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Forradalmi tavasz
Hagyományőrző huszár-
felvonulással, koszorú-
zással, ünnepi műsorral 
emlékeztek vasárnap Ta-
polcán az 1848-49-es for-
radalomra és a  szabad-
ságharcra. 

A városi ünnepség a hagyo-
mányos lovas felvonulással 
kezdődött, majd Miltényi 
József 48-as huszárkapitány 
sírjának koszorúzásával 
folytatódott a régi teme-
tőben. Egy órával később az 
Alsó-tó partján Török János 
honvéd alezredes és Török 
Antonius Florián honvéd 
százados emléktáblájánál 
koszorúztak, majd ugyanezt 
tették a Kossuth-dombormű 
és a Petőfi-szobor előtt az 
emlékezők. A tó partján 
ágyúlövés is jelezte az elő-
dök iránti tiszteletet, megbe-
csülést. 
Dobó Zoltán polgármester a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban mondott ünnepi 
beszédet, felidézve az 1848-
as eseményeket, illetve szólt 
annak hatásairól is. - Előde-
ink éltek a történelmi lehe-
tőséggel, nem a földi javakat 
keresték, nem a maguk hasz-
nára fordították azt, hanem 
éltek vele mindannyiunkért, 
éltek vele a magyar nemzet 
javára. Ma őket ünnepeljük 
és értékeljük mindazt, ami 
megfogalmazódott a 48-as 
forradalomban és szabad-
ságharcban. Ez pedig a nem 
más, mint a magyar nemzet 
élni akarása. Ami sokszor, 
visszatérő motívumként mu-
tatkozott meg már történel-
münk során, még a legne-
hezebb időkben is.
A beszéd után Füstös Zsuzsi 
(ének) és Istenes József (gi-
tár) lépett a színpadra, majd 
Bertalan Csaba és Vitus Ka-
ta szavalt a Zajongó együt-
tes pedig egy Kormorán dalt 
adott elő. A Nemzeti dalt 
Füstös Zsuzsitól, Havasi 
Gábortól, és a Nagyboldog-
asszony Általános Iskola ta-
nulóitól hallhatta a közön-
ség. Közreműködött a Za-
jongó együttes.                (szj)

A márciusi ifjak 
és Petőfi alakja

A Tamási Áron Művelődési 
Központban tartotta az 
1848-49-es forradalom és 
szabadságharcra emlékező 
ünnepi műsorát a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Kazinczy Ferenc Tag-
intézménye. A prózai, zenés, 
táncos elemeket tartalmazó 
előadást hat alkalommal 
mutatták be a diákok a város 
iskolásainak. 
A szereplők által megeleve-
nedett Petőfi alakja és a 
Márciusi Ifjak szellemisége, 
eszmeisége. 
Az Ányosiné Varga Ildikó, 
Halápiné Kálmán Katalin és 
Szabó Csaba által színpadra 
álmodott műben a döntően 
4. és 6. osztályosok mellett a 
nyolcadikos (de már orszá-
gos hírű előadó) Tóth Kiara  
énekelt szólót.                  (hg)

A 12 pont
Nemzeti ünnepünk al-
kalmából előtérbe ke-
rül a szabadság, a ha-
za fogalma.Gyakran 
elhangzik a 12 pont is, 
amit a forradalmárok 
követeléseik össze-
foglalásaként terjesz-
tettek elő. Nézzük 
csak sorban: Kérik a 
sajtó szabadságát és 
a cenzúra eltörlését, 
felelős minisztériumot 
„Buda-Pesten”, éven-
kénti országgyűlést, 
törvény előtti egyen-
lőséget polgári és val-
lási tekintetben, nem-
zeti őrsereg felállítá-
sát, az úrbéri viszo-
nyok megszünteté-
sét, esküdtszéket - 
képviselet-egyenlő-
ség alapján, Nemzeti 
Bankot  (önálló jegy-
bankot), saját haderőt 
("magyar katonáinkat 
ne vigyék külföldre, a 
külföldieket vigyék el 
tőlünk!"), a politikai 
foglyok szabadon bo-
csátását, és az Er-
déllyel történő egye-
sítést. Hát... nem biz-
tos, hogy elégedet-
tek lennének velünk 
Petőfiék.
                Szijártó János

Az ünnep Tapolcán 
2015. március 15-én  
  Fotók: Szijártó, Havasi

1848 Koszorúkkal, ünnepi műsorokkal emlékeztek a hősökre



Változások az ellátásban
TÖRVÉNY A járáshoz kerülő szociális feladatok
A szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 
(Szt.) módosítása értel-
mében 2015. március 1-
jétől az aktív korúak ellá-
tása jegyzői hatáskörből 
a járási hivatalok hatás-
körébe került.

A változás kapcsán Benczik 
Zsolt, a  Tapolcai Járási Hi-
vatal vezetője tájékoztatta 
lapunkat.
- A jogszabály változását kö-
vetően aktív korúak ellátása 
keretében foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 
(FHT), valamint egészség-
károsodási és gyermekfelü-
gyeleti támogatás (új ellátás 
típus, a korábban rendszeres 
szociális segélyre jogosul-
tak egy részre erre válik jo-
gosulttá) állapítható meg. 
Az FHT-ban részesülő sze-
mélyek az állami foglalkoz-
tatási szervvel kötelesek a 
továbbiakban is együttmű-
ködni. Akik jelenleg is eb-
ben az ellátásban részesül-
nek, tennivalójuk nincs, a 
jegyzők a folyamatban lévő 
ügyek iratait átadták a járási 
hivatal számára, melyről a 
járási hivatal értesítette az 
ügyfelet. A március elején 
folyósításra kerülő február 
havi ellátást az ügyfelek 
még az önkormányzatoktól 
kapták meg, a járási hiva-
taltól először áprilisban. A 

