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Borok és libaételek
MÁRTON-NAP

Új tagok a Vinum Vulcanum Borlovagrendben

Aki Márton-napján nem
eszik libát, az egész évben éhezik, tartja a hagyomány, de egészen különleges az ilyenkor levágott lúd mellcsontja is. Ha
barna, akkor esős, ha fehér, akkor havas télre
számítottak elődeink.
A tapolcai Márton-napi rendezvényen feltálalt libaételek kapcsán ifjú Mezőssy
Zoltánt kérdeztük, a népi hagyományról, konkrétan a liba mellcsontjáról. Emlékei
szerint barna volt a mellcsont, azaz eszerint inkább
esős tél várható. Egy másik
népi alapvetést nézve viszont akár ennek ellenkezője
is megtörténhet, hiszen úgy
tartották, "ha jókedvű Márton, kemény tél lesz". Márton napján kifejezetten kellemes idő volt, napközben
többször is kisütött a nap. Ha
a két tételt összevetjük, most
már csak abban lehetünk
biztosak, hogy a tél bekövetkezik.
A Vinum Vulcanum Borlovagrend szombat esti ren-

Liba és bor, Márton napján. A három új borlovagrendi tag (jobbra) az ünnepélyes
eskütételt megelőző pillanatokban a nagytanács színe előtt
Fotó: Szijártó János
dezvényén a finom ételek és
szép borok mellett természetesen a jókedv is kiemelt
szerepet kapott. Dobó Zoltán polgármester arról szólt
köszöntőjében, hogy bízik a
hagyomány folytatásában,
ami a közösségi lét alapját
teremti meg. A beszéd után a
Tamási Áron Művelődési

Elkészült az új malomkerék

Központban Molnár Csaba
Bertalan református lelkész
és dr. Csernai Balázs atya
megáldották, megszentelték
az újbort, ami Márton-napkor ugyancsak az ünneplés
tárgyát képezi, ugyanis általában ekkorra forr meg az újbor. Nem is volt hiány az
asztalokon, bőséggel kóstol-

hattak a vendégek a zamatos
új badacsonyi nedűkből.
Az ünnephez fűződik immár
hosszú évek óta a Vinum
Vulcanum Borlovagrend új
tagokat avató tapolcai ceremóniája is.
(Írásunk folytatását a 3. oldalon „Ropogós libacomb”
címmel olvashatják)
(szj)

Kamera ott,
valóság itt
Gyakorlatilag egy teljes iparág épül a másik emberrel való kitolásra. Az interneten,
de a televíziók műsoraiban is előszeretettel nézik sokan a
„kandikamerás” sztorikat, „átverő showkat”, amelyekben a jópofa humortól a durva
poénig, az ijesztgetésig minden megtalálható. Néha már az idiotizmus határát feszegető, vagy azt túl
is lépő infrastruktúrát
alkalmaznak a cél érdekében. Azért, hogy
a másikon jót lehessen röhögni. Nem
mindenki díjazza hazánkban sem ezt a
műfajt, ami persze
érthető is. Éppen elég
kitolásban van része
az embernek nap,
mint nap, kamera nélkül is. Egy ismerősöm
mondta, néha úgy érzi, mintha szándékosan tesztelnék azt,
hogy meddig bírja a
növekvő terheket.
Szijártó János

Bárdos-napok tárlatokkal
Folytatva a sokéves hagyományt 2015 novemberében is megkezdődtek
a Bárdos-napok, a zeneszerző nevét viselő általános iskolában.

művészeti kiállítást. Dobó
Zoltán polgármester köszöntőjében örömét fejezte
ki a csengő hangon megszólaló gyermekkórus kapcsán, de nagyra értékelte a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola székhelyintézményében folyó oktató-, nevelőmunkában részt vállaló
pedagógusok, valamint az
infrastrukturális hátteret biz-

tosító dolgozók tevékenységét is. Hangodi László történész mint egykori „bárdosos” diák szólalt meg előbb,
majd ismertette a gyerekek
számára kiírt képzőművészeti pályázat témáit, a munkákról pedig elismerő véleményt alkotott. A téma az alsósok és felsősök tekintetében is a lakóhelyhez kötődött.
(szj)

A hétfői ünnepélyes megnyitón Gál Attila intézményvezető köszöntötte a gyerekeket, pedagógusokat és a
meghívott vendégeket, az iskola egyik legjelentősebb
ünnepének nyitányán. Beszédében röviden vázolta a
következő napok tanulmányi- és sportversenyekben
gazdag programját. A megjelentek figyelmébe ajánlotAhogy arról a közelmúltban már tájékoztatta lapunta az iskolában megtekinthekat ifjú Mezőssy Zoltán, az MZ/X Kft. ügyvezetője,
tő kiállításokat, Zentai Gálegutóbbi a hétvégén (november 6-8.) valóban elkébor Tapolcai képek című foszült az új malomkerék. Már csak a zsiliptáblák hiátótárlatát és a gyerekek pá- A kicsinyek kórusa Domján Tamásné Nagy Eszter
nyoznak, de ennek ellenére sokan gyönyörködtek a
Hotel Gabriella látványosságában Fotó: Dancs István lyamunkáit bemutató képző- karnagy vezényletével énekelt a megnyitón Fotó: szj.
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Rövid hírek
n A KÖZBIZTON-

