bemutattuk tudásunkat. Ezek az esték, délutánok baráti beszélgetésekkel értek véget.
Az is megtörtént, hogy egy Országos Pedagógus Kórustalálkozón minősültünk is (Debrecen). Nagy elismerést jelentett a kórusnak, hogy két rádiófelvétel is készült velünk, és
szerepelhettünk a rádió Kórusmatinék című műsorában.
Ezt a felvételt a Budai Várban a
Szépművészeti Múzeum aulájának lépcsőjén – közönség
előtt – készítették, és a következő vasárnap délelőtt adták le
a rádióban. Így hallhattuk magunkat, sőt hangfelvételt is készíthettünk a szereplésről.
Külön kell szólni a Batsányi
Kórus – egy idő után már így
rövidült le a neve – külföldi
szerepléseiről. Az is nagy szó
volt, hogy - eleinte barna útlevéllel - átléphettük az országhatárt. Első útjainkon a szomszédos Csehszlovákiába jutottunk el. A Kassai Vasgyár meghívása eredményezte, hogy
megkoszorúzhattuk Batsányi
János kassai emléktábláját és
tiszteletünket tehettük a dóm
altemplomában II. Rákóczi Ferenc szarkofágjánál. Ezen az

úton egészen Tátralomnicig eljutottunk. Hazafelé útba ejtettük Nagyszombatot és a Vág
völgye néhány városát. Egy
másik alkalommal Diószegen
adtunk hangversenyt, és meglátogattuk Kodály Zoltán egyik
leggazdagabb
gyűjtőhelyét:
Galántát. Eljutott a Kórus az
NDK-ba is. Halle megyében
több koncertet adtunk és mindenütt nagy sikerünk volt. Belefért ezekbe az utakba, hogy a
meglátogatott városok nevezetességeit is megnézzük. Jártunk az evangélikus reformátor, Luther Márton házában,
templomában és énekeltünk
Lipcsében a Népek Csatája
Emlékműben. Nem hivatalosan, de frenetikus sikerrel. Ott
voltunk a „Tamás Templom”
mellett, azaz J. S. Bach templománál is. Borsányi Gábor és
több kórustag nagy bánatára azt
csak kívülről nézhettük meg.
Jellemző volt ezekre az autóbuszos utakra, hogy mivel a vasutas szakszervezet finanszírozta, mindig volt néhány nem
a kórushoz tartozó kísérőnk is.
Ők nem zavarták az utazókat,
de helyet kellett biztosítani számukra, néha még úgy is, hogy a
kevésbé rendesen próbára járók
közül néhányat itthon hagytunk. (Folyt. köv.)
Csaba Dezső

Felhívás
Az 50 éves Batsányi kórus vezetősége keresi azokat, akik valamikor
énekeltek közöttünk, de már nem
tagok. 2019. október 27-én 17 órai
kezdettel ünnepséget tartunk a
VOKE-ban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a régi kórustagokat.
Az ünnepi műsor és közös éneklés
mellett egy finom vacsorával zárjuk a megemlékezést. A részvétel
régi tagjaink számára is ingyenes.
Jelentkezni lehet Takács Gyula
elnöknél: Tel: 06/20/967-1159
email: molszel@t-online.hu

FELHÍVÁS - Magántulajdonú ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére
Tisztelt ingatlan tulajdonos / bérlő!
Törvényi előírásoknak, valamint
az Önkormányzati rendeletnek
megfelelően Tapolca Város közigazgatási területén folyamatosan
végeztetjük a zöldfelületek és
zöldterületek kezelését, tisztántartását. (Kaszálás, parlagfű mentesítés, gyomtalanítás, stb.)
Folyamatosan érkeznek bejelentések hivatalunkhoz arra vonatkozóan, hogy sok gondozatlan ingatlan van, az ingatlanok előtti zöldterületek nincsenek lekaszálva, valamint az ingatlanokról kinyúló
növények ágai, kihelyezett kövek
vagy egyéb tárgyak (pl. virágtartó)
akadályozzák az arra haladó gyalogosok, gépjárművek közlekedését. Több közút esetében tapasztaltuk, hogy a benyúló ágak vagy a
kihelyezett akadályok miatt anynyira leszűkült a közutak (belterület és külterület, illetve a hegyi
utak) közlekedési területe, hogy
nagyobb gépjárművek pl. újabb
gyártású tűzoltóautók, mentőautók, útkarbantartást végző gépjár-

