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Kórusok találkozója
HANGVERSENY   Várpalota, Pét és Tapolca énekesei léptek fel

Kórusmuzsika töltötte be 
a Tamási Áron Művelődé-
si Központ színháztermét 
szombaton délután. 

Három kitűnő énekeseket, 
nívós repertoárt bemutató 
kórus találkozott ezen az 
őszi délutánon. A résztvevő-
ket Barczáné Tóth Boglárka
intézményvezető köszöntöt-
te elsőként. Beszédében úgy 
fogalmazott, hogy a kórus-
tagokat a közös éneklés örö-
me tartja egyben, de a az igé-
nyes zene iránti elkötelezett-
ség alapfeltétel. Mindez be 
is bizonyosodott a délután 
további részében.
Elsőként a Tamási Áron Mű-
velődési Központ művészeti 
csoportjaként működő Ta-
polcai Kamara Kórust hall-
hatta a közönség. Az 1992-
ben alakult kórus repertoárja 
a zenetörténet minden kor-
szakából tartalmaz műveket, 
de kiemelt figyelmet fordí-
tanak a magyar szerzők al-
kotásainak bemutatására. A 
Török Attiláné karnagy által 
irányított csoport értéket 
közvetít. Az évek során 

többször vettek részt szak-
mai megmérettetésen is, két 
alkalommal “fesztiválkó-
rus”, tavaly “gálakórus” mi-
nősítést szereztek. 
Szombati talákozón műso-
rukban Felix  Mendelssohn-
Bartholdy, Robert  Schu-
mann, Bartók Béla és  Ko-
dály Zoltán műveket mutat-

tak be. Zongorán kísért  
Egyedné Somogyi Hajnalka, 
vezényelt Török Attiláné.
A folytatásban előbb az 
1932-ben alakult  Péti Fér-
fikar (karnagyuk Lovrek 
Károly) lépett a színpadra, 
majd az 1920. óta működő  
Várpalotai Bányász Kórus 
(karnagyuk Borbás Károly) 

kápráztatta el a közönséget. 
A házigazdák végül egy Bar-
tók-feldolgozás közös ének-
lésére invitálták a kórusokat, 
ezzel is tisztelegve Bartók 
Béla emléke előtt, halálának 
70. évfordulója alkalmából. 
Az összkarokat zongorán 
Takácsné Németh Magdolna 
kísérte.                             (szj)

Megemlékezett a tagság 

Elismerés a médiának

A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület tapolcai szerveze-
te, a Tamási Áron Művelő-
dési Központban tartott so-
ros ülésén az aradi vérta-
núkra, illetve az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 
eseményeire, hőseire emlé-
kezett, de a tagság tervei, 
céljai is szóba kerültek.
Molnár Erika a tapolcai 
szervezet elnöke lapunknak 

elmondta, hogy tagságuk a 
hónap minden harmadik he-
tében, csütörtökönként tartja 
értekezleteit. - Október lé-
vén  mai ülésünkön az aradi 
vértanúkra és az 56-os ese-
ményekre, hősökre emléke-
zünk. Tagjaink közül többen 
versekkel, prózával készül-
tek - tette hozzá az elnök. 
(Folytatás a 3. oldalon „A 
fiatalok felé...” címmel).   (tl)

Az Ipatestületek Orszá-
gos Szövetsége (IPOSZ) 
megalakulásának 25. év-
fordulóját ünnepelte októ-
ber 14-én, a budapesti 
Duna Palotában.   

Az ünnepségen, – amelyen 
jelen voltak a kormány, a 
gazdasági kamarák, a mun-
kaadói szervezetek, a szak-
szervezetek képviselői vala-
mint számos külföldi ven-
dég – más médiumok mellett 
elismerő kitüntetésben ré-
szesítették a tapolcai helyi 
médiát, amiért számos inter-
jú, híranyag közzétételével, 
magas szintű szakmaisággal 
segítették elő az IPOSZ és az 
ipartestületek érdekképvise-
leti munkájának nyilvános-
ságát, információkhoz jutá-
sát, a mikrovállalkozások 

bemutatását. Az ünnepségen 
elhangzott, hogy szükség 
van hiteles, szakszerű, prob-
léma-érzékeny, segítőkész, a 
kézművesség világát jól is-
merő szerkesztőségekre, új-
ságírókra, munkatársakra. A 
Tapolcai Újság és a Tapolcai 
Városi Televízió munkatár-

sai is eredményesen segítet-
ték az elmúlt években az 
IPOSZ, az ipartestületek 
tevékenységének nyilvános-
ságát, az iparos problémák, 
szakmák, kézműves értékek 
bemutatását, a lakossági és 
önkormányzati kapcsolatok 
erősítését.

Az otthon a 
szívben él

A napokban egy iga-
zán szívet melengető 
családi ünnepségen 
vehettem részt. Kü-
lönleges alkalom volt, 
a nagybátyám hetve-
nedik születésnapját 
tartottuk meg úgy, 
hogy maga az ünne-
pelt nem is sejtette, mi 
készül a háttérben 
lassan egy hónapja. 
Nem gondolta, hogy 
szinte mindenki ott 
lesz, aki számára fon-
tos. Bár gyanús volt 
neki, hogy felesége 
zakót „kényszerít rá” 
délelőtt, de amikor ki-
tárult az ajtó, a megle-
petéstől szólni sem 
tudott. Könnyek szök-
tek szemébe amikor a 
teremben megpillan-
totta unokáit, gyerme-
keit, testvéreit, uno-
katestvéreit, régen lá-
tott rokonait. Soha 
nem feledhető órák 
következtek, az együ-
vé tartozás érzésével. 
Meg azzal a tudattal, 
hogy itt mindenki „ott-
hon” volt kicsit.

          Szijártó János

Molnár Erika elnökletével,  aktuális témákban ült ösz-
sze csütörtökön a MPUE tapolca szervezete       Fotó: tl.

A Tapolcai Kamarakórus a színpadon, a szombati kórustalálkozón  Fotó: Szijártó J.

A kitüntetést Kovács Melinda (jobbra), a Tapolcai Vá-
rosi Televízió főszerkesztője vette át    Fotó: Sajcz Gábor
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Megszépülő belváros
Újabb épülethomlokzat  
szépült meg a belváros-
ban. Dobó Zoltán polgár-
mester, és a munkálato-
kat támogató Tarr János 
vállalatvezető  a helyszí-
nen tartott sajtótájékoztat 
a minap.