SÁGÉRT - A város rendőrkapitánysága és önkormányzata közbiztonsági-, közlekedésbiztonsági fórumot szervezett a Tamási Áron
Művelődési Központban hétfőn. Az eseményen a helyi rendőrkapitány statisztikákkal
bizonyította, hogy az
utóbbi években csökkenő tendenciát mutat a
helyi bűnözés, de megoldásra váró feladat továbbra is van, amelyekhez a lakosság felelősségteljesebb hozzáállása, odafigyelése is szükséges. Az eseményről
bővebben
következő
lapszámunkban olvashatnak.
(tl)
POLGÁRŐRÖK Az októberi hónapban
sem tétlenkedtek a tapolcai polgárőrök, ezt
az egyesület vezetőjétől, Szalkai Zsolttól tudtuk meg a napokban.
Összesen 201 óra szolgálatot
teljesítettek,
ebből huszat a rendőrökkel közösen. Két
rendezvényt is biztosítottak. - Nagy segítség
számunkra egyesületünk gépkocsija, amelylyel 201, robogóinkkal
pedig 60-60 kilométert
tettünk meg. Minden
tagtársamnak, aki kivette részét a szolgálatból,
köszönet jár. Emellett
szólnom kell még a
Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségéről, akik újabb százezer
forinttal
támogattak
bennünket,
csakúgy,
mint a Csécs- Lift Kft.
és a Solt 974. Bt. cégeknek, akik a gépjárművek tankolását biztosítják - tájékoztatott
Szalkai Zsolt.
(di)
n
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Kórházi voksok
TESTÜLET Név szerinti szavazás volt az ülésen
Személyeskedéstől, indulatoktól sem volt mentes a pénteki rendkívüli
ülés, amelyen két napirendi pontot tárgyalt a
város képviselő-testülete,
illetve az ülés előtt két
bizottság. A kórház támogatása kapcsán név szerinti szavazással döntöttek a képviselők, amire
nem volt példa Tapolcán
több mint másfél évtizede. Ez a péntek reggel
A rendkívüli ülésen a kórházi támogatás mellett egy
valóban rendkívüli volt.
intézményi téma került terítékre Fotó: Szijártó János
Már a bizottsági ülésen öszszecsaptak a két eltérő állásfoglalás mögé felsorakozó képviselők. Maga az előterjesztés a tapolcai Deák Jenő Kórház támogatása kapcsán került most a városatyák asztalára, egy 2014ben, még az előző testület által meghozott döntés alapján. Az akkori határozat a
megkezdett „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a
Dunántúli Régióban” című,
KDOP-5.2.1/C-11-20110001 azonosító számú projekt forrásai kiegészítésére
legfeljebb 77 millió 876 ezer
forint összeget biztosított. A
támogatási szerződést 2015
május 6-án kötötte meg a város és a kórház, majd június
20-án módosították az építési időtartam változása miatt.

Kemény vita,
indulatokkal
az ülésen

Az intézmény a szerződés
szerint a támogatási összeget a projekt keretei között
elszámolható költségek és
tevékenységek (építési és
eszközbeszerzési
célok)
részbeni fedezetére használFogadóórák a városházán:
hatja fel. A város a pályázathoz tartozó eszközlista táb- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
lázatban felsoroltak beszercsütörtökén (15.00-16.00 óra
zéséhez, teljesítéséhez 66
között) a Tapolcai Közös Ön- millió 812 ezer forint összekormányzati Hivatal udvari ta- get biztosít. A vitát a fennnácstermében tart fogadóórát
maradó 11 millió sorsa in- Dobó Zoltán polgármester
dukálta, amelynek átadását a
November 16. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester mostani városvezetés nem
tartotta indokoltnak, míg a
November 23. 14.00-16.00
korábbi,
jelen ülésen négy
- Kozma Henrik Alajos
fővel jelen lévő vezetés
alpolgármester
November 30. 14.00-16.00
igen. Dobó Zoltán már a bi-