Császár László önkor-
mányzati képviselő, ko-
rábbi polgármester sze-
rint jó dolog, hogy az 
előző ciklusban meg-
kezdett programok, fej-
lesztések folytatódhat-
nak. - Ha a strandberu-
házásra, vagy belváros 
további parkosítására, 
illetve a tópart fejlesz-
tésére gondolok, ez 
nyilvánvaló. Az előző 
ciklusban indított ener-
getikai beruházások 
megtérülnek, de ha az 
állami forrásból megva-
lósított közvilágítás-
korszerűsítést nézem, 
akkor az ma 14-15 mil-
lió forintot tisztán hoz a 
városnak évente. De 
hozzá kell tennem, ezek 
nem csak az elmúlt cik-
lus, hanem  évtized alatt 
kialakult egészséges vá-
rosstruktúra hozadékai. 
Természetesen vannak 
feladatok, amelyeket a 
korábbi városvezetés 
nem oldott meg, de az 
alapvető célok mostanra 
sem változtak. Első és 
legfontosabb a munka-
helyteremtés, amelyre 
uniós támogatások is 
lehívhatók. Tapolcán e 
téren a laktanyai 
területek hasznosítása 
áll az élen, erre vannak 
források is. A munka-
helyteremtés mellett a 
meglévő munkahelyek 
megőrzése is kiemelten 
kezelendő kérdés. Más-
részt az idegenforgalom 
és a gyógyidegenforga-
lom terén vannak lehe-
tőségeink, hiszen tavaly 
ősszel megtörtént a vá-
ros gyógyhellyé minősí-
tése. A képviselő-testü-
let a főbb irányvonalak-
ban, a stratégiai kérdé-
sekben egyet ért. Fon-
tosnak tartom, hogy a 
hagyományos progra-
mok, amelyek az évek 
során meghonosodtak a 
városban, továbbra is 
benne maradjanak a 
éves  rendezvénynap-
tárban.                     (szj)

A turisztikában rejlő lehetőségek

ta, hogy a törvény erejénél 
fogva az újonnan bevezetés-
re kerülő egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra azok lesznek 
jogosultak akik az Szt. 2015. 
február 28-i szabályai sze-
rint egészségkárosodottak 
és a 14 év alatti gyermekük 
felügyeletét másképp bizto-
sítani nem tudják. Az egész-
ségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás össze-
ge az öregségi nyugdíjmi-
nimum 90 százaléka helyett 
92 százalékáig egészíti ki a 
családi jövedelmet, amely 
2015-ben 26 220 forint.
Azok, akik 2015. március 1-
jét megelőzően közfoglal-
koztatásban vettek részt és 
nem helyezkednek el a mun-
kaerőpiacon, keressék fel a 
Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltségét (8300 Tapol-
ca, Liszt F. u. 1/1.) együtt-
működés céljából és érdek-
lődjenek a számukra meg-
állapítható ellátásokról. Va-
lamennyi ellátás megállapí-
tására irányuló kérelem át-
adható a települési ügysegé-
dek részére hétfői napokon 
Köveskál, Mindszentkálla, 
Taliándörögd, Lesenceist-
vánd, Révfülöp, Kővágóörs, 
Lesencetomaj, Monostora-
páti, Balatonederics, Szigli-
get, Badacsonytomaj, Bada-
csonytördemic, Zalahaláp, 
Nemesgulács önkormány-
zati hivatalaiban.           (szj)

rendszeres szociális segély-
re jogosultak részére márci-
us 1-jétől ebben a formában 
nem állapítható meg ellátás, 
ezért egy jegyzői felülvizs-
gálat eredményeként a ko-
rábban rendszeres szociális 
segélyre jogosult személyek 
ellátása is módosult. Ha az 
FHT-ra jogosultak számára 
előírt együttműködést nyi-
latkozatban vállalják, úgy 
jogosultak erre az ellátásra 
azok, akik a rájuk irányadó 
nyugdíjkorhatárt öt éven 
belül betöltik, és családi kö-
rülményeikre, egészségi, 
vagy mentális állapotukra 
tekintettel jogosultak. Ab-
ban az esetben, ha a felül-
vizsgálat során az együtt-
működést nem vállalják, a 
jogosultság megszűnik - fej-
tette ki a hivatalvezető.
Benczik Zsolt azt is elmond-
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INFORMÁCIÓ

Benczik Zsolt: Több vál-
tozás is történt     Fotó: szj.

„Az aktív ágyas kórházért is 
dolgozni fogok, ha a válasz-
tók bizalmából április 12-én 
országgyűlési képviselővé 
válok!”
Erről már több alkalommal 
is szólt Pad Ferenc, az 
MSZP, a DK és a Magyar 
Szolidaritás Mozgalom kö-
zös jelöltje. A legutóbbi Ta-
polcán tartott sajtótájékozta-
tón,  ahol Lévai József, a párt  
helyi vezetője rajta kívül 
köszöntötte  Gőgös Zoltánt, 
a párt elnök-helyettesét,  va-
lamint két ismert szocialista 
politikust, Korózs Lajost és 
Gúr Nándort, szintén emlí-
tést tett az egészségügyről. A 
választókerület  tekinteté-
ben négy fő (Ajka, Tapolca, 
Sümeg, Badacsonytomaj) 
egységről beszélt, amelyek 
adottságokban és az igé-
nyekben is eltérést mutatnak 

egymáshoz képest. Ami 
közös érdek, az a munkahe-
lyek teremtése. A balatoni, 
tapolcai, sümegi térségben a 
turisztikai beruházások le-
hetőségét említette,  Tapol-
cát például szeretné bekap-
csolni a balatoni kerékpárút-
hálózatba. Gőgös Zoltán je-
löltjük ajánlásakor azt hang-

súlyozta, hogy a Fidesz-
KDNP jelöltje cserbenhagy-
ta Ajkát, amikor elfogadta a 
megyei önkormányzat jól fi-
zető alelnöki posztját, a Job-
bikkal szemben pedig azért 
vannak kétségeik, mert gon-
dolkodás nélkül segítettek a 
Fidesznek, hogy meglegyen 
a kétharmada.                  (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Cászár László

Pad Ferenc (középen) a tapolcai kórházi aktív ágyai-
ért is dolgozna, ha a Parlamentbe kerül Fotó: Szijártó J.



A hit, ami megtart

Ünnepi szentmisével, kul-
turális műsorral emlékez-
tek meg Monostorapáti-
ban 1848. március 15-ről. 

Illés Sándor plébános szent-
beszédében rámutatott arra, 
hogy az összes szabadság-
harcunkban  - így, a 48-49-
esben is-, a hit volt az, ami 
felemelt, és ami megtartott. 
Hit az Istenben, hit egymás-

ban, a nemzetben, az érté-
kekben.  A szentmise után az 
ünneplők a művelődési ház-
hoz vonultak, ahol a Petőfi 
dombormű koszorúzása 
előtt az óvodások és 
általános iskolások idézték 
meg a forradalom főbb moz-
zanatait. Takács Péter pol-
gármester beszédében kie-
melte, amikor feltűzzük a 
kokárdát, akkor azt büszke-

séggel tesszük. Nem ma-
gunkra vagyunk büszkék, 
hanem magyarságunkra és 
őseinkre, akik szembe mer-
tek szállni az elnyomó rend-
szerrel. Hangsúlyozta,  már-
cius 15. emlékeztet minket 
arra, hogy ha erősen él ben-
nünk egy szebb jövő remé-
nye, azt együtt, egymásra tá-
maszkodva megvalósíthat-
juk.                             (szj)

Gödrök, sár, por - röviden 
így jellemzik a Barackos 
lakóparkhoz vezető föld-
utat az ott élők. Már több 
helyi médium is foglalko-
zott ezzel a problémával, 
lássuk a legújabb fejle-
ményeket - pro és kontra. 