Régóta  problémát jelentett 
Tapolcán a Fő tér épületei-
nek állapota. Volt, illetve ma 
is van olyan épület, amely 
bizonyos fokig balesetve-
szélyt jelent. Az omladozó 
homlokzatok problémájára 
keresett megoldást az önkor-
mányzat és a polgármester 
szerint jók az esélyek arra, 
hogy rövidesen megnyug-
tató módon rendeződhet a 
felújításra szoruló épületek 
sorsa.
A városvezetés még a nyá-
ron állapodott meg a Tarr 
Kft.-vel, az ő anyagi támo-
gatásukból újulhatott meg a 
Fő tér 12. szám alatti épület 
homlokzata. Dobó Zoltán a 
napokban a cég ügyvezető 
igazgatójával, Tarr Jánossal 
együtt tekintette meg a meg-
újított homlokzatot. Tájé-

Esélyteremtő attitűd formálása

Dobó Zoltán tapolcai polgármester a város nevében köszönte meg Tarr János 
ügyvezetőnek  a felújításhoz nyújtott anyagi segítségét               Fotók: Szijártó János

koztatójában hangsúlyozta, 
hogy sem a város lakóinak, 
sem az idelátogató turisták-
nak nem mindegy az, hogy 
milyen környezet, azon be-
lül milyen épületek veszik 
körbe őket. - Még vannak 
felújításra váró felületek, de 
azon vagyunk, hogy azok is 
a mostanihoz hasonló mó-

don, mielőbb megszépül-
hessenek - tette hozzá. Tarr 
János arról beszélt, hogy 
szívesen mondott igent a 
város kérésére, hiszen ha 
arra lehetősége nyílik, segíti 
a szolgáltatási körébe tarto-
zó településeket. 
- Volt már példa rá több he-
lyen is, hogy támogattuk a 

Tapolca Város Önkormány-
zata részéről az ÁROP 
1.A.3-2014-2014-0083 kód-
számú pályázati projekt ke-
retében akkreditált képzésre 
nyílt lehetőség 2015. szep-
tember 28-án a Tamási Áron 
Művelődési Központban.

Mivel a társadalmi kohézió 
erősítésének, azon belül is a 
társadalmi felzárkózást cél-
zó törekvések sikerességé-
nek alapfeltétele, hogy erő-
södjön a társadalomban az 
összetartozás, a társadalom 
tagjainak mások felé irányu-
ló és megnyilvánuló felelős-
ség érzése, ezért a képzés fó-
kuszában is a szolidáris, 
esélyteremtő attitűd formá-
lása állt. 
A jelenlevők többek között a 
koordináció, a mentorálás, 
az esélyegyenlőség, az in-
tegráció, a multikulturalitás, 
a sztereotípiák, a kooperá-
ció, a konfliktus, a csoport, 
az együttműködés, valamint 
a csapatmunka témakörében 
szerezhettek ismereteket, 
valamint az attitűdök, a 
módszertani kompetenciák, 

a gondolkodási kompetenci-
ák, valamint a személyes és 
társas kompetenciák terüle-
tén kaptak hasznos, gyakor-
lati útmutatókat.
A képzés konkrét célja volt, 
hogy a képzésen résztve-
vőkben erősödjön a hátrá-
nyos helyzetű csoportokkal, 
az esélyegyenlőségi célcso-
portokkal kapcsolatos esély-
teremtő attitűd, melyhez az 
előadó személyében Márton 
Zoltán a Türr István Képző 
és Kutató Intézet felkészült 
munkatársa nagymértékben 
hozzájárult. Ezt erősítette 
meg Osztermanné Patus 

Henrietta és Parapatics Ta-
más a projekt két mened-
zsere akik szintén részt vet-
tek a képzésen, s elmondták  
azt is, hogy a  képzés költsé-
geire pályázati támogatás 
volt a fedezet, ahol azok az 
esélyegyenlőségi célcsopor-
tokkal - nők, gyermekek, 
idősek, fogyatékkal élők, 
mélyszegénységben élők, 
vagy roma emberek – foglal-
kozó közalkalmazottak és 
köztisztviselők vehettek  
részt, akik szükségesnek tar-
tották a szakmai kompeten-
ciáik kiszélesítését e terüle-
ten is.

„Esélyteremtő attitűd formálása”  - akkreditált képzés

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Október 25. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

helyi önkormányzat törek-
véseit, itt Tapolcán sem tet-
tünk másként. Jó látni, hogy 
az általunk biztosított tá-
mogatás nemes célt szolgált, 
jó helyre került - fogalma-
zott a Tarr Kft. ügyvezető 
igazgatója a Fő tér 12. alatti 
épület közös megtekintése 
után.                                 (szj)

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.

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Lapterjesztés

http://www.tapolca.hu
http://www.tapolca.hu
http://www.tapolcaiujsag.hu


Nem túl jó a helyzet
Napjainkban a leggyak-
rabban előforduló halálo-
zási okok az agyvérzés, a 
szívinfarktus, valamint az 
emlőt, a tüdőt és az 
emésztőrendszert érintő 
daganatok. Magyaror-
szágon kiemelkedően 
rossz a helyzet.

A daganatos halálozás emel-
kedése már a fiatal felnőtt 
korosztályokban is szembe-
tűnő és 64 év alatt minden 
felnőtt korosztályt érint. A 
daganatos betegség kialaku-
lásában szerepet játszik az 
átlagos élettartam növeke-
dése, a környezetszennyezés 
az egészségtelen táplálko-
zás, a mozgásszegény élet-
mód, a stressz, az alkohol és 
a dohányzás. Minden har-
madik daganatos betegség 
megelőzhető lenne, ezért na-
gyon fontos, hogy tisztában 
legyünk azzal, mit tehetünk 
annak érdekében, hogy elke-
rüljük a rákos megbetege-
déseket. Az egészséges élet-
mód alapszabályainak betar-
tása mellett fontos, hogy 
részt vegyünk a szűrővizs-
gálatokon is, hiszen minden 

daganatos betegség ered-
ményesebben kezelhető, ha 
korai állapotban ismerik fel. 
Ezúton szeretnénk felhívni 
minden olyan hölgy figyel-
mét, aki 45-65 év közötti és 
behívót kapott a veszprémi 
kórház mammográfiai osz-
tályára a népegészségügyi 
program keretében szerve-
zett szűrővizsgálatra, hogy 
menjenek el, vegyenek részt 
az ingyenes szűrésen. A ta-
polcai Egészségfejlesztési 
Iroda (EFI) két területet 
érintő betegség: a szív- és ér-
rendszeri, illetve a dagana-
tos megbetegedések mege-
lőzésével kapcsolatban 