zottsági ülésen is jelezte,
hogy a kórház nem rendezte
a megadott határidőig a városi cégek felé fennálló tartozását, illetve arról sem értesítették, hogy mikor kívánják azt rendezni (Mint
kiderült, késve történt meg a
számlák kiegyenlítése). A
polgármester ezzel együtt
hangsúlyozta, hogy továbbra szeretnék segíteni, támogatni az intézményt.
Ki kell emelni ugyanakkor
azt is, hogy a 66,8 millión túl
további közel 4,5 milliót is a
kórháznak szánt a város vezetése eszközbeszerzés címén (EC-530FI típusú Video-kolonoszkóp).
Azaz
ilyen alapon mintegy 6,5
millió forint miatt csaptak
fel az indulatok. Mindkét oldal (Dobó-Császár) a másikon kérte számon az intézmény támogatásának szándékát. Császár Lászlóék szerint a mostani vezetés nem
akarja segíteni az intézményt, Dobó Zoltánék viszont úgy látják, hogy éppen
a Császár-féle vezetés hagyta magára a kórházat korábban. Az érvek kifogyhatatlanok, főként, hogy részben
politikai, ideológiai és érzelmi alapon formálódtak ezen
az ülésen. Ami viszont tény:
2012-ben az aktív sebészeti
és belgyógyászati ellátás
megszűnt a tapolcai kórházban, míg előtte 2007-ben a
szülészetet zárták be. Majd
az intézmény állami kézbe
került, vagyis a finanszírozás az állam feladata.
Ugyanakkor Tapolca számára fontos (mint ahogy mindig is az volt az elmúlt száz
évben), hogy legyen működő kórháza, így a lehetőségekhez képes segíti, támogatja az intézményt. A

mostani ülésen elhangzottak
ezt megerősítették, de az is
tény, hogy nem felhőtlen a
viszony a város és a kórház
vezetése között. Ezt a szeptemberi épületbontás talán
még tovább rontotta, hiszen
az önkormányzat szerette
volna használni az egykori
fizikoterápia épületét, de az
ott zajló beruházásra hivatkozással ezt a kérést a kórház elutasította.
Az ülésen benyújtott módosító indítvány az eredeti
2014-es határozatban foglaltakhoz képest megmaradó mintegy 11 millió forint,
kórház részére történő átutalásra vonatkozott. Itt név
szerinti szavazást kért
Császár László képviselő
(egyben a kórház gazdasági
igazgatója is). Külön érdekesség, hogy név szerinti
szavazásra több mint másfél
évtizede nem volt példa a
tapolcai képviselő-testület
ülésein. A 11 millió átadására Bakos György, Császár
László, Marton József és Sólyom Károly igennel szavazott, míg Buzás Gyula, Décsey Sándor, Dobó Zoltán,
Kozma Henrik, Lévai József,
Pass Sándor és Vajda Attila
nemmel voksolt. Koppányi
Ferenc képviselő nem szavazott, mivel nem volt jelen
az ülésen. Ezt az indítványt
elutasította testület. A határozati javaslat 1-es és 2-es
pontját viszont egyhangúan
fogadták el a képviselők,
miszerint 66 millió 812 ezer
forint összegű támogatást
biztosít az önkormányzat a
tapolcai Deák Jenő Kórház
részére a hatályos Támogatási Szerződésben rögzített
módon, illetve eszközbeszerzésre 4 millió 445 ezer
forintot.
(szj)

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
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Lévai József
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Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
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A bor bírája Márton
HEGYMAGAS

Hangulatos libavacsora, az újbor szemléjével

Hegymagason is tudják,
hogy a "bornak Márton a
bírája". Szombat este a
falu kultúrházában huszonnégy új borról mondtak véleményt a helyi gazdák.
A Márton-napi libavacsorához kötődő rendezvény
Hegymagason az előző négy
éves önkormányzati ciklusban elmaradt. Tóth János
Zoltán a falu polgármestere
lapunknak elmondta, hogy
igyekeznek visszahozni azokat a hagyományos értékeket, rendezvényeket, amelyek méltán tartanak a helyiek érdeklődésére számot.
Ilyen a Márton-napi program is. - Tavaly már megtartottuk a libavacsorás rendezvényt, a borbírálat pedig szerencsére folyamatosan jelen
volt a községben. A kettő
összevonásából született estünkből mindenképpen hagyományt szeretnénk teremteni. Új ötlet, hogy nincs bíráló bizottság, hanem a helyi
gazdák egymás borairól

Egymás frissen kierjedt borait bírálták a helyi gazdák, Tóth János Zoltán polgármester irányításával Hegymagason a Márton-napi libavacsora előtt Fotó: Töreky L.
mondanak véleményt, saját
bort természetesen senki
nem bírál. Idén egyébként
érett, szép szőlőket szedtek a
gazdák, a szőlő könnyen
megvédhető volt a betegségekkel szemben. Persze nem
mindenkinél erjednek, erjedtek úgy a borok, ahogy
azt a gazda elvárta, de a bor

az ilyen. Szerencsére ami a
legfontosabb, az illatok, zamatok, savak szépen megmaradtak a kánikula ellenére
is - mondta a bemutatott
Szent György-hegyi borokról Tóth János Zoltán. A
polgármeser kérdésünkre
azt is kifejtette, hogy a Márton-napi vacsora és annak

előkészítése
társadalmi
munkában történik, sokan
vesznek részt benne és Kovács Pálné Magdi, az új kultúros szervezi, fogja össze az
egész programot. Megtudtuk, Cséry Gergő atya méltatta Szent Márton életét és
szentelte fel az új borokat
Hegymagason.
(tl)