művek, már nem férnek el. Másik
probléma a közúti űrszelvény növényekkel történő beültetése, tereptárgyak elhelyezése, amely a
csomópontokban és az ingatlanokról történő kihajtáskor kitakarja az
elindulási látómezőt, továbbá a
közút szélén történő parkolás esetén akadályozza a gépjárműből
történő ki-és beszállást. A külterületi hegyi utak szabályozási szélessége 4 méter (± 10 %), melyet az út
melletti ingatlantulajdonosoknak
tisztán kell tartania, tilos a közlekedést bármilyen módon akadályoznia.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk
Önöket, hogy: A fás szárú növény
tulajdonosának a kötelessége a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszéd telekre átnyúló,
közterületre kinyúló ágak levágása. Jogszabályi előírások alapján a
közúti és gyalogos űrszelvényeket
szabadon kell hagyni, belógó tárgy
nem akadályozhatja, ezért az ingatlan területén található fás szárú növényeknek az ingatlanról a köz-

területre kihajló ágait le kell vágni,
ha bele ér az alábbiakban megadott
méretekbe:
- Közúti űrszelvény a közút szélétől (ha az út kiemelt szegéllyel rendelkezik, akkor a szegélytől 50 cmre, vagy a nyílt árok külső széle)
függőleges irányban a légtér 4,5
méteres magasságig
- A gyalogos űrszelvény a járda
széltől/szegélytől 25 cm távolság
szélétől függőleges irányban a légtér 2,5 méter magasságig
Közlekedésbiztonsági gallyazása
az ingatlan tulajdonosának, bérlőjének kötelessége.
A helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól
szóló
5/2004(I.28) GKM rendelet mellékletét képező szabályzat 3.2.2.
b.) pontja alapján:
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan
előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha
a járda mellett zöldsáv is van, az út-

testig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
eltávolításáról.
A köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II.
21.) ÉVM-EüM együttes rendelet
6.§ pontjai alapján:
„Ha a jogszabály eltérően nem
rendelkezik, a tulajdonos köteles
gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”
Tapolca Város Helyi Építési Sza-

bályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
13/2008.
(VI.02.) Kt. rendelet 26§ (5) bekezdése szerint „…Az ingatlanok
előtt húzódó csapadékvíz-elvezető
árkokat az ingatlantulajdonosok
kötelesek tisztítani, karbantartani”
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fentiek betartását a Hivatal fokozottan
ellenőrizni fogja és rendelkezésekben foglaltakat megszegő személyekkel szemben a teljesítés végrehajtása érdekében hatósági eljárást kezdeményez.
Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk
előtti közterület, nyílt árok tisztántartását, kaszálását, a közterületre
ültetett fák, cserjék gallyazását és
sövénynyírását szükség szerint, a
növényzet állapotának megfelelően folyamatosan végezzék el.
Dobó Zoltán polgármester
Dr. Németh Mária Anita jegyző
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Sikeres tánctábor
Több korosztály dolgozott együtt, öt koreográfiát tanultak meg
Idén is megrendezte hagyományos nyári tánctáborát az Acro Dance Rock
& Roll Sporttánc Egyesület Tapolcán.

Teniszezők
versenyei
A Városi Sport – és Szabadidő Centrum teniszversenyeknek ismét otthon adott nyáron.

Két hétvégén rendezte meg a
TVSE tenisz szakosztály a
Dragon Computer Kupát a
sporttelep
teniszpályáin.
Előbb egyéniben mérették
meg magukat a versenyzők.
Az aranyérmet Kassai Balázs, az ezüstérmet Nemes
Zoltán, a bronzérmet Sikos
Péter vihette haza. A párosok versenyében a dobogó
legfelső fokára a Kassai
Balázs - Horváth Csaba, a
második fokára a Sikos Péter - Hoffmann Ádám, a harmadik fokára pedig a dr.
Horváth Gábor - Nemes
Zoltán duó állhatott. (me)

A Tamási Áron Művelődési
Központban, július első hetében várták a táncolni, mozogni vágyó gyermekeket.

Tanév közben
is várják
a táncolni
vágyókat
Egyed-Cseh Diána irányításával a gyerekek kellemes
napokat tölthettek el együtt,
jó társaságban és programokkal, ahol a főszerep természetesen a táncé, a mozgásé volt, de mellette jutott
idő kézműveskedésre, strandolásra és egyéb szórakoztató programra is. Sok az ismerős arc, hiszen vannak,
akik már évek óta jelentkeznek a táborba, vagy a tanév során is az egyesületnél
táncolnak.
A nagyjából negyven főt
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Az idei tapolcai Acro Dance tánctábor résztvevői. Hátsó sorban, jobbról a második
Egyed – Cseh Diána, a tapolcai szakosztály vezetője Fotó: me
számláló idei csoportban
több korosztály dolgozott
együtt, melynek eredményeként egy hét alatt öt koreográfiát tanultak meg. A vezetőtől megtudtuk, minden
évben pozitívak a visszajelzések a tábor kapcsán, a gyerekek remekül érzik magukat. Külön kiemelte, jó érzés