nyújt lehetőséget prevenciós 
előadásokon való részvétel-
re. Az előadások ingyenesen 
és EFI kártya nélkül is lá-
togathatóak! Az iroda külön-
böző szakembereket, előa-
dókat hív meg, hogy e két 
betegség megelőzősét több 
területről is megközelítsék. 
Legelső alkalommal mentá-
lis oldalról érintették e két 
területet így Horváth Niko-
lett pszichológus volt a ven-
dég előadó. Színes előadása-
inak témái: A daganatos be-
tegek lelki gondozása és a 
pszichés tényezők szerepe a 
szív- és érrendszeri betegsé-
geknél. Dr. Lövei Péter nő-

gyógyász Veszprémből ér-
kezett, aki a nőgyógyászati 
daganatos megbetegedések 
prevenciójáról tájékoztatta 
az érdeklődőket, dr. Májerné 
Tobak Edit előadással és egy 
kis kóstolóval készült, szív- 
és érrendszer támogatása 
táplálkozással, és gyógynö-
vényekkel címmel. 
Természetesen a  továbbiak-
ban is lesznek előadások, 
amelyekről mindig tájéko-
zódhat a lakosság, újságunk-
ból, plakátokról, szóróla-
pokról és az EFI facebook 
oldalán keresztül, illetve az 
Városi Moziban található 
irodában.                         (x)

n A TAPOLCAI 
Musical Színpad  stú-
diója  a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács szak-
mai véleménye alapján 
a Regisztrált Tehetség-
pont  megjelölést hasz-
nálhatja ezentúl. A szín-
pad 17 éves kiemelkedő 
szakmai teljesítménye 
alapján nyerte el a meg-
tisztelő címet. 2015. no-
vember 21-én a Veszp-
rémi Petőfi Színházban 
Mesevilág című darab-
jukkal lépnek fel integ-
rált színházi előadás ke-
retében a Veszprém me-
gyei Éfoészosokkal 52 
fővel. A két felvonásos 
darabot Tapolcán de-
cember 4-én láthatja a 
tapolcai közönség. A 
darabot írta és rendezte : 
Halápiné Kálmán Kata-
lin művészeti vezető.

n A WASS ALBERT 
Könyvtár és Múzeum 
várja az érdeklődőket 
október 29-én, csütör-
tökön 17 órakor Hor-
váth József  Holdudvar 
című könyvének bemu-
tatójára. A szerző be-
szélgetőtársa Dr. Takáts 
Gizella lesz.            (szj)

Rövid hírek
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Horváth Nikolett pszichológus, a lelki kockázati tényezőkről tartott előadást 

A nagy háború hősei 
a történész szemével

Országos 
Hiánycikk 

A zenekar alapítás gondolata 
Horváth Dániel és Faragó 
Kovács Ádám fejében szüle-
tett meg 2008-ban egy mo-
sókonyhában.

A zenekar egy egészként te-
kint magára. A dalokat ma-
guk írják, melyek hangsze-
relése együttes munka.  Stí-
lusukat tekintve a rock és al-
ternatív zenei színtér képvi-
selőinek tartják magukat. 
Ritkán koncerteznek, rend-
szertelenül próbálnak. A 

kezdeti nehézségeket felvál-
tották a későbbi együtt zené-
lés akadályai, azonban el-
szántsággal és küldetéstu-
dattal élik meg a rájuk váró 
feladatokat. 
Rendszeres fellépői a Mű-
vészetek Völgyének, a Szent 
György Gitáresteknek, de 
többször játszottak Buda-
pesten, illetve Tapolcán is.
Jelenlegi tagok: Mészáros 
Anna, Horváth Dániel, 
Faragó Kovács Lajos, 
Faragó Kovács Ádám. 

Az Országos Hiánycikk - Rock és alternatív zene

Tapolcai zenészek

őriz még a leszármazottak, a 
helyiek kollektív emlékeze-
te, illetve tartalmas életút-
juk, életpályájuk arra érde-
mesítette őket. Közöttük 
voltak, akik magasra jutot-
tak, előkelő kitüntetések bir-
tokosai lettek, voltak kik 
csak bátor helytállással túl-
élték a nehéz éveket és vol-
tak akik a harcterek tüzéből 
már soha nem térhettek haza 
családjukhoz. Egy-egy hősi 
névhez korabeli fotó is tar-
tozott, a projektoros kivetí-
tőn megkopott fotók pereg-
tek bizonyságul, hogy hús-
vér emberek voltak ők, a kor 
katonái, birtokosai, paraszt-
gazdái, kántortanítói, taná-
rai, erdészei, ügyvédei, új-
ságírói, orvosai vagy szor-
galmas parasztlegényei. Egy 
részüknek évről-évre virág, 
koszorú is kerül a sírjára az 
említett 27 ma is létező tele-
pülés legtöbbjén, a Lesen-
cékben, Balatonhenyén, He-
gyesden, Köveskálon, vagy 
éppen Monostorapátiban.(tl)

A fiatalok felé 
is nyitnának
(Folytatás az 1-es oldalról) 
Molnár Erika azt is elárulta, 
hogy a jövőben a fiatalok fe-
lé szeretnének nyitni, tervbe 
vették, hogy megkeresik a 
Batsányi gimnázium igaz-
gatóját, hogy végzős diáko-
kat is bevonhassanak tevé-
kenységükbe. - A diákok be-
kapcsolódhatnának  mun-
kánkba, részt vehetnének 
külföldi konferenciákon, 
ezáltal gyakorolhatnák a 
nyelveket, megismerkedhet-
nének világunkkal és  sze-
rethető, kedves tagjainkkal - 
fogalmazott az elnök.  
A taggyűlésen több más té-
ma is szóba került, például a 
részvétel a november máso-
dik felében Budapesten 
tartandó rendkívüli közgyű-
lésen, illetve egy országos 
előadáson, ahol  az Európára 
nehezedő migrációs nyomás 
okairól lesz szó. Elhangzott, 
hogy szeretnék meghívni 
Korzenszky Richárdot a Ti-
hanyi Bencés Apátság perje-
lét a jövő évben.                 (tl)

Térségünk első világhábo-
rús katonáinak emlékét  
Hangodi László muzeoló-
gus, helytörténész idézte 
meg a Tamási Áron Műve-
lődési Központban a napok-
ban,  az 1915-ös esztendő 
centenáriumi emlékére.