Pazar kilátás
A hétvége
szokatlanul
enyhe időjárása kiváló alkalmat nyújtott egy kiadós környékbeli kiránduláshoz.
A falevelek
egy része már lehullott, másik fele még az erdő fáit díszítette a sárga, a barna, a
zöld szinte minden pasztell
árnyalatával. Úticélunk a
Badacsony hegy tetején álló
kilátó volt, amely pazar panorámával ajándékozza meg
a hegymászás, lépcsőzés fáradalmait vállalókat. A kilátóról egy hatalmas, csodálatos domborzati térkép terül a
szemünk elé.
Kihagyhatatlan ez a kilátó,
ahogy a környék összes, hasonló gonddal megépített
magaslati építménye is. Nekünk pedig tényleg nem kell
messze utazni érte. A 437
méteres Badacsony-hegy
legmagasabb pontján lévő
Kisfaludy-kilátó, egy 18 méter magas, biztonságos torony, amely 2011-ben épült
meg. A régi kilátó még a hatvanas években épült, és műszaki állapota miatt le kellett
bontani.
(tl)

Ropogós libacomb A község régi álma teljesült
(Folytatás az 1. oldalról)
A Márton-naphoz fűződik
a Vinum Vulcanum Borlovagrend avatási szertartása is.
Ezúttal három új taggal bővült a létszám. Csali János
nemesvitai polgármester,
Sajtos József borász, és Szollár Gyula iskolaigazgató
vált lovagrendi taggá. Természetesen mindegyik jelölt
teljesítette az ilyenkor előírt
kötelező próbatételt (bor
kóstolása, felismerése, fogadalom), amelyet Knolmajer
Hirdetés

ELADÓ
Tapolcán
a Fenyves
utcában,
130 m2-es
családi ház,
532 m2
területtel,
áron alul eladó.
Irányár: 16300000 Ft
Érdeklődni: +3630/7385161

Ferenc nagymester ismertetett, s vezényelt le. Az ínycsiklandó vacsorát már a
borlovagrend főpohárnoka,
Mezőssy Zoltán ajánlotta a
vendégek figyelmébe, akik
jó étvággyal fogyaszthatták
el a libamájas tepertőkrémet, az újházi libalevest, a
ropogós libacombot, pezsgős párolt lila káposztával és
ludaskásával, majd zárásként a feketeerdő tortát.
Akik részt vettek a rendezvényen - a hagyomány szerint - jó eséllyel nem éheznek a következő évben. (szj)

Korszerű, esztétikus oszlopokról, napelemes lámpák világítják be a Nemesvita községbe bevezető-, nyárfás út padkáját. Egy régi lakossági
igény teljesült, a 21. század technológiájával - értkelte a beruházást a polgármester.
Jelenleg tíz horganyzott és
szinterezett festéssel ellátott
vas oszlopról szóródik fény
az útpadkára valamint az útra, így akik a buszmegállótól
gyalog közlekednek a téli
estékben hajnalokban , azok
is nagyobb biztonságban
érezhetik magukat, a személyautók akár lekapcsolt
lámpával is közlekedhetnének rajta. Minden lámpaoszlophoz akkumulátoros
egység tartozik, amelyek a
tartozék napelemek segítségével összegyűjtött nappali
fényenergiát fordítják a világítótestek energiaellátására,
ha két hétig nem süt a nap,
még akkor is tíz napig vilá-

gítanak. A rendszer így nem
hálózati áramról működik, a
falu költségvetéséből nem
kell majd áramszámlára költeni. A lámpasort a napokban adták át ünnepélyes keretek között, az eseményre
megmozdult a település lakossága. - A falu lakóinak
több évtizedes vágya, megfogalmazott igénye volt a
nyárfasorral szegélyezett vitai bevezető út kivilágítása,
ám valahogy mindig másra
jutott, mindig másra kellett a
pénz. Egy ilyen oszlopos
lámpa telepítése, építési engedélyt nem igényel, beton
alapozással, bruttó 490 ezer
forint, de mi referenciaként,
„anyagáron” telepíttettük,
valósíthattuk meg a projektet. Napelemekre 10 év, lámpatestekre 5 év gyártói garancia van. Ugyanilyen lámpaoszlopokkal oldották meg
Pétfürdőn, Sopronban, Záhonyban is az utak, parkolók, járdák, temetők, közterületek világítását. Az ő tapasztalataikra, s lassan a mi-