Sabjánné Szabó Erika keres-
te meg lapunkat panaszával, 
aki rámutatott, hogy már fél 
éve katasztrofális állapotok 
uralkodnak a „4-5 m széles 
földsáv”- on. Állítása szerint 
idáig többször is lekavicsoz-
ták, de már ez is elmaradt. 
Elégedetlenségének is han-
got adott: - Az elmúlt hetek-
ben ez az út teljesen szét-
ázott, bokáig érő sár és 
számtalan gödör tarkítja! Az 
ott élők is járnak dolgozni, 
iskolába és óvodába, most 
már a gyalogos közlekedés 
is szinte lehetetlen! Úgy tu-
dom, az önkormányzat még 
egyszer sem ajánlott költ-
ségvetést arra vonatkozóan, 
hogy mennyibe is kerülne 
egy aszfaltozás az adott te-
rületen, pedig az ott élők is 
belemennének abba, hogy 
bizonyos pénzügyi hozzá-

n CSALÁDI NAP - 
A leendő első osztályo-
sokat és szüleiket vár-
ják szombaton (március 
21-én) a Bárdos Lajos 
Általános Iskolába. A 
családi nap programjai 
reggel 9 órakor kezdőd-
nek és 12-ig tartanak. A 
zenei tagozatos osztály-
ba jelentkezők részére 
március 26-án és 27-én 
16 órától lesz meghall-
gatás.                        (szj)

n  BEIRATOZÁS - A 
2015/2016-os tanévre 
történő általános iskolai 
beíratás ideje: Április 
16. (csütörtök) 8 és 19 
óra között, és április 17. 
(péntek) 8 és 18 óra 
között.                      (szj)

n HELYI és környék-
beli alkotók  munkáiból 
nyílt impozáns  kiállítás 
Monostorapátiban a 
művelődési házban   
március tizenötödikén 
az önkormányzat, az 
egyházközség és a helyi 
civil szervezetek  ko-
szorúzása után.        (szj)

járulást vállaljanak! Erika 
szerint városrészüket „mos-
tohagyermekként” kezelik, 
bár megérti, hogy Tapolca 
nem csak a Barackos 
lakóparkból áll... 
- Tapolcán születtem, és úgy 
döntöttem, a családommal- 
itt szeretnék élni, ezért épít-
keztem ezen a részen. A vá-
ros - tudomásom szerint -, 
nem rendelkezik építési tel-
kekkel, így kénytelenek vol-
tunk a „Barackosban” telket 
vásárolni (nem kárpótlásba 
kaptam)! Abszurd, hogy 
még azt a pár fiatalt is el 
akarják üldözni, aki itt sze-
retné leélni az életét! 
- A Barackos lakópark- terü-
letén a mezőgazdasági mű-

velés felhagyása után, kár-
pótlásként kiadott ingatla-
nokat alakítottak ki. A vá-
rosban igény volt lakótel-
kekre, ezért a város önkor-
mányzata módosította ren-
dezési tervét, megteremtve 
ezzel annak építésjogi fel-
tételét, hogy a hajdani gyü-
mölcsös helyén lévő kül-
területi földekből belterületi 
lakótelkek legyenek. Az út-
kialakításhoz szükséges te-
rületek biztosítása miatt a te-
lektulajdonosok között hó-
napokig fennálló nézetelté-
réseket az önkormányzat 
közreműködésével sikerült 
rendezni, ezt követően ke-
rülhetett sor a beépíthetőség 
biztosítása céljából utak ki-

alakítására és a közművesí-
tésre - tájékoztatott Hársfal-
vi József, a Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Iroda veze-
tője, majd kitért arra is, hogy 
az önkormányzat megter-
veztette az aszfaltos utakat, 
járdákat, a csapadékvíz elve-
zetést, a víz- és csatorna-
hálózatot, a közvilágítást. A 
telkeket árammal ellátó vil-
lamoshálózatot az E.ON épí-
tette meg. Közreműködé-
sükkel jött létre az a vízi-
közmű társulat, melynek te-
vékenysége eredményeként 
épülhetett ki a víz- és csator-
nahálózat. Az összközmű-
ves ingatlanok ekkor váltak 
elérhető, a város központi és 
kertvárosi részeihez viszo-
nyítva kedvezőbb árfekvésű 
építési telkekké. Az irodave-
zető számadatokkal is szol-
gált. - Mára a több, mint 140 
építési telek negyede épült 
be. A beépítettség szórvá-
nyos, még nincs olyan utca, 
amely elérné a 30 százalé-
kot. Aszfaltos utak építésére 
eddig sem volt fedezet, de 
nem jelent meg olyan pályá-
zati felhívás sem, amely 
alapján az utak aszfaltozásá-

ra pályázat benyújtható lett 
volna. A lakóutak aszfalto-
zott kiépítése fedezet hiá-
nyában változatlanul nem 
oldható meg. Nem is aktuá-
lis, mert a várható építkezé-
sek építőanyag-szállításai 
során a több tíztonnás teher-
gépjárművek, munkagépek 
a tíz tonnára méretezett la-
kóutakat tönkretennék. A 
dolomitos utak karbantartá-
sa folyamatos, az utak álla-
potát a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda munka-
társai és a településőrök is 
ellenőrzik. A tél beállta előtt 
megtörtént az utak kátyúzá-
sa, a fagyok elmúltával az át-
fagyott talajréteg felengedé-
se után azonban újabb 
kátyúk alakultak ki, melyek 
megszüntetésére intézkedés 
történik. Az elmúlt hat hó-
napban a város közigazga-
tási területén, ide értve a kül-
területet is - a burkolatlan 
utak karbantartására fordí-
tott javítási költségből 11 
százalékot a Barackos lakó-
park útjaira fordított összeg 
tesz ki. A város eddig is le-
hetőségei mértékében gon-
doskodott a Barackos lakó-
parkról és ez a jövőben sem 
lesz másként.

  Kép és szöveg: Dancs István

Irodát nyitottak
Kampányiroda-nyitóra hívta 
az újságírókat Sallee Barba-
ra, az LMP országgyűlési 
képviselőjelöltje. A sajtó 
megjelent képviselőit Szél 
Bernadett, a párt társelnöke 
köszöntötte.