A legjobbak között

látni, hogy barátságok szövődnek, illetve, hogy a kicsik és a nagyobbak együtt
játszanak, beszélgetnek.
A szeptemberben újra induló
tanfolyamaikra folyamatosan lehet jelentkezni. Év
közben, a Bárdos Székhelyintézményben, valamint a
Kazinczy Tagintézményben

várják a táncolni vágyókat,
több korcsoportban. Differenciáltan foglalkoznak a
gyermekekkel, akiknek lehetőségük van több stílusban is kipróbálni magukat.
Az egyesület fő profilja a
formációs rock & roll, de
emellett látványtáncok oktatásával is foglalkoznak. (me)

Nemcsak focizni, rajzolni
is tudnak a gyerekek

Az aranyérmes Kassai
Balázs (balra) és Horváth
Csaba páros
Fotó: Helyszíni felvétel

A tapolcai Muzsi Dániel is helyet kapott az
utánpótlás válogatott
edzőtáborban. A képen a tavaszi, budapesti Európa-bajnokságon szerzett ezüstérmével

A TVSE Thai boksz szakosztály, azaz a Tapolcai
Muay Thai GYM ifjú harcosa, Muzsi Dániel is
együtt edzőtáborozott az
utánpótlás válogatottal.

Máriapócson edzőtáborozott nyár elején az utánpótlás válogatott, ami egyben
felkészülés is volt a szeptember végi Muay Thai világbajnokságra és a novemberi Európa- bajnokságra is.
A tapolcai Muzsi Dániel (54
kg) a Cadet 1 korcsoport ke-

A TIAC VSE ifjú labdarúgói több korosztályban is
szép eredményt értek el
az OTP Bozsik Program
Rajzpályázatán.

Szent István termében vehették át elismeréseiket a fiatal alkotók. Az U6-U7 korosztályban bronzérmes Tóth
Bertalan, Schramli Dominik
és Schramli Szabolcs különdíjat kaptak. Az U8-U9 korosztályban ezüstérmes Kiss
Levente, különdíjas Kóródi
Kolos és Bogdán Simon
Dániel. Az U10-U11 korosztályban különdíjat nyert
Csetey Zsombor. Közönségdíjas Kóródi Kolos, valamint az U12-U13-as korosztályban Bogdán Imre. (me)

Nemcsak sportban, hanem
kreativitásban is jeleskednek a tapolcai labdarúgók.
Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság szakmai
Fotó: Májer Edit
zsűrije és a közönség is díjazta a rajzpályázatra beérretében kapott helyet. Az öt kezett munkákat, köztük
napos edzőtáborban kemé- több tapolcait is. Nyár elején
nyen fogták a fiatalokat. A a veszprémi megyeháza
szállástól kocogás a teremig,
naponta kétszer, majd edzés,
három napon át pedig még
futóedzés is. Most először
sportpszichológus is foglalkozott a fiatalokkal.
- Nagyon jól éreztem magam az edzőtáborban, gőzerővel hajtottam és úgy érzem, sokat fejlődtem az öt
nap alatt - árulta el lapunk
érdeklődésére Muzsi Dáni- A rajzpályázat díjkiosztóján a tapolcai díjazottak Tael.
(me) kács Gáborral, a TIAC VSE elnökével Fotó: Helyszíni f.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
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Rendőrségi hírek
n BALESET - Egy tehergépkocsi és egy személygépjármű ütközött össze,
egy fő megsérült. A rendelkezésre álló adatok alapján
2019. augusztus 12-én 8 óra
körül egy 27 éves sümegi
férfi a 84-es számú főútvonalon közlekedett tehergépkocsijával. Haladása során
Balatonederics külterületén
eddig tisztázatlan körülmények között a sofőr járművével nekiütközött az előtte haladó személygépkocsinak,
amely ennek következtében
többször megpördült a tengelye körül, és a közelben lévő vasúti sínen állt meg. A
gépjármű vezetője a baleset
során megsérült, őt a mentők
kórházba szállították. A baleset körülményeit a Tapolcai
Rendőrkapitányság vizsgálja.
Tapolcai
Rendőrkapitányság

Dalt írt a Pisztráng Fesztiválra a tapolcai Új Idők zenekar
ROCK & ROLL - Az Új
Idők zenekar, Bock Attila
Márió (szájharmonika) és
Gelencsér Szilvia (ének)
közreműködésével elkészítette a Pisztráng Fesztivál dalát.