Napelemes lámpák világítják be a Nemesvita felé
vezető út padkáját
énkre is bátran támaszkodhat mindenki, aki hasonló
beruházásban gondolkodik.
Információm szerint, az öt
éve működő lámpákkal,
mindeddig meghibásodás
nem történt - árulta el lapunknak Nemesvita polgármestere, Csali János.
(tl)
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A kereskedelem kitüntetettje

Ismét négykezes találkozó

Hurtony Miklós a Tapolca
Coop Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. elnökigazgatója Klauzál Gábor
díjban részesült Budapesten a november ötödikei Európai Kereskedelem Napja alkalmából tartott ünnepségen a Corinthia Grand Hotelben.

Idén 14. alkalommal rendezi
meg a Tapolcai Járdányi Pál
Zeneiskola a Veszprém megyei Zeneiskolai Négykezes
Találkozót, amely november
18-án szerdán 10 órakor,
kezdődik a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola hangversenytermében. A Tapolcán
kétévente megrendezendő

A nemzetgazdasági miniszter által adományozható
rangos elismerés azoknak
jár, akik a kereskedelem érdekében kimagasló, tevékenységet végeztek.
Évente tízen kaphatják meg
Magyarországon ezt a díjat.
Az oklevelet Varga Mihály
nemzetgazdasági minisztertől vehette át Hurtony
Miklós, aki lapunknak és a
városi televíziónak is interjút adott az ünnepi rendezvény helyszínén. - Igen nagy
megtiszteltetést jelentett a
díj, az elmúlt 37 év munkája
gyümölcsének tartom. Ám
el kell mondani, hogy a díjat
kollégáim, munkatársaim
Hirdetés

Fotó: Töreky

A tapolcai Hurtony Miklóst (középen), Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter tüntette ki a napokban
együttműködésének
kö- olyan országos hátteret ad a
szönhetem. Szeretem a mun- munkánkhoz, amire folyakámat és szeretem közvet- matosan és nagy biztonságlen környzetemet, Tapolcát - gal számíthatunk - tette hozárulta el a díjazott. Hurtony zá Hurtony Miklós. Az EuMiklós kérdésünkre azt is rópai Kereskedelem Napja
elmondta, hogy fontos hit- eseménysorozatot egyébvallásának tartja, hogy a vá- ként az Európa Parlament
sárlói igényeket úgy tudják mellé rendelt kereskedelmi
kielégíteni, hogy mindenki lobby-szervezet , a brüsszeli
jól járjon. - Elsősorban a ve- EuroCommerce hívta életre.
vő, de azok is akik azért dol- A fő üzenete, hogy a keresgoznak, hogy a vevők meg- kedelmet, mint a legnatalálják a számításukat. Nem gyobb GDP-, ÁFA - és adóegyszerű megvalósítani, de termelőt valamint a legnakollégáimmal ezen fárado- gyobb munkaerőpiacot jezunk nap, mint nap. Sze- lentő szektort fókuszba álrencsére a Coop hálózat egy lítsa a média segítségével.(tl)

Hirdetés

népszerű versenyre 10 megyebeli zeneiskolából 20
négykezes páros jelentkezett.
Három korcsoportban, két
szabadon választott darabbal indulnak a fiatal zongoristák (két tapolcai páros
is). Az eredményhirdetés
várhatóan 14.30-kor lesz.
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Telepített traffipaxok a tó körül
A nyilatkozatok szerint a
fixen felállított traffipaxok,
kamerás mérő-, megfigyelőkapuk telepítésénél
a közlekedés biztonságának javítása volt a cél. Mi
inkább azt gyanítjuk, hogy
a lehető legtöbb pénz lehúzása és a megfélemlítési szándék motiválhatta
a rendszer kialakításáról
döntést hozó vezetőket.
Hogy más is eldönthesse, kinek ad igazat, összegyűjtöttük a legfontosabb információkat. Az elmúlt napokban
körbejártuk a vidéket, és
más módon is megpróbáltunk informálódni a rendőrségi kamerás megfigyelő
pontok kiépítésének állásáról. A rendszer még csak
félkésznek mondható, de
több helyen talán már tesztelik is a kamerákat, és máshol is zajlik az előkészítő
munka.
Még októberben a Répa Rozi csárda elé szerelték fel a
kamerákat a 84-es főút nemesvitai szakaszán. Közvetlenül a parti sávban Vonyarcvashegyen készült el
az első megfigyelőkapu. A
község keleti részén, a 71-es
főút és a Petőfi utca találkozásánál már az ősz eleje óta
használatra készen áll berendezés. A kamerák számára
mindkét irányban 3-400 méterre van szabad kilátás a falu belterületi szakaszán.
Koordináták:
46.760561
17.328291. A nyugat felől
jövők a Keszthelytől folyamatosan tartó lakott terület
egy lejtős szakaszán feledkezhetnek meg az 50-es se-