Ismertette két új program-
pontjukat, melyeket az Or-
szággyűlés elé kívánnak ter-
jeszteni. Ezekben nyolc szá-
zalékos járulékteher csök-
kentést javasolnak az induló 
és kis- és középvállalkozá-
soknak, valamint kezdemé-
nyezik az alapvető élelmi-
szerek áfájának csökkenté-
sét öt százalékra. Sallee 
Barbara szerint, a fővárosból 
nehéz az itt élőkről dönteni, 
hiteles képet kialakítani, 
ezért hozták létre az irodát 
itt, Tapolca szívében, hogy 
az emberek elmondhassák 
valós, őket érintő problémái-
kat, felvetéseiket. Nyilvános 
tévés vitára invitálta a többi 
képviselőjelöltet, hogy a vá-
lasztók tisztán lássák a poli-
tikusok célkitűzéseit.     (hg)

Rövid hírek
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A gyerekek adtak műsort március 15-én Monostorapátiban     Fotó: Helyszíni felvétel

Barackos: kérdések és válaszok



Közös gondok
Tapolcát és a térséget is 
érintő súlyos problémák-
ról szólt Kozma Henrik 
önkormányzati képviselő 
lakossági fórumán.
 
A városháza udvari tanács-
termében megjelent érdek-
lődőket többek között a 
lakosság drasztikus fogyásá-
ról, a város és térsége alul-
finanszírozottságáról, és a 
munkahelyek hiányáról tájé-
koztatta, mint nagyon sürgő-
sen kezelendő problémák-
ról. - Az jó dolog, hogy 
Tapolcának van elfogadott 
költségvetése az idei évre, 
azonban nagyon nagy hát-
rányban vagyunk a megye 
többi kistérségéhez képest, 
emelte ki, majd ismertette az 
általa kigyűjtött 2007 – 2013 
közötti pályázati támogatá-
sokat. Veszprém megye tíz 
kistérsége közül Devecser 
kistérsége 5,9 milliárd forin-
tot, Sümeg 5,6 milliárdot, 
Tapolca 8,5 milliárdot ka-
pott, azaz a három kistérség 
együtt 20 milliárd forint 
támogatásban részesült az 
említett hét éves ciklusban. 
Várpalota kistérsége ennél 
önmaga többet „vitt haza”, 
pontosan 20,1 milliárdot, de 
Balatonfüred kistérsége sem 

panaszkodhat, hiszen 27,5 
milliárd érkezett hozzájuk a 
kérdéses időszakban. Koz-
ma Henrik szerint ez brutális 
aránytalanság, és szomorú, 
hogy a megye déli-délnyu-
gati részét valahogy mindig 
mellőzik a források elosztá-
sánál. A képviselő ismertette 
az egy főre jutó támogatások 
arányát is, ami alapján a ba-
latonfüredi kistérség 1,1 
millió forintot költhetett fej-
lesztésre, a veszprémi 942 
ezer, a devecseri 385 ezer, a 
sümegi 358 ezer, Pápa 233 
ezer forintot. Tapolca kistér-
sége ebben a sorban a leg-
utolsó, az egy főre jutó 230 
ezer forinttal. Az ülésen szá-
mos helyi téma is felmerült. 
A lakosság számának hosszú 
évek óta tartó folyamatos 
csökkenése aggasztó mére-
teket öltött. A városban több, 
mint 6800 porta van nyil-
vántartva, ami akár magasan 
20 ezer fölötti lélekszámot is 

feltételezhetne. Azonban 
még a portánkénti hármas 
átlag sem jön ki, ez a szám a 
kettőhöz közelebb áll im-
már, hiszen Tapolca mai lé-
lekszáma 15 ezres nagyság-
rend körül mozog. De bele 
kell számolni, hogy olyanok 
is vannak, akik ide vannak 
bejelentve, de életvitel-
szerűen nem a városban él-
nek. Riasztó - ahogy Koz-
ma Henrik fogalmazott -, 
hogy a rendszerváltozás óta 
eltelt időszak figyelembe 
vétele alapján Tapolca or-
szágos viszonylatban is do-
bogós, a népességfogyás 
terén. Kevés a munkahely, 
de a magas helyi adók miatt 
a befektetői kedv sem külö-
nösebben erős. Gyorsan lép-
nie kell az önkormányzat-
nak, hogy csábító célpont le-
gyen a a város gazdasági élet 
tőkeerős szereplőinek. Nyil-
ván a helyi adók mérté-ké-
nek felülvizsgálatával lehet-
ne kezdeni, vélekedett.
Több más mellett a Malomtó 
környékének tisztaságáról is 
szó esett, az egyik ott lakó 
ugyanis többek nevében ar-
ról panaszkodott, hogy a ku-
tyasétáltatók felelőtlenül vi-
selkednek. Úgy vélte, szinte 
alig van olyan, aki az elvárt 
módon sétáltatja kedvencét, 
sajnos a többség csúnya 
nyomokat hagy a  helyszí-
nen.                                  (szj)
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Egyre nagyobb jelentősé-
ge van a fogak egészsége 
mellett az esztétikájának. A 
szép szabályos fogsor 
jobban megfelel a rágás-
nak, ami az elsődleges fe-
ladata, de sokkal könnyeb-
ben tisztítható is, ezért ke-
vésbé szuvasodik. Alap-
vető szerepe van a hang-
képzésben is. Számos be-
szédhiba kialakulása köt-
hető a szabálytalanul álló 
fogakhoz. A csecsemő leg-
jobb tápláléka az anyatej és 
a jól szopó csecsemő 

szájürege, arccsontjai és 
arcizomzata is ideálisan 
fejlődik. Amikor még egy 
tejfoga sincs a babának, 
már akkor kialakulhatnak 
olyan  „rossz szokások”, 
pl. az ujjszopás, cumizás- 
amelyek a fogak állását  
előnytelenül befolyásol-
ják. Amennyiben a cumi-
záshoz, ujjszopáshoz még 
4 éves kor után is ragasz-
kodik a gyermek, akkor 
számolni kell azzal, hogy 
ez majd a maradó nagy 
metszőkön is meglátszik. 
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Kozma Henrik: nagy hát-
rányban vagyunk Fotó:szj

Heti Ötlet egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

Dr. Csóka Cecília
 fogszakorvos

Hirdetés

Amikor cserélődnek a tej-
fogak, és a maradókkal ve-
gyesen helyezkednek el, 
már sok esetben látható, 
hogy szükség lesz-e fog-
szabályozó-kezelésre. A 
harmadik lépés a fogazati 
rendellenesség észlelése és 
a szakorvosi vizsgálat 
igénybe vétele. Ebben nyújt 
segítséget, hogy ha-
zánkban évente kötelező a 
gyermekek szervezett fo-
gászati szűrővizsgálata 3-
18 éves korig. Az általános 
iskolák minden tanulója 
első osztályos kortól ren-
delkezik iskolafogászati 
füzettel, amelyből a szűrés 
eredményéről tájékozód-
hatnak a szülők és gond-
viselők.