- A katonák közül sokan ne-
vesülni is fognak azok közül 
a férfiemberek közül, akik 
akkoriban Tapolca környé-
kén születtek, éltek és  nagy 
háború négy esztendejében 
Lengyelországtól egészen 
Mezopotámiáig, a mai Irak 
területéig  harcoltak a po-
litika és a hadiesemények 
sodrásában, és  katonai es-
küjükhöz híven helytálltak 
azokon a harctereken ahova 
kötelességük szólította őket- 
így kezdte  előadását a tapol-
cai történész. Hangodi Lász-
ló különleges hangulatú elő-
adásában, amelyet diavetí-
téssel is szinesített olyan ar-
cok tűntek elő a múltból, 
akiket valamilyen formában 
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Boraink Itáliában

Borbély Tamás bemutatta az olaszoknak borainkat 

Már megkezdődött 
a szervező munka 
Megkezdték az Adventi 
várakozás néven immár 
közismert, sokak által 
kedvelt tapolcai program-
sorozat szervezésének 
előkészületeit.

- Erről a szervező Tapolca 
Kft. - Csermák József Ren-
dezvénycsarnok  munkatár-
sa, Illés Zsófia vezető ren-
dezvényszervező tájékoztat-
ta lapunkat a napokban.
Amint megtudtuk, az esemé-
nyek november 29-én vasár-
nap kezdődnek, Betlehem és 
állatsimogató kapunyitással, 
az ünnepi fények felkapcso-
lásával, polgármesteri kö-
szöntőval,  egyházi szolgá-
lattal, zenés műsorral. A kö-
vetkező vasárnapon decem-
ber 6-án mikulásváró műsor 
lesz, ekkor természetesen a 
Mikulás is a helyszínre érke-
zik. December 13-án forralt 
bor főző versenyre várják az 
érdeklődőket,  illetve szín-
padi produkciók, lucázás, 
táncház, gyerekeknek tartott 
kézműves foglalkozás sze-
repel a tervek között. De-
cember huszadikára esik a 
Mindenki karácsonya.
Illés Zsófia azt is elmondta, 
hogy még keresik a város 
karácsonyfáját, azt a mini-
mum 10 méter magas, ará-
nyos fenyőfát, amely az ün-
nepi időszakban a Fő téren  
lehetne. Kérik, aki szívesen 
felajánlaná erre a célra a 
kertjében esetleg útban lévő 
fenyőfáját, keresse a rende-

zőket a 30/929-35-40-es te-
lefonszámon, esetleg a 
tapolcacsarnok@tapolcakft.hu
e-mail címen. A kivágásra 
szánt fának darus autóval 
könnyen megközelíthetőnek 
kell lennie (előkertben, szi-
lárd burkolatú út mentén, 
villanyvezetékektől megfe-
lelő távolságra).
Ezen kívül vendéglátós fa-
házak üzemeltetésére is vár-
ják a jelentkezőket  novem-
ber 5-ig. Az ünnepi időszak-
hoz is köthető, idényjellegű, 
hagyományos ételek-italok 
lesznek a kínálatban. Vasár-
napokra kézműves vásárt is 
szerveznek, ebben a helyi 
alkotókra számítanak.
- A rendezvénysorozat célja 
a város ünnepváró hangula-
tának megteremtése és a ka-
rácsonyi készülődés meghit-
tebbé tétele. Advent vasár-
napjain a történelmi egy-
házakkal együttműködve, a  
várakozás hangulatát fokoz-
va, műsoros összeállítást 
szervezünk az ilyen alkal-
makkor közösségi térként 
funkcionáló Fő térre. A vá-
ros lakóit, köztük külön a 
gyerekeket minden nap vár-
ják az attrakciók, a szabad-
téri Betlehem, az állatsimo-
gató, a kedves faházak, és az 
ünnepi fények - tette hozzá a 
rendezvényszervező.     (szj)

Illés Zsófia vezető rendezvényszervező: Megkezdődött 
az adventi programok szervezése, előkészítése Fotó:szj. 

A hirdetések tartalmáért a kiadó 
nem vállal felelősséget!

06/87/412-289

Hirdetés

Borbély Tamás borász, a 
Badacsonyi Borvidék 
Hegyközségi Tanácsának 
elnöke is szerepet kapott 
abban a küldöttségben, 
amely Tapolca észak-
olasz testvértelepülésén,  
Estében járt a közelmúlt-
ban.

A fiatal borász lapunknak el-
mondta, az a feladat hárult 
rá, hogy népszerűsítse, be-
mutassa a hazi borkultúrát, 
kiemelten a Tapolcához kö-
tődő Szent György- és Cso-
bánc-hegyi borokat. 
- A tapolcai küldöttségen be-
lül magyar borászként,  a 
borvidéki tanács elnökeként 
vettem részt a vendéglátók 
által szervezett gálavacso-
rán, ahol alkalmuk nyílt  ola-
szoknak, franciáknak, ango-
loknak, horvátoknak is meg-
ízlelni borainkat.  A vissza-
jelzések nagyon jók voltak, 
jól esett, hogy  az összes ná-
ciótól kaptunk gratuláció-
kat.  A nálunk népszerű és tá-
junkra jellemző fajták közül  
olaszrizlinget, kéknyelűt, 

ter,  természetesen más jel-
legűek mint amit a Badacso-
nyi borvidéken megszok-
tunk. Pincészetüknél semmi 
extrát, technikai újdonságot 
nem láttam, talán csak azt, 
hogy több a pénz. Az ő ha-
sonló boraikra erősebb a ke-
reslet, másfélszeres áron 
kelnek el, jobbak a piaci 
pozicióik. Érdekesség, hogy 
jó minőségű magyar tölgyfa 
hordókban érlelődtek a Ve-
netto tartománybeli borok.
Reméljük, hogy meghívá-
sunkra az olaszok is eljön-
nek majd hozzánk és meg-
kóstolják a borainkat - tette 
hozzá bizakodva Borbély 
Tamás.                                (tl)

zeuszt,  rózsakőt,  szürkeba-
rátot vittünk, egyaránt ke-
rültek a poharakba Varga-, a 
Borbély-, Nyári Ödön, Szá-
szi Endre és a Horváth Ár-
pád-féle borok.  Elsősorban 
a fogyasztói véleményekre 
voltam kíváncsi, érthető 
okokból nem üzleti partne-
rek szerzése volt a cél. Ven-
déglátóink kérésünkre egy 
közeli borvidék pincészetét 
is megmutatták nekünk. 
Tudni kell, hogy az ottani 
borok hasonlóan a miénkhez 
vulkáni kőzeten teremnek, 
de nem bazalton. Ennek 
megfelelően a drágább bora-
ik, amelyekben már megje-
lenik a termőterületi karak-
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Hívja 
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

ÉV VÉGI AKCIÓ!