A tapolcai versenyen tért vissza
Pars Krisztián kalapácsvető

Pars Krisztián Tapolcán
ezüstérmet szerzett
Fotó: Májer Edit

A 2012-es londoni olimpia
bajnokát tavaly január 13-án
tiltották el tizennyolc hónapra. Idén július 13-án járt le az

2019. AUGUSZTUS 23.

Muzsika a tó partján

A lendületes, de könnyed
rock and roll stílusban fogant számot stílusosan a tóparton játszották el az együttes tagjai a közelmúlt egyik
szép estéjén.
Az eseményen részt vettek
a fesztiválgazdák, Végh Tamás és Mezőssy Zoltán is,
velük és a zenei formáció alkalmi és törzs tagjaival a
Gastro Butique stúdió munkatársai készítettek interjút,
illetve élményfilmet a helyszínen. A szóban forgó vidám és fülbemászó fesztiváldal az életöröm jegyében
született, a barátságról és
06/87/412-289 természetesen a Pisztráng
Fesztiválon szerezhető pozitív élményekről szól.
Online újságunk A dal zenéjét és szövegét az
Új Idők együttes vezetője,
www.tapolcaiujsag.hu Szijártó János szerezte, a

A tapolcai Dr. Papp Pál –
Csermák József Kalapácsvető
Emlékversenyen tért vissza a másfél
éves eltiltása után Pars
Krisztián olimpiai aranyérmes
kalapácsvető.
Ezüstérmet szerzett.

MOZAIK

eltiltás. A kalapácsvető eredetileg a július végi országos
bajnokságon tért volna viszsza, de végül - részben az
időjárás miatt, részben pedig
térdsérülése okán - minden
erejével a tapolcai versenyre
koncentrált.
A Városi Sport – és Szabadidő Centrumban szombaton
minkét nem, több korcsoportban - gyermek, újonc,
serdülő, ifjúsági, junior, valamint felnőtt- korosztályban mérette meg magát.
Krisztián a tizenhét fős férfi
Szuper Ligában állhatott a
dobogó második fokára
75,97-es eredménnyel, a
szombathelyi Dobó SE színeiben. Elsődleges célja az
őszi világbajnokságra, valamint a jövő évi tokiói olimpiára való kijutás, illetve
eredményes szereplés.
Az olimpikonnal a verseny
után beszélgettünk, erről
egy másik lapszámunkaban
olvashatnak részletesen és a
sporteseményről készült tudósításunkat is a későbbiekben tesszük közzé. (me)

Az Új Idők zenekar, egyelőre szűk körben mutatta be a Pisztráng-Rock című dalt,
a szeptember végi fesztiválhoz készülő ajánló részeként. A teljes számot várhatóan
a rendezvény előtti héten hallhatják majd az érdeklődők a világhálón. A képen
(balról) Czilli Dániel, Fazekas Ádám, Gelencsér Szilvia, Bock Attila, Szijártó
János, Mezőssy Zoltán és Végh Tamás
Fotó: tl.
nótában jam session jelleggel megjelenő virtuóz szájharmonika szólót Márió,
azaz Bock Attila adja elő.
A 2009-ben alakult Új Idők
zenekar elsősorban saját

számokat játszó tapolcai
rockbanda. Ezúttal kissé
könnyedebb stílusban mutatkoznak be, a szeptember
utolsó hétvégéjén megrendezendő fesztivál házigaz-

Ittas vezetésért kell felelnie a 38 éves férfinak
Egy 38 éves monostorapáti
férfit a járőrök 2019. augusztus 8-án délután vontak
intézkedés alá Tapolca egyik
utcájában. A vele szemben
alkalmazott alkoholszondás
ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, ezért a so-

főrt a rendőrök előállították
a Tapolcai Rendőrkapitányságra, majd gyanúsítottként
kihallgatták. Ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.

Az én városom...
Koránné Szarvas Mária
Tapolca esti fényben

A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- vissza róla. Egy címről csak egy
polcáról szép, közlésre alkalmas képet küldjenek, rövid címmel, a
képet készítenie, kérjük küldje el e- szerző nevével ellátva.
-mailban elektronikus címünkre!
A legjobbakat hétről hétre kötapolcai7nap@gmail.com
zöljük.

dái legnagyobb örömére. Az
idei évben 10 éves zenekar
tagjai: Szijártó János (gitár,
ének), Fazekas Ádám (ütőhangszerek), Czilli Dániel
(basszusgitár).
(tl)

Házasságkötés
2019.08.09.
Varga Barnabás
és Horváth Klaudia
2019.08.10.
Kiss Eszter és
Baracskai Levente
2019.08.10.
Veres Kitti
és Frank János
2019.08.12.
Pallanki Gyula és
Hadnagy Krisztina
2019.08.12.
Kovács Zsolt
és Srámli Anita
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

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