- Badacsonytördemicen, 42 m2 
sorház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft Érdeklődni: 
20/58-96-838

- Eladó Tapolcán a Május 1. 
utcában, liftes társasházban, 1+2 
félszobás, jó elrendezésű, alacsony 
rezsijű lakás.  Érd: 06/70/5281535

- Tapolcán Keszthelyi úton 120 
m2-es lakóház, dupla garázs, udvar 
1380 m2-es ingatlanon eladó
Érdeklődni: 87/323-639

Apróhirdetés
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A hirdetések tartalmáért a kiadó nem
vállal felelősséget!

Hirdetés

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatosészrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

L

Rl                         Fotó:

A .                  (szj)

LOMTALANÍTÁS
A város nyugati részében március 
18-27. között, 7-18-ig.

2015. március 18-án a Dobó vá-
rosrészben (Dobó tér, Billege u., 
Klapka Gy. u., Lesence u., Viszló 
u. és a Stadion u.),  március 19-én 
nyugati városrész I. üteme (Május 
1. u., Alkotmány u., Ipar u. a 
Keszthelyi út (volt Leánykol-
légium), a Sümegi u. 20., 22., 24., 
26., 28. és az Alkotmány u. 3-5.).

Március 20-án a nyugati városrész 
II. üteme és a déli város-rész I. 
üteme (Dózsa Gy. u., Fazekas u., 
Honvéd u., Liszt F. u., Keszler A. 
u., Tanúhegyek. u., Bacsó B. u., 
Nyár u., Tavasz u., Vincellér u., 
Kandó K. u., Vasút u., Hegymagasi 
út).

Március 24-én a kertvárosi város-
rész I. üteme (József A. u. 1-től a 
42-ig, Erkel F. u., Géza Fe-jedelem 
u., Attila köz, Teleki P. u., Lehel u., 
Apponyi A. u., és a Sümegi u. 19-
től a 49-ig).

Március 25-én kertvárosi város-
rész II. üteme (Béke u., Batthyányi 
u., Bajcsi-Zs. u., Úttörő u., Glázer 
S. u., Munkácsy u. - Víztorony u. – 
Ley J. u. a Bajcsy-Zs. és Glázer S. 
u. között eső szakasza, Juhász Gy. 
u. 46-tól a Pacsirta u. 14-ig, Ady E. 
u. 15-től a Bajcsy-Zs. u-ig).

Március 26-án a nyugati városrész 
III. üteme és a déli városrész II. 
üteme (Baross G. u., Wesselényi u., 
Árpád u., Széchenyi u., Damjanich 
u., Szt. István u., Hunyadi u., Jókai 
u., Zrínyi u., Petőfi u., Török J. u., 
Táncsics M. u., Zöldfa u., Szegfű 
u., Rákóczi u., Akácfa u., Szt. 
László u., Sümegi u. 1-től a 19-ig, 
Keszthelyi u. 1-től a 15-ig és a 
Hősök tere déli része).

Március 27-én a Kertvárosi vá-
rosrész III. ütem (Darányi u., 
Semmelweis u., Véndeki u., 
Fenyves u., Vajda J. u., Pacsirta u., 
Halastó u., Szálloda. u., Ady E. u. 
7-től a 15-ig, Ley u. és  Víztorony 
u. a Semmelweis u.-tól a Glázer u.-
ig eső szakasza, Munkácsy M. u. a 
Véndeki  utcától a Glázer S. utcáig. 

A keleti részben később lesz lom-
talanítás!

Hirdetés



Újabb kiemelkedő sikere-
ket értek el a Széchenyi 
István Szakképző Iskola 
diákjai a közelmúltban.

Több mint 4000 diák, köztük 
32 széchenyis indult a Szak-
ma Kiváló Tanulója orszá-
gos versenyen, ami a köz-
tudatba „Szakmasztár” né-
ven került be. Az első for-
dulóból, amely írásbeli 
elméleti feladatokból állt, 
három tapolcai is tovább-
jutott: Kálmán Balázs ven-
déglátás-szervező,  vendég-
lős, Rácz Bence Gyula sza-
kács és Szalai Szilárd szer-
kezetlakatos szakmában. 
Bár a második fordulóban  
mindannyian szépen helyt 
álltak, a döntőbe csak Szalai 
Szilárd jutott tovább. Ezt 
április 13 - 14-én rendezik 

meg. Felkészítő tanárai: 
Varga Tibor, Nagy László és 
Csizmadia László. Az iskola 
cukrász, pincér és szakács 
tanulói március 6-7-én 
Vásárosnaményban vettek 
részt a II. Gasztronómiai és 
Bibliaismereti versenyen. 
Az iskola cukrász tanulói, 
Kudomrák Patrícia és Tóth 

Kinga ezüst érmet, szakács 
tanulói, Horváth Alexandra 
és Stáhl Csaba bronz érmet 
kaptak munkájukért. Székely 
Imre István vendéglős 
tanuló a 6. helyet szerezte 
meg. Felkészítő tanáraik: 
Herczeg Attiláné, Benő 
Emil, Szigethy Péter, Fekete 
Lajos.                               (szj)
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Hirdetés

Kudomrák Patrícia és Tóth Kinga ezüst érmet szerzett

Kiemelkedő eredmény

Hirdetés

Még másfél millió hiányzik
Hamarosan elkezdődnek a 
felújítási munkálatok a Bat-
sányi utcai gyermekorvosi 
rendelőben - tudtuk meg dr. 
Sövényházi Ilona gyermek-
orvostól. 
A tavalyi Márton-napi lúd-
vacsorán erre a célra több 
mint egymillió forint fela-
jánlás érkezett a vendégek-
től. Az önkormányzat segít-
ségével akadálymentes WC-
t is kialakítanak a rendelő-

ben, de az adományként 
érkezett összeg nem elég 
minden szükséges munkálat 
elvégzéséhez. A nyílászárók 
cseréjét egy pályázat része-
ként tervezik megvalósítani. 
Ahhoz, hogy a teljes felújí-
tás (burkolatok cseréje, fes-
tés, gyermekvetkőztető kia-
lakítása és a fertőző váró tel-
jes felújítása megtörténhes-
sen, még másfél millió fo-
rintra volna szükség.      (km)

A Tapolca és Környéke 
Nyugdíjas Egyesület 2015. 
február 26-án Tapolcán tar-
totta a 2014-es évről szóló 
beszámoló küldöttgyűlését, 
illetve ismertette a 2015. évi 
költségvetési tervet, és az 
egész évre tervezett progra-
mokról tartott tájékoztatást. 
A küldöttgyűlés elfogadta a 
beszámolókat,és az új év 
terveit. Az összejövetelen 
részt vett Dobó Zoltán pol-
gármester, Rig Lajos alpol-
gármester, és Tóth Csaba 
Lesenceistvánd polgármes-
tere is, akik az önkormány-
zatok részéről a továbbiak-
ban is támogatásukról bizto-
sították az egyesületet. Do-
bó Zoltán válaszolt a nyug-
díjasok kérdéseire is.