A Tapolcai Újságban feladott minden keretes hirdetésre 20% 
kedvezményt adunk az év utolsó két hónapjában! Ráadásként az 
újságban feladott hiretések a Városi TV képújságában is 
megjelennek, természetesen ingyen!

A Városi TV-ben sugárzott 30 másodpercnél nem hosszabb 
reklámfilmek 50%-os kedvezménnyel rendelhetők meg!

A képújságában minden hirdetést 50%-os kedvezménnyel adunk 
a jelzett időszakban!
A hétfő esti élő TV-adás alatt futó reklámcsík szintén féláron!

Önálló, kedvező tarifák a Tapolcai Újságban a családi (névnap, 
szülinap, évforduló, születés, stb.) hirdetésekre, továbbá 
gyászjelentésre, köszönetnyilvánításra!

ÜZLETI APRÓ!

Az akció 2015. november 1. és 2015. december 17. közötti megjelenésre érvényes! 

         20-50%
         KEDVEZMÉNY 
HIRDETÉSEINKBŐL!

- 20%

- 50%

- 50%

ÚJ!

06/87/412-289
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Egy sikeres modell - Balázs Kolos
Városunk sok országosan 
elismert előadóval, sportoló-
val, vagy jelen esetben már 
modellel is büszkélkedhet. 
Beszélgetőpartnerem 22 
éves kora ellenére már kere-
sett modell.

- 1993- ban születtem Tapol-
cán. A Bárdos Lajos Általános 
Iskola után tanulmányaimat a 
helyi Batsányi János Gimná-
ziumban folytattam, majd az 
érettségit követően felköltöz-
tem Budapestre, de máig szí-
vesen látogatok haza szüleim-
hez. A fővárosban személyi ed-
zőnek tanultam. Jelenleg csak 
nyelvtanulással és modellke-
déssel foglalkozom.
- Milyen gyermek voltál?
- Kiskoromban a szüleim „hó-
golyónak” becéztek, ugyanis 
elég jó húsban lévő gyerek vol-
tam 4-5 éves koromig. Szerin-
tem mindenkinek a saját gyer-
meke a legszebb.
- Felvetődik a kérdés, hogyan 
lesz valakiből modell?
- 2011-ben az egyik internetes 
közösségi oldalon megkeresett 
a Wam Models vezetője, jelen-
legi ügynököm megkeresett, 
hogy látja bennem a lehetősé-
get, szívesen találkozna velem. 
Nagyon meggyőző volt szá-
momra a mondanivalója és 
gondoltam, ha már a focit abba-
hagytam, megpróbálkozom ez-
zel a hivatással. Pár hét után 
csörgött a telefon, hogy men-
nem kellene a fővárosba, pár 
neves fotós szívesen készítene 
rólam tesztképeket, amik el-
engedhetetlenek a további kar-
rierhez. Közben divatmagazin 
anyagára is kiválasztottak.
- Milyen kritériumoknak kell 
megfelelni, hogy kifutóra állj?
- Tapasztalataim szerint a leg-
több kifutós munkára magas, 

vékony, érdekes arcú srácokat 
keresnek. Ám más jellegű mun-
kák is léteznek, nem minden 
esetben az imént leírt külsejű 
modellekből lesz kampányarc. 
Természetesen első körben, ha 
jelentkezik valaki, akkor az 
ügynöknek kell, hogy tetsszen, 
majd utána a klienseknek. Ér-
demes jól választani, akik pél-
dául portfólióra vagy más do-
logra pénzt kérnek, általában 
csak az átverésre játszanak.
- A szakmán belül itt is komoly 
konkurenciaharc folyik, ki jele-
nik meg a kifutón, vagy akár 
„bérletet” is válthatsz, hogy ál-
landó helyed legyen?
- Szinte minden évben új a 
trend. Van amikor a szakálla-
sokat keresik, megint máskor a 
„szép” srácokat, van amikor az 
érdekes arcúakat és az extré-
mebb figurákat, sok tetoválás-
sal. A kliens válogat nem mi, 
szóval nincs állandó hely. Per-
sze, ha valaki bizonyít, köny-
nyen kaphat felkérést egy kö-
vetkező munkára is, sőt akár le-
het a kampány arca is.

- Mennyit foglal le a modell-
kedés a napodból?
- Magyarországon inkább a fér-
fiasabb, szőrösebb arcú, boros-
tásabb modelleket részesítik 
előnyben, ez a piac berögzült-
sége, úgyhogy itthon sok a sza-
badidőm. Ilyenkor a book-om 
építése zajlik, a képek készítése 
a nemzetközi prezentáláshoz, 
illetve kisebb hazai munkák 
vannak azért, hála Istennek a 
legjobb helyen vagyok, ha fiú 
modelleket keresnek. Külföl-
dön legutóbb Milánóban,  reg-
geltől estig castingokra jártunk. 
Amúgy ez nagyon változó. 
Van, amikor egy hónapig nincs 
itthon semmi, majd utána egy 
héten akár több munka is adó-
dik. Nagy örömömre dolgoz-
hattam Japánban, Kínában is, 
utóbbi országba nemsokára új-
ra ellátogatunk.
- Gondolom, komoly energiá-
kat kell befektetni a tested meg-
felelő állapotban tartásához. 
- Szeretem, ha van rajtam izom, 
de a kliensek és az ügynököm 
szerint a vállam, karom na-

Színházbérlet
2015/2016 - Tamási Áron
Művelődési Központ:

2015. október 26.- Bánfalvy 
Stúdió: Ma estére szabad a 
kecó, avagy a londoni szex-
tett
2015. november - Éless 
Szín: Néma Levente
2016. január - Körúti Szín-
ház: A doktor úr
2016. február - Zenthe Fe-
renc Színház: Boldogság
2016. április - Gergely Szín-
ház: Csiki-csuki 

Balázs Kolos immár keresett modell       Fotó: Karl Péter

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
október 22 - 28. 

csütörtök – szerda

22 - 28. csütörtök – szerda   
14:00 - 1000,-Ft

Hotel Transylvania 2. – 
Ahol még mindig szörnyen 

jó 2D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 89 perc 

Rendező: Genndy 
Tartakovsky

22 – 23. csütörtök – péntek  
16:00  1200,-Ft 

25 – 28. vasárnap - szerda                                                                                                     
Hotel Transylvania 2. – 

Ahol még mindig szörnyen 
jó 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

Hossz: 89 perc 

22 – 27. csütörtök – kedd 
18:00   1000,-Ft                                              

Mélyütés  
Színes, feliratos amerikai 

film
Hossz: 124 perc 

Rendező: Antoine Fuqua

22 – 27. csütörtök – kedd  
20:15  1200,-Ft                                                                             

Mentőexpedíció 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-kalandfilm 
Hossz: 136 perc 