Egy októberi ködös reggelen készült képen éppen a
Répa Rozi csárda elé szerelték fel a kamerákat a 84-es
főút nemesvitai szakaszán
Fotó: Győrffy Árpád
besség pontos tartásáról a ték el egy harmadikkal
kamera előtt. A keletről ér- együtt, de csak egy készülék
kezők pedig egy beépítetlen van hozzájuk, amit felváltva
rész kanyarja után futhatnak raknak ki a dobozokba.
további
bele 50 kilométer feletti se- Olvasóinktól
is
kaptunk
bességgel a kamerák látó- kapuk-ról
információt: A Szekszárd
mezejébe.
A napokban felállították Ba- felől Siófokig ve-zető 65-ös
a
Balaton-tól
latonfüreden is a kaput. Ez a főúton,
négysávos út miatt két lábon mintegy 10 kilométerre
áll, a teljes utat átfogja. Az fekvő Ságvár belterületén, a
eredeti tervek szerint még az főút egyenes szakaszának
Uni hotel előtti részre tele- közepén is felállítottak egy
pítették volna, de onnan egy fix traffipaxot, illetve a 84nyugatra lévő emelkedő es főút Sümegen átvezető
miatt nem lehetett volna be- belterületi szakaszán, a várlátni a teljes szakaszt. Va- parkoló és a Tesco-bejáratálószínűleg ezért végül a nak közelében is készen áll
MOL-kút keleti kijáratához már egy kamerás kapu.
került, ahonnan mindkét Amint a pontos koordinátáirányba zavartalan a kilátás. kat is megkapjuk, ezeket is
A helyet korábban már a ren- közzétesszük.
dőri kísérettel működő traf- További részleteket, térkéfipaxok is előszeretettel pet, magyarázatokat az inhasználták. A kapu koordi- terneten, a Balatontipp rénátái: 46.947979 17.878494. giókalauz turisztikai portáA déli parton két helyen is ta- lon (www.balatontipp.hu)
lálható régi típusú mérődo- találhatnak az érdeklődők.
boz a 7-es főút mellett. EzeGyőrffy Árpád
ket hét évvel ezelőtt helyezBalatontipp - főszerkesztő
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Zenés színmű készül
Tapolca 1848-as hőseiről
Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc tapolcai
hőseinek emlékére, és a település újbóli várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmára N. Horváth Erzsébet és Szijártó János Kokárdák és koszorúk címmel 3
felvonásos zenés színművet
állít össze.
Mint a színdarab szövegírójától, N. Horváth Erzsébettől
megtudtuk, hogy - bár az általa 10 évig vezetett, felnőtt
amatőr színjátszókört a Tamási Áron Művelődési Központ megszüntette - a szerzőtársával együtt úgy gondolták, hogy szülővárosuk
iránti szeretettől vezérelve, a
megváltozott körülmények
ellenére sem mondanak le a
már több éve „dédelgetett”
közös álmukról. Terveikkel,
elképzeléseikkel, a színmű
cselekményének ismertetésével megkeresték Dobó
Zoltán polgármestert, aki támogatásáról
biztosította
őket, így a színdarab 2016
tavaszán a tapolcai közönség elé kerülhet.
- Különleges alkalom lesz ez
a színházi bemutató abból a
szempontból is, hogy a volt
tanítványom, az általam
több mint 30 éve vezetett
gimnáziumi amatőr színjátszókör egyik meghatározó
tagja, Szijártó János most a
szerzőtársam lett. Nemcsak
a színdarabban felhangzó
dalokat és zenéket szerezte,
de rockzenekara, az Új Idők,
és több képzett zenész is
közreműködik majd a színműben - hangsúlyozta N.
Horváth Erzsébet.

A színdarab egyediségét az
is adja, hogy a szövegíró
olyan tapolcai élethelyzeteket, emberi sorsokat bontakoztat ki a nézők előtt, amelyek azt igazolják, hogy ez a
kis dunántúli település a szülöttein keresztül nemcsak az
országos 1848/49-es események résztvevőjévé vált, de
bizonyos esetekben azok
irányítói közé is tartozott.
Néhány történelmi tény: a
Tapolcáról indult Batsányi
János látóként jövendölte
meg a forradalom kitörését,
Török Antal tapolcai tanító a
későbbi miniszterelnököt,
gróf Batthyány Lajost gyermekkorában tanította. Török
János mezőgazdász tanácsadója, titkára és mondhatjuk
azt is, hogy barátja volt gróf
Széchenyi Istvánnak. Öcscse, Antonius Flórián pedig
Perczel Mór hadseregtábornok segédtisztjeként vett
részt a szabadságharcban.
Nemcsak a volt amatőr színjátszókör szinte minden tagja vállalkozik arra, hogy ebben a darabban is megmutassa tehetségét, de sok új,
felnőtt szereplő is feltűnik. A
táncos részeket a Batsányi
Táncegyüttes tagjai adják
elő. A színjátszók örömére
nemcsak a Tamási Áron Művelődési Központban mutathatják be a színdarabot, a
VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ is szívesen látja majd a
tapolcaiakról, a tapolcaiak
által megjelenített és nem
utolsó sorban tapolcai szerzők által írt zenés színdarabot.