      Kismihók Hajnalka elnök

Mitől lettünk lelkileg gazda-
gok? Attól a felejthetetlen 
élménytől, melyben a Dar-
vastói Foglalkoztató Intézet                  
vezetői, nevelői és sok-sok 
segítő kéz által a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban szervezett jótékonysági 
esten lehetett részünk. 
Azoktól az érzésektől, mely-
lyel az intézmény lakói pél-
dát mutattak összefogásból, 
szeretetből, önzetlenségből. 
Megmutatták azt, hogy ér-
demes küzdeni célunkért, 
hinni önmagunkban, ember-
társainkban, barátainkban. 
Ez a hit segít elrepíteni az 
intézmény két lakóját, Ágit 
és Andrást a nyáron Los 
Angelesben megrendezésre 
kerülő speciális olimpiára, 
ahol a „bocsa” nevű sportág-
ban (golyó dobás-gurítás) 
védhetik meg az öt évvel 
ezelőtt Athénban megszer-
zett olimpiai címüket.  Kö-
szönet a kiváló hangulatú, 
színvonalas műsorért!

A sportolókat támogató Ma-
gyar Páneurópa Unió Tapol-
cai Egyesületének tagjai ne-
vében lejegyezte:
                      Molnár Erika

olvasóink írták - olvasóink írták

Nyugdíjas 
beszámoló

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban, 
(természetesen a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételé-
vel) és internetes lapunkban  a 
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Köszönet...

Magasabbra a minimálbért!
Nőnap alkalmából tartott 
sajtótájékoztatót Thürmer 
Gyula, a Munkáspárt elnöke 
a tapolcai piacon március 6-
án pénteken. 
Elmondta, hogy több anyagi 
és erkölcsi megbecsülést 
szeretne pártja kiharcolni a 
nőknek. Ehhez kapcsolódó 
javaslatuk, hogy minden két 
vagy több gyermeket nevelő 
nő 50 százalékos kedvez-
ménnyel vehesse igénybe a 
tömegközlekedést és a mú-
zeumi- és kulturális rendez-

vényekre szóló jegyeket is 
fél áron vehessék meg az 
édesanyák. 
A párt további javaslata, 
hogy a minimálbért emeljék 
kétszázezer forintra, hogy az 
valóban biztosítani is tudja a 
megélhetést. 
Mindenkit buzdított arra, 
hogy vegyen részt az április 
12-i választáson, majd akti-
vistái segítségével édesség-
gel és képeslappal köszön-
tötték az arra játó tapolcai 
hölgyeket.                       (km)

Egészség- és 
aerobiknap
Március 21-én szombaton 9 
és 17 óra között tizenharma-
dik alkalommal lesz lehető-
sége önnek saját és mások 
egészségéért tenni a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban megrendezendő 
egészségnapon.
Kilenc órától gerincgenerál 
állapotfelmérés, ízület sti-
mulációs masszázs, frissítő, 
svéd és gyógymasszás, haj-
gyógyászat, biorezonanciá-
lis állapotfelmérés, tarot 
kártya, grafológus, szellemi 
csontkovács, paleolit élet-
mód tanácsadás, ételkós-
toló, kiállítók és vásár – bio 
ételek és italok várják az 
érdeklődőket. 
Az Egészségfejlesztési Iro-
da szervezésében táplálko-
zási és életviteli tanácsadá-
son vehetnek részt, emellett 
véradásra is lesz lehetőség 
10.00 és 15.00 között.
Az ingyenes programok 
között számos érdekesség 
várja a látogatókat egész 
nap.                               (ky)

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
http://www.tapolcaiujsag.hu


Indul a futballszezon
TAVASZ  A fiatalabb korosztály számára jobban sikerült a kezdés

A hét végén Sümegen hat 
utánpótlás labdarúgócsa-
pat mérte össze tudását a 
Rammasetter iskola tor-
natermében.

A bajnokság kezdete előtti 
utolsó felméréseken, terem-
tornákon szerepelnek az ifjú 
focisták. Ilyen alkalom volt 
a hétvégén Sümegen ren-
dezett hatcsapatos torna is, 
melyen a hazai két gárdán 
kívül Zalaszentgrót, Cell-
dömölk, Jánosháza és a 
TIAC focistái rúgták a bőrt. 
Körmérkőzéseket játszottak 
1x15 perces játékidővel. A 
tornát színvonalas, izgal-
mas, küzdelmes összecsa-
pások jellemezték, ahol a 
végső helyezések szinte 
csak az utolsó pillanatokban 
dőltek el. Jó példa erre, hogy 
tapolcai gyerekek a torna-
győztes Celldömölk ellen 
3:0-s vezetés után kaptak ki 
4:3 arányban. Sümeg „A” 
csapatát  2:1-re, „B” csapa-
tát 2:0-ra, Jánosházát 5:1-re 
győzték le. Vereség Zala-
szentgróttól 2:0 arányban és 
Celldömölktől. A torna vég-

ső sorrendje: 1. Celldömölk, 
2. Zalaszentgrót, 3. TIAC, 4. 
Sümeg „A”, 5. Jánosháza, 6. 
Sümeg „B”. A szervezők 
jutalmazták a legjobb ka-
pust, góllövőt és mezőny-
játékost. 
A Megyei I. osztályban és a 
III. osztály déli csoportjában 

a hétvégén kezdődött a ta-
vaszi fordulók sorozata. Az 
I. osztályban szereplő TAC-
nak nem sikerült a rajt, mint 
ahogy a téli felkészülés sem 
volt gondmentes. Az ötödik 
helyen álló Gyulafirátót nem 
tisztelte a hazai pályán ját-
szó tapolcaiakat, 3:0 arányú 

győzelmükkel magabizto-
san hazavitték mind a három 
pontot.
Az U-21-es fiatalok viszont 
jól kezdték a tavaszt, 2:1 
arányban győztek, így to-
vább erősítették eddig is jó 
pozíciójukat a bajnoki 
tabellán.                        (ae)