Rendező: Ridley Scott     

06/87/412-289
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Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Lapterjesztés

gyobb a kelleténél a modell-
kedéshez, nem ártana vissza-
vennem a kondiból.
- Szerelmeslevelek? Párkap-
csolat? Ostromlók hada?
- Nem vagyok sztár, hogy ost-
romoljanak a nők. A párkap-
csolat pedig maradjon titok.
- Rengeteg helyen mutattál be 
különböző divatcégek kollekci-
óiból. Melyikre vagy a legbüsz-
kébb?
- A hazai piacon részt vettem 
Marie Claire Fashion Days, 
Gombold újra – Central Euro-
pean Festival, Devergo kifutós 
munkákon és egyéb kisebb ren-
dezvényeken. Amire a legbüsz-
kébb vagyok a milánói fashion 
weeken sétálhattam Dolce & 
Gabbana kifutóján.
- Szüleid büszkék arra, hogy fi-
atal korod ellenére már ilyen si-
keres modell vagy?
- Szerintem hosszú a sikerhez 
vezető út, nem mondanám még 
magam annak, de természete-
sen büszkék rám és támogat-
nak.
- Van-e még megvalósításra vá-
ró terved, célod a divatszak-
mában?
- Sokat utazni, megismerni új 
embereket, nagy, neves cégek-
kel dolgozni. Örülnék, ha össze 
tudnék szedni ebből egy lakás-
ra, autóra valót, és valamennyi 
pénzt félre is szeretnék rakni, 
de ez kemény munka lesz.
- Amikor majd „kiöregszel”, 
mihez kezdesz?
- A fiúk szerencsésebbek ilyen 
téren, elég hosszú ideig dolgoz-
hatunk a szakmában. Személyi 
edzőként végeztem, de nem 
tevékenykedtem ebben a szeg-
mensben. Későbbiekben szíve-
sen kipróbálnám magam ben-
ne. Emellett még főiskolára 
szeretnék járni. Az élet majd 
hozza a lehetőségeket.       (di)



Nagy vereség itthon
KÉZILABDA  A hölgyek mindent megtettek, de az sem volt elég

Szélmalomharcot vív a 
város NB II-es női kézilab-
da csapata, hiszen a lel-
kes fiatalokon kívül kevés 
olyan tapasztalt játékosra 
számíthat az edző, akik 
rutinjukkal, játszott mecs-
cseik számával pozitív 
irányba billenthetnék a 
mérleg nyelvét.

Közel száz néző előtt lépett 
pályára a Tapolca VSE női 
NB II-es női kézilabda csa-
pata a Veszprémi Egyetem 
lányaival szemben. Bár a lel-
kesedéssel és a tenni akarás-
sal nem volt gond, azonban a 
testi és életkorbeli fölény 
súlyos gólkülönbséget ered-
ményezett a veszprémi gár-
da előnyére. Fürge lábmun-
ka, villámgyors ellen akciók 
jellemezték a vendégek játé-
kát, míg a többnyire junior 
korosztályú hazaiak bár hő-
siesen, azonban eredmény-
telenül védték a tapolcai ka-
put. A félidőben tíz gólos 
hátránnyal, 7:17-es állással 
fordultak a hazaiak, akiknek 
mintha jót tett volna a szü-
net, hiszen csökkentették a 

hátrányt. Azonban közeled-
ve a meccs vége felé reali-
zálódott a két csapat közti 
különbség, mely magában 
hordozza az edzéslátogatott-
ságból és életkorból adódó 
különbségeket. A végered-
mény 19:39 lett. A győztes 
veszprémi csapatvezető, Er-
délyi Tamás  a következő-
képpen vélekedett a mérkő-

zésről: Amire készültünk, az 
nagyjából sikerült, bár bele-
aludtunk párszor az első fél-
időbe is. Tudtuk játszatni a 
fiataljainkat és a sérülésből 
visszatérő játékosainkat, 
örülök az eredménynek. An-
tal Edit, a TVSE trénere reá-
lisnak tartja az eredményt. 
Sajnálja, hogy a tapolcai ké-
zilabda nem alternatíva a kö-

zépiskolás, fiatal felnőtt lá-
nyok körében. A támadások 
befejezésével vannak a leg-
nagyobb problémák, ezen 
kell javítani. Büszke azon já-
tékosaira, akik bár nem ko-
rosztályukban, de mindent 
megtesznek azért, hogy a vá-
rosi kézilabda-történelmet 
öregbítsék, és hétről hétre 
tesznek a csapatért.        (hg)

Sakkozók nemzetközi sikere
Jól szerepeltek a tapolcai-
ak az olaszországi Pal-
manovában rendezett 
nemzetközi sakkfesztivá-
lon a közelmúltban.

Tapolcát Ács Márton, Ju-
hász Judit, Bakos Balázs és 
Csalló Krisztián képviselte, 
a gyerekek Istvándi Lajos 
nemzetközi mester vezeté-
sével vettek részt a verse-
nyen. Mint megtudtuk, a va-
sárnapi nemzetközi verseny 
előtt barátságos ifjúsági 
mérkőzést is rendeztek az 
olaszok 4 táblán, ahol a ma-
gyar ifik, a lényegesen idő-
sebb ellenfelekkel szemben 
8:8-as döntetlent értek el. 
Legjobb pontszerzők: Ács 
Márton (4/3,5 pont) és Ju-
hász Judit (4/3)  pont.
A nemzetközi rapid  verse-
nyen ötvennyolcan indultak. 
Itt Istvándi Lajos első helyet 
szerzett, míg Ács Márton a 
hatodik helyet érte el, holt-
versenyben. Bakos Balázs 5, 
Juhász Judit 5, Csalló Krisz-

tián 3 pontot ért el a felnőtt 
mezőnyben. Ács Márton 
legjobb ifjúságiként külön-
díjat vehetett át, míg Bakos 
Balázs a legjobb 2000 pont 
alatti, Juhász Judit a legjobb 
1800 alatti versenyzőként 
kapott elismerést. Csalló 
Krisztián pedig a 3. legjobb 
lett az ifjúsági kategóriában.

Futók a csúcson 
A legutóbbi hétvégén a ta-
polcai futóknak szinte 
minden sikerült, két 
arany, országos bajnoki 
cím, egy ezüst és kettő 
bronzérem a zsákban.