Hirdetés

TVT

Jó estét Tapolca!

Élő, interaktív magazinműsor
A Tapolcai Városi Televízió minden hétfőn 19 órától élő adással jelentkezik. Minden héten más jellegű
témák kerülnek terítékre, amelyekhez a műsorvezetők várják a nézők reflexióit, kérdéseit, véleményét,
adás közben. Szijártó János várospolitikai, gazdasági kérdésekkel foglalkozik, Kovács Melinda az
egészségügy, és a kultúra területén tevékenykedik. Töreky László a mezőgazdaságot és a turizmust
hozza a képernyőre, míg Havasi Gábor a sportot, illetve megosztva a kultúrát. A műsorok a felsorolás
sorrendjében követik egymást.
A következő 4 hét műsorvezetői
November 16. - Töreky László
November 23. - Havasi Gábor
November 30. - Szijártó János
December 7. - Kovács Melinda

Minden héten, hétfőn, hétkor!
Hívjon minket
a 06/87/687-347 telefonszámon!

06/87/412-289
HIRDESSEN
NÁLUNK!
Legyen jelen

TAPOLCA
minden othonában!
Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

6

- TAPOLCAI ÚJSÁG

MAGAZIN - HIRDETÉS

2015. NOVEMBER 12.

olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták

„Tudósítás” a Batsányi Kör munkájáról
A cím rossz, mert nem munka,
amit csinálunk, hanem beszélgetések sorozata Batsányi Jánosról, és arról a világról,
amelyben élt és alkotott. Megpróbáljuk megvitatni az életét
és gondolkodását befolyásoló
környezeti tényezőket és
hatásokat.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
november 12 - 18.
csütörtök – szerda
13. péntek, 15. vasárnap
14:00 1200,-Ft 14. szombat
12:30
Pán 3D
Színes, szinkronizált
amerikai fantasy-kaland
Hossz: 112 perc
Rendező: Joe Wright
12-13 . csütörtök-péntek, 1618. hétfő - szerda 16:00
1000,-Ft
14. szombat 17:15
A Bélier család
Színes, szinkronizált francia
filmvígjáték
Hossz: 106 perc
Rendező: Eric Lartigau
12 – 13. csütörtök – péntek
18:00 1000,-Ft
14. szombat 19:00
15 -18. vasárnap – szerda
18:00
Fekete mise
Színes, feliratos amerikai
krimi
Hossz: 122 perc
Rendező: Scott Cooper
12 – 13. csütörtök – péntek
20:00 1000,-Ft
14. szombat 21:00
15 -18. vasárnap – szerda
20:00
007 Spectre – A fantom
visszatér
Színes, szinkronizált angolamerikai akció-thriller
Hossz: 150 perc

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

A feladat nagyon izgalmas, hiszen a kor törekvései Magyarországon és egész Európában
megváltoztatták az addigi berendezkedést. Ezeket a változásokat kívánjuk megmutatni figyelemmel arra, hogy hogyan
jelentek meg Batsányi költészetében, és mit okoztak az életében. Célkitűzésünk még,
hogy megnézzük: a kortársai
milyen kapcsolatban voltak vele, és az utókor hogyan vélekedett róla. Volt-e érezhető hatása a saját korában és a következő időkben.
Az első érdemi alkalommal
(2015. febr. 19-én) dr. Sáry
Gyula főorvos úr tartott egy nagyon érdekfeszítő előadást a
Szabadkőműves mozgalomról.
A mozgalom egy-egy tagjával
Batsányi nagyon fiatalon kapcsolatba került. Festetics
György gróf, aki a keszthelyi,
veszprémi majd soproni tanulmányait segítette, később Orczy Lőrinc, aki az első munkát
adta neki és bevezette a társadalom felsőbb osztályának tagjai közé, és még talán Forgách
Miklós gróf is, akinek személyi
titkára volt, mindnyájan szabadkőművesek voltak. Lehet,
hogy ez puszta véletlen, de biztosan közrejátszott abban, hogy
a szabadkőművesek névsorá-