Jól szerepeltek az ifjú atléták
A Tapolcai Sportakadémia 
SE gyermekkorú atlétái 
Tatabányán a Dunántúli 
Regionális Igaz-gatósághoz 
tartozó szakosz-tályok 
versenyzőinek (Fejér, 
Veszprém, Komárom-Esz-
tergom megye) rendezett fe-
dett pályás atlétikai verse-
nyen vettek részt. 
Népes mezőny, több száz 
gyermek vett részt a megmé-
retésen. A Sportakadémia 
versenyzői nyolc éremmel 
tértek haza. Fekete Júlia tá-

n KÉZILABDA -  A 
negyedik nehéz mérkő-
zésén 26:11 arányú ve-
reséget szenvedett 
gyenge játékkal NB II-
es női felnőtt csapatunk, 
a Tapolca VSE. A ju-
niorok hatalmas küzde-
lemben maradtak alul 
28:23 arányban.       (ae)

n FOCI - A III. 
osztály déli csoport-
jában a következő ered-
mények születtek:  Ba-
dacsonytomaji SE- Ne-
mesgulács/Kisapáti SE 
4:0, Balatonszepezd SC 
- Nyirád Községi SE 
6:0, Balatonederics SC- 
Lesenceistvánd/Uzsa 
SE 6:0, Dörögd/Halim-
ba Sportegyesület- 
Káptalantóti LC 4:2.(a)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE természetjáró 
szakosztály jövő szom-
bati (2015.03.21.) túrá-
ja: Tapolca-Billege-Le-
senceistvánd-Csengő-
Lesencefalu. A távolság 
mintegy tizenhét kilo-
méter. A résztvevők  
ezúttal is a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron 
találkoznak reggel 
8.00-kor.                   (szj)

volugrásban és 60 m-es sík-
futásban első, 40 m-es gát-
futásban második helyezést 
ért el. Szücs Boglárka távol-
ugrásban ezüstérmet, Varga 
Lizandra 40 m-es gátfutás-
ban aranyérmet nyert. Pál 
Barnabás távolugrásban 
bronzérmet szerzett.   
Jól szerepeltek az egyesület 
legfiatalabb, 7 éves verseny-
zői: Fekete Pál 40 m-es sík-
futásban harmadik, Bakler 
Zita 40 m-es síkfutásban 
első helyezést ért el.         (ae)

Céljuk a hetedik hely megőrzése

Rövid hírek
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Bronzérmet szereztek az U-12-es focista palánták a Sümegen rendezett tornán

Aa                   Fotó: 

A TIAC a felkészülést 
február 3-án kezdte heti 
két edzéssel és egy ed-
zőmérkőzéssel.

Erről  Lajtai Roland edző tá-
jékoztatta lapunkat. Az ed-
zéseket a városi műfüves pá-
lyán végezték elég változó 
létszámmal (iskola, munkai 
elfoglaltság, betegség). Az 
edző arról is beszámolt, 
hogy a csapat összetétele az 
őszi kerethez képest csak 
minimálisan változott. Tá-

vozott: Nagy István (kapus, 
Cserszegtomaj), érkezett 
Ihász Martin (középpályás, 
Veszprém). A felkészülés 
alatt négy edzőmérkőzést 
játszottak. Marcalitól (M. I. 
oszt.) 7-4-re kaptak ki, Gye-
nesdiással (M. II. oszt) 3-3-
as döntetlen, Vonyarcvas-
heggyel (M. III. oszt.) előbb 
1-1, majd 5-0-ás győzelem. 
Céljuk, a jelenlegi hetedik 
hely megőrzése, illetve lehe-
tőség szerint a tabellán 
előrébb lépni.                   (ae)

7sportembere 

- Visszatért a
párbajtőrözők
családjába, 
volt egyesü-
letébe az
Sz-L Bau-hoz, ahol a fi-
atalok elé példaképként 
állítható a küzdés, a ki-
tartás, a sportág iránti 
alázat terén
- Újra versenyez. A ve-
terán vívók országos 
bajnokságán a Balaton 
Vívó- klub színeiben,  
kategóriájában  aranyér-
met nyert
- Szolnokon felnőtt „B” 
kategóriás párbajtőr-
versenyen újabb arany
- A szenior magyar 
párbajtőr-válogatottal 
Európa bajnokságra ké-
szül
 - A kétszeres magyar 
bajnok, Csala Tamás ne-
velőedzője volt két éven 
át Badacsonytomajon.  
                                    (ae)                                                          

A Gauland Zsófia
párbajtőröző

Sakkfeladványok
A Tapolcai Újságban 
május végéig sakkfel-
adványokkal talál-
kozhatnak kedves ol-
vasóink.

Minden alkalommal 2 
feladványt közlünk a 
sportrovatban. A meg-
fejtések 1. lépését kell 
elküldeni a megjelenést 
követő 1 héten belül e-
mailban Kosztolánczi 
Gyula FIDE-mesternek 
ellenőrzés, értékelés 
céljából. 
A verseny 3 hónapon át 
tart (március, április, 
május), júniusban  hir-
detünk eredményt. A 
legjobbjak érem- és ok-
levél díjazásban része-
sülnek.

Mindkét sakkfelad-
ványban világos lép és 
(bármit is lépjen 
sötét!) a második lé-
pésben mindenkép-
pen mattot ad!

1.

2.

A MEGOLDÁSOK 1. LÉPÉSÉT 
IDE KELL BEKÜLDENI:
kosztolanczi.gyula@gmail.com
Az előző heti megoldások:

mailto:kosztolanczi.gyula@gmail.com


Nőtt a létszám
BARÁTSÁG Töretlen a finn-magyar kapcsolat
A Tapolcai Finn Barátok 
Köre megalakulása óta 
másodszor tartott tisztújí-
tó közgyűlést. A Hotel 
Gabriellában összegyűlt 
tagságot Bolla Albertné 
elnök köszöntötte.

Először az új Alapszabály 
elfogadására került sor, a 
megváltozott törvényekhez 
kellett igazítani az alapító 
okiratot. A 2014. évi tevé-
kenységükről is beszámolt 
az elnök, aktívak és sikere-
sek voltak, a finn egyesületi 
tagok száma pedig hatra 
emelkedett.
Sventner Ágnes pénzügyi 
beszámolóját követően ke-
rült sor a tisztújításra. Az 
egyesületi tagok nyílt szava-
zás után, újabb négy évre bi-
zalmat szavaztak az eddigi 
vezetőknek - Bolla Albertné 
elnöknek, valamint Svent-
ner Ágnes, Kasza Tamásné, 
Mezőssy Zoltán és Vecsei 
János elnökségi tagoknak. A 
civil szerveződés napirendi 
pontjai között szerepelt még 
a 2015. évi költségvetési- és 

program- tervezet is, ame-
lyet a többivel együtt a köz-
gyűlés tagjai egyhangúlag 
elfogadtak. Az egyesület 
minden évben a Nemzetkö-
zi Nőnap idejére teszi a 
közgyűlést, hogy hölgytag-
jainak kedveskedjen. Ezút-

tal Vecsei János osztotta 
meg az ünnephez illő gon-
dolatait. 
A rendezvény záróakkord-
jaként a virágok átadása, 
ünnepi koccintás, vacsora, 
majd kötetlen beszélgetés 
vette kezdetét.                 (di) 

SZEM - PONT
A Tapolcai Újság 2015. 
március 4-ei számában a 
SZEM-PONT rovatban 
megjelentekre az alábbi 
tájékoztatást kaptuk 
Hársfalvi Józseftől, a Vá-
rosfejlesztési és Üzemel-
tetési Iroda vezetőjétől.  