- A Tapolcai Honvéd SE táj-
futói szombaton, október 
10-én Pilisszentléleken áll-
tak rajthoz az Országos Nor-
máltávú Egyéni Bajnokság 
futamain.   N21”B”, (közép 
erős) nyílt, normál távú ka-
tegóriában Domán Fruzsina 
első helyezett, azaz országos 
bajnok lett 20:46-os idővel. 
Ugyanebben a kategóriában 
a férfiaknál Patkós Máté 
29:22-es idővel a 7. helyen 
végzett. F35”A”, (a legerő-
sebb) kategóriában a dobogó 
mind a három fokára tapol-
cai futó állhatott fel. Or-
szágos bajnokaink: Molnár 
Attila 84:59 idővel, Molnár 
Zoltán 88:27 idővel, Veresz-
ki Tibor 91:48 idővel, Vajda 
Zsolt 104:36 idővel ért 
célba. Az F21”B” nyílt kate-

góriában Domán Rajmund 
98:59-es idővel országos 
bajnoki harmadik helyet 
szerezte meg. Szintén szom-
baton rendezték Velencén az 
Országos OptiVita Ultrafutó 
Kupa negyedik  fordulóját 
ahol négy táv 2, 4, 6 órás 
futás és a király kategória a 
100 km-es futás volt a prog-
ram. Földesi József a 100 ki-
lométeres kategóriában állt 
rajthoz és 10 óra 12 perc 40 
másodperces idővel a na-
gyon erős mezőnyben - több 
Spartathlonos induló is rajt-
hoz állt - összesítettben a 21 
helyen ért célba.                 (tl)

Istvándi Lajostól azt is meg-
tudtuk, hogy a rendkívül jó 
hangulatú találkozónak, és 
egyúttal izgalmas verseny-
nek lesz folytatása. A követ-
kező megmérettetést 2016. 
januárjában rendezik itthon, 
így az olasz csapat tagjai 
jönnek majd a tapolcai sakk-
versenyre.                        (szj)

Remek kezdés
kosárlabdában
Házi rangadóval indult a 
2015/16-os Országos Gyer-
mek Kosárlabda Bajnokság 
I. fordulója a Kazinczy Tag-
intézmény tornatermében. A 
Tapolca VSE Kosárlabda 
Szakosztályának U12-es fiú 
és lány csapata játszotta az 
első mérkőzést, majd a 
Szombathelyi Sportiskola 
csapatával mérték össze tu-
dásukat. 
Eredmények:
Tapolcai Sziklák – Tapolcai 
Oroszlánok 52 : 50, Tapolcai 
Sziklák – Szombathelyi 
Sportiskola 55 : 37, Tapolcai 
Oroszlánok – Szombathelyi 
Sportiskola  44 : 19.
A forduló legeredménye-
sebb fiú játékosa Bajner Be-
nedek 27 ponttal, a legered-
ményesebb lány játékosa 
pedig Czakó Luca lett 20 
ponttal. A mérkőzéseken 
összesen a fiú csapat 31, a 
lány csapat pedig 20 büntető 
dobást értékesített. 
A csapatok sikeres felkészü-
lését Molnár Lajos, Kovács 
Kristóf és Németh Katalin 
edzők irányították. 
A forduló végeredménye: I. 
hely Tapolcai Sziklák, II. 
hely Tapolcai Oroszlánok, 
III. hely Szombathelyi 
Sportiskola.                   (hg)
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A küzdéssel nem volt gond, de a veszprémiek minden tekintetben felülmúlták a ta-
polcai kézilabdás hölgyeket. A támadójátékot is javítani kellene          Fotó: Havasi G.

Istvándi Lajos (jobbra) megnyerte a versenyt, de a gye-
rekek is kifejezetten jól szerepeltek Olaszországban

Célba ért Földesi József. 
100 kilométert futott le



Kicsik óriások között
CSARNOK Hétvégén hatalmas játszóházzá változott a küzdőtér
„MEGA-játszóház” léte-
sült a hétvégén a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban.

Ennek leginkább a tapolcai 
és környékbeli kisgyerme-
kek örültek, de a helyet biz-
tosító intézménynek  is kell  
a bevétel. Szombaton déle-
lőtt már tíz órától tömve volt 
a csarnok parkolója, sokan 
ugyanis a környék települé-
seiről érkeztek, a tapolcai 
szülők, nagyszülő mellett ők 
is elhozták csemetéiket a 
nem mindennapi szórakozá-
si lehetőség kedvéért. A 
csarnok küzdőtere hatalmas 
méretű, felfújható csúszdák-
kal, várakkal volt tele, rajtuk 
alig néhány éves gyerkőcök 
lógtak, megrészegülve a ki-
hívástól, a magasságtól és az 
óriás méretű  játékokon való 
ugrálástól, lecsúszástól, 
egyensúlyozástól. A rendez-
vény, mivel azt egy magán-
cég rendezte, természetesen 
nem volt ingyenes, a felnőtt-
jegy négyszáz forintot ért, a 
kicsik belépő jegyéért min-

tegy  1800 forintot szurkol-
hattak le a gyermekük moso-
lyáért mindenre képes gá-
láns szülők. Illés Zsófia ren-
dezvényszervező lapunk 
kérdésére elmondta, hogy a 

csarnok térítésért cserébe  
csak a helyet biztosítja a ját-
szóházat üzemeltető cégnek, 
amely már volt egyszer ná-
luk és megbízható partner-
nek bizonyult. A nagyszámú 

közönség pedig nem megle-
pő, hiszen az óriás játékok-
kal vándorló Mega-játszó-
ház, a környéken is népsze-
rűsítette az eseményt - tud-
tuk meg.                              (tl) 

SZEM - PONT
Tapolca, Fenyves utca 2. számú családi ház. Itt lakik kedves 
olvasónk, aki lapunk hasábjain keresztül szeretne hangot adni 
a felháborodásának.
Amint elmondta, október 4-én éjfél előtt még egy televízió mű-
sort nézett, amikor zajt halott a ház nyugati oldala felől. Egy 
sötét színű gépjármű parkolt le, majd két személy szállt ki 
belőle. - Először azt hittem, hogy egészségügyi szükségletüket 
végezték, mert a házamtól néhány méterre már ott a rét, ahol 
történnek ilyen dolgok. Azonban túl kevés időt töltöttek távol a 
személygépkocsitól. Dolguk végeztével gyorsan elhajtottak. 
Mivel komolyabb dologra nem is gondoltam, csak reggel néz-
tem meg, hagytak- e maguk után valamit? Legnagyobb meg-
döbbenésemre igen. A házam nyugati oldalán van egy tujasor, 
a két ismeretlen az alá helyezte a pisztráng belsőséget, amely 
reggelre már kellemetlen bűzt árasztott. Nem volt más válasz-
tásom, fogtam egy zsákot és belemertem a mintegy 30 kg tö-
megű „illatozó ajándékot”.
Kérdés, hogy megérte a Tópartról idáig felhozni a pisztráng 
belsőségeket? Én nem látok benne logikát. Másfelől, miért az 
én magánterületemre öntötték ki, mikor a háztól tíz méterre ta-
lálható egy szelektív hulladékgyűjtő sziget, ami ennél minden-
képpen ideálisabb helyszínül szolgált volna. Remélem, hogy a 
két elkövető olvassa a Tapolcai Újság SZEM-PONT rovatát, és 
minimum elnézést kérnek, ugyanis felírtam a személygépkocsi 
típusát, színét és rendszámát is! - mondta olvasónk.           (di)

n SŰRŰ KÖD nehezíti a 
reggeli közlekedést mosta-
nában. Normál időben is ne-
héz a megfelelő követési tá-
volságot és féktávolságot 
meghatározni, hát még köd-
ben. A ködlámpa segíthet. A 
KRESZ 44. §. (4) bek. sze-
rint  „A tompított vagy tá-
volsági fényszóró helyett, 
vagy mellett ködfényszórót, 
továbbá hátsó helyzetjelző 
ködlámpát abban az esetben 
szabad használni, ha a látási 
viszonyok ezt indokolják.” 
Sajnos sokan vannak olyan 
közlekedők, akik szubjektív 
módon ítélik meg a látási vi-
szonyokat és indokolatlanul 
használják a ködfényszórót, 
illetve a hátsó ködlámpát. A 
6/1990. KÖHÉM rendelet 
pontosan meghatározza a fo-
galmakat és azok haszná-
latát. „Első ködfényszóró: 
lámpa, amely arra szolgál, 
hogy köd, hóesés, felhősza-
kadás vagy porfelhők esetén 
javítsa az úttest megvilágí-
tását. Színe fehér vagy sár-
ga. Hátsó ködlámpa: „Lám-
pa, amely arra szolgál, hogy 
sűrű köd esetén észlelhetőb-
ben jelezze hátrafelé a jármű 
jelenlétét.”  Színe piros. Ha 
a fenti feltételek egyike sem 
áll fenn, tehát nincs köd, 
nem esik a hó, nem szakad 
az eső, vagy nincs porfelhő, 
akkor nem használhatjuk 
ezeket a lámpákat. Nem 
csak szabálytalanok va-
gyunk, hanem veszélyeztet-
jük a közlekedőket is, mert 
elvakíthatjuk őket. A hátsó 
ködlámpa használatával el-
sősorban nem magunknak 
segítünk, hanem a mögöt-
tünk jövőnek. Figyelnünk 
kell azonban arra, hogy 
amint javul a látótávolság 
kapcsoljuk le a hátsó köd-
lámpát, mert ezzel a mögöt-
tünk haladókat elvakíthatja a 
ködlámpa erős fénye, amely 
erősebb, mint a féklámpáé 
és ezzel meg is zavarhatjuk, 
megtéveszthetjük a mögöt-
tünk haladókat - hangsú-
lyozta minapi tájékoztató-
jában Nagy Judit megelőzési 
főelőadó.                           (di) 

hozzákeverjük a mákos-lisztes, szóda-
bikarbónás-sütőporos keveréket. 20× 
30 cm-es, sütőpapírral bélelt tepsibe 
öntjük, és 180 C fokra előmelegített sü-
tőben 20 perc alatt készre sütjük (tű-
próba). Összeállítás: a tésztára kenjük 
a vaníliakrémet, majd a csokihabos 
krémet. Tetejére reszeljük a fehér cso-
koládét, és szervírozásig a hűtőben tá-
roljuk. Vaníliakrém: A krémhez a tojás 
sárgákat a cukorral, pudingporral, tejjel 
csomómentesre kikeverjük, és 5 perc 
alatt sűrűre felfőzzük, majd kihűtjük. 
Hűlés után fellazítjuk 0,5 dl tejszínnel. 
Hozzákeverjük a vaníliakivonatot, 
majd belehabosítjuk a vajat/margarint, 
és hozzákeverjük óvatosan a maradék 
tejszínből vert kemény habot. Csoki-
hab: A csokihabhoz a csokoládét víz-
gőz felett felolvasztjuk, hagyjuk kihűl-
ni. A tejszínt, a habfixálóval kemény 
habbá verjük, a felolvasztott, kihűtött 
csokit hozzákeverjük, majd jól kiha-
bosítjuk. Díszítés: Nagy lukú reszelőn 
reszeljük a csokoládét.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-
felül sütés, tepsi mérete: 20×30 cm

                   Fehér Sándorné , Tapolca
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Gyermekek paradicsoma, óriás játékok a csarnokban hétvégén  Fotó: Töreky László

Íme a két ismeretlen halbelsőséges „produkciója” 

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46/db
Burgonya: 140 Ft/kg
Sárgarépa: 220-250 Ft/kg
Zeller: 240 Ft/kg
V.hagyma: 180-250 Ft/kg
Paprika: 250-450 Ft/kg
Paradicsom: 540 Ft/kg
Uborka: 300-360 Ft/kg

Heti SÜTI

Orchidea szelet

Hozzávalók
Piskóta: 5 db tojásfehérje, 15 dkg por-
cukor (szitálva), 15 dkg darált mák, 2 
csapott ek finomliszt (szitálva), 1 csipet 
só, 1 teáskanál sütőpor, 1 teáskanál szó-
dabikarbóna. Vaníliakrém: 5 db tojás-
sárgája, 3 csapott ek cukor (ízlésfüggő), 
1 tasak főzős vaníliás pudingpor, 3 dl 
tej, 10 dkg vaj (lehet jobb minőségű 
margarin is), 0.5 dl növényi tejszín (la-
zítónak), 1,5 dl növényi tejszín (hab-
nak), 2 teáskanál vanília kivonat. Cso-
kihab: 2 dl növényi tejszín, 6 dkg ol-
vasztott csokoládé, 0,5 csomag hab-
fixáló. Díszítés: 5 dkg reszelt fehér cso-
koládé
Elkészítés
Piskóta: A tojásfehérjéket a sóval, a 
cukorral kemény habbá verjük, majd 

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

06/20/358-3295

Lapterjesztés

A ködlámpát csak indo-
kolt esetben (ködben, hó-
ban, porfelhőben) lehet 
használni    Illusztráció: szj.