Az önkormányzat nyilvános 
illemhelyet szeretett volna 
létesíteni a Régi posta-
udvarban lévő önkormány-
zati tulajdonú helyiségben. 
Az ott élők és üzleti tevé-
kenységet folytatók ezzel a 
szándékkal nem értettek 
egyet, emiatt az illemhely 
létesítésére nem került sor. A 
probléma megoldása érde-
kében az a döntés született, 
hogy a Fő téren található, 
immár  tíz éve üzemen kívül 
helyezett nyilvános WC-t 
átalakítjuk, korszerűsítjük 
és ezek után a ismételten 
megnyitjuk. A tervezett áta-
lakítás során a korszerűsí-
tett, felújított illemhely négy 
női, két férfi WC fülkét, két 
piszoár-t, valamint egy ke-

Tapolca Városi Televízió

Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.

Műsor 03. 18. - 03. 25.
minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin ismétlés minden 
nap 12.30, 21.30

Krónika-hírmagazin:
- Jótékonysági könyvakció a 
Wass Albert Könyvtárban
- Terepjárókkal a fogyatékos 
fiatalokért
- LMP irodanyitó
- Fidesz lakossági fórum

Sportmagazin

Minket Érdekel - közéleti 
magazin
Hangodi László történész 
beszélget Gábris Ernővel 
második világháborús 
élményeiről.

Helyi Mester - köztünk élő 
alkotó
Bemutatjuk Sulyokné Furján 
Andrea tojásfestőt

Március 15-i ünnepi esemé-
nyek Tapolcán - koszorúzá-
sok és ünnepi műsor

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295
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A Hotel Gabriellában megjelent tagságot elsőként Bol-
la Albertné elnök köszöntötte. A tisztújítás alkalmával 
ismét elnökké választották                    Fotó: Dancs István

zelő helyiséget foglal magá-
ban. A tervezett korszerűsí-
tés műszaki tartalma kiterjed 
a falak és padozatok, vala-
mint a födém talajnedvesség 
elleni szigetelésére, új áte-
melő beépítésére, új szellő-
zőrendszer kialakítására, to-
vábbá új szerelt, válaszfal-
rendszer beépítésére. 
Az épület lejárata védőtetőt 
kap. A külső megjelenés kia-
lakításánál figyelünk arra, 
hogy a hely könnyen megta-
lálható legyen, de a Fő tér 
képét csak a legcsekélyebb 
módon befolyásolja. Jelen-
leg az árajánlatkérés sza-
kaszában vagyunk, ezek 
ismeretében születik döntés 
a pénzügyi fedezet megte-
remtésének módjáról, vala-
mint a megvalósítás idősza-
káról. Az igényes működte-
tés és a gondos tisztán tartás 
érdekében az üzemeltetést 
kezelővel szándékozunk 
megoldani, akinek költsége-
it részben a használatért be-
szedett díjból fedeznénk- 
summázott az irodavezető.             

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40/db
Burgonya: 100-140 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 340 FT/kg
V.hagyma:120- 200 Ft/kg
Fokhagyma: 1200 Ft/kg
Gomba 600-700 Ft/kg
Dió: 2400-2600 Ft/kg
Mandula: 4000 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-3000 Ft/kg

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapterjesztés

Moziműsor

Tapolca Városi 
Mozi

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176

március 19 - 25. 
csütörtök – szerda

     19 - 20. csütörtök - 
péntek  14:00 - 1000,-Ft
23 – 25. hétfő - szerda                                 

EGY GALAMB leült az 
ágra, hogy tűnődjön a 

létezésről 
Színes, feliratos svéd-dán-

német film
Hossz: 101 perc  

Rendező: Roy Andersson

 19 - 25. csütörtök - szerda 
16:00 - 1000,-Ft 

Hamupipőke  
Színes, szinkronizált 

amerikai családi kalandfilm
Rendező: Kenneth Branagh

  19 – 25. csütörtök - szerda 
18:00 - 1000,-Ft                                                         
Éjszakai hajsza  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció krimi

Hossz: 110 perc 
Rendező: Jaume Collet-

Serra

19 - 25. csütörtök – szerda 
20:00 - 1000,-Ft

Chappie  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-thriller
Hossz: 120 perc  

Rendező: Neill Blomkamp    

Intenzív 
klubélet   
A Nyugdíjas Egészség-
ügyi Dolgozók Klubja 
tavaly alakult, de mára 
közel félszáz tagja van. 
Eddig négyszer tartottak 
közös programot, ezút-
tal a Tamási Áron Műve-
lődési Központban gyűl-
tek össze. 
Vendégeik Dobó Zoltán 
polgármester és Rig La-
jos alpolgármester vol-
tak. Czimondorné Bakos 
Anna klubvezető kifej-
tette, tagjaik az egész-
ségügy szegmenseiből 
érkeztek. Igyekeznek ér-
dekes és hasznos prog-
ramokat szervezni.  El-
sőként Dobó Zoltán 
szólt a várost érintő dol-
gokról, strandról,  kór-
házról,  költségvetésről, 
virágosításról, a megú-
jult írott médiáról (Ta-
polcai Újság), a Tavas-
barlangról és nem utol-
sósorban a közelgő idő-
közi választásról. Rig 
Lajos alpolgármester, 
egyben a Jobbik „színei-
ben” induló jelölt, szin-
tén köszöntötte a részt-
vevőket.                      (di)                                                  

Heti SÜTI

Csokis kekszrúd

Hozzávalók:
2 csomag Albert keksz
- 2 csomag csokis puding
- 1 csomag vaníliás cukor
- 0,5 dl tej
- 4 evőkanál cukor
- 25 dkg rama
Elkészítés: A pudingot a tejjel, 
a cukorral és a vaníliás cukorral 
felfőzzük, még melegen hozzá-
adjuk a rámát és elkeverjük 
robotgéppel és langyosra hűt-
jük. A kekszeket egyenként 
megkenve összeragasztjuk két 
rúdba (mint a méteres süte-
ményt). Végül a tetejét is be-
vonjuk. A tetejére kókuszre-
szeléket szórunk. Hűtőbe rakva 
egy napig állni hagyjuk, majd 
ferdén szeleteljük.
                      Csalló Róbertné

Továbbra is várjuk a sütire-
cepteket címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com

Telephely: Tapolca, 
Bajcsy Zsilinszky utca
Tel: 87/510-751