Batsányi szobra Tapolcán.
Ápolják hagyatékát ma is
szülővárosában
ban ott látjuk Batsányi János
nevét is.
A második beszélgetésünk
(március 12.) Cserhát József
költőről szólt, akit Németh
István Péter költő mutatott be
nekünk. Cserhát Józsefről tudjuk, hogy itt Tapolcán nagy híve és követője volt a Batsányi
házaspárnak. Őt néhányan ismerhettük még személyesen is.
Könyvtár igazgató volt egy
időben. Vannak közvetlen emlékeink róla. Ismereteim szerint
Budapesten működik egy Batsányi J.- Cserhát J. Kör is. Május 14-én megpróbáltuk ma-

gunk elé képzelni azt a települést, ahol Batsányi János született. Kertész Károly ny.
könyvtárigazgató úr mutatta be
Tapolca akkori szerkezetét, lakóit, birtokviszonyait, mezőgazdasági termékeit, kézműves
iparát. Érdekes volt adatokat
hallani ezekről a Batsányi születése és halála körüli időkből.
Az előadó éreztette, hogy milyen változáson, fejlődésen
ment át a község. Hogyan határozta meg a település szerkezetét a templomdomb és a felső,
illetve az alsó tó. Németh István Péter arról beszélt, hogy a
Batsányi család milyen munkát
végzett, és milyen helyet foglalhatott el az itteni népességben az iparosok között. A későbbi költőt milyen jelenségek
és családi viszonyok indították
arra, hogy tanuljon, és ezzel kiemelkedjen abból a helyzetből,
ahová született.
A következő alkalommal Riba
Erzsébet tanárnő mutatta be az
időszakban fennálló történelmi
és társadalmi viszonyokat.
Ezen a beszélgetésen az is kiderült, milyen helyet foglaltak
el a társadalomban a honoráciorok, hiszen Batsányi életében
komoly szerepet játszott ez a
pozíció. Megismertük a társadalmi berendezkedést, hogy
megértsük azokat a törekvéseket, történelmi tényezőket,
amelyek Batsányi és kortársai
gondolkodását befolyásolták.
Ezt követően nagyon színvonalas és érdekes előadást hallottunk Németh István Pétertől
Batsányi és Baumberg Gabriella megismerkedéséről, kapcsolatáról és sírig tartó szerel-

méről. Az előadó sok olyan
részletet osztott meg hallgatóival, melyeket kevesen ismernek. A következő alkalommal
Batsányi és a zene kapcsolatát
fogjuk megbeszélni. Batsányi
megzenésített műveiről lesz
szó. Sajnos nem sok művét zenésítették meg, de nagyon jelentős zeneszerzők is foglalkoztak egy-egy versével.
A továbbiakban megismernénk
a korabeli magyar irodalmat, a
kassai Magyar Múzeum szerzőit, a Múzeum kiadását megelőző és az akörüli eseményeket. Figyelemmel kísérnénk
Batsányi sorsát és az azt meghatározó történelmi és társadalmi tényezőket, a korban zajló nyelvújítási folyamatot, nem
utolsó sorban az utókor Batsányival kapcsolatos megmozdulásait, értékítéletét.
Kevesen vagyunk a Körben. A
következő időszakban a témáinkat és összejöveteleink időpontját a rendezvények között
szeretnénk meghirdetni azzal a
céllal, hogy egyre több érdeklődőt csábítsunk alkalmainkra.
Örülnénk annak, ha mind többen vennének rész a beszélgetéseinken, és segítenének egyre
jobban megismerni a város
nagy szülöttének az életét és az
ezt befolyásoló tényezőket.
Szeretettel látunk mindenkit
minden hónap második csütörtökén délután 4 órakor a VOKE
Batsányi János Művelődési és
Oktatási Központban.
A legközelebbi összejövetelünk november 12-én 16 órakor
kezdődik.
Csaba Dezső, Tapolca

Hirdetés

Lapterjesztés
A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

06/20/358-3295

2015. november 19-én 18 órai kezdettel

Dr. Korzenszky Richárd
OSB perjel a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója a tapolcai Boldog
Özséb Alapítvány szervezésében,a szerzetesek éve kapcsán

SZENT BENEDEK REGULÁJA
ÉS AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIA
címmel tart előadást tart a Tapolcai Nagyboldogasszony
Római katolikus Általános Iskolában.
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TAPOLCAI ÚJSÁG -

Mozgalmas rangadó
FUTBALL

Az Öregfiúk FC legyőzte a Diszel SE együttesét

A múlt heti szerencsétlen
vereséget követően, magabiztosan győzött a Tapolcai Öregfiúk FC a megyei IV. osztály déli csoportjának
tizenkettedik
fordulójában.
Városi rangadónak adott otthont a Sporttelep a hétvégén,
hiszen a TÖFC a Diszel SEvel mérkőzött. A mérkőzést
megelőzően a két csapat
közötti különbség csupán
egy pont volt. A bajnokság
középmezőnye összesűrűsödött, egy győzelemmel három, négy helyezést is lehetett javítani, ezt a lehetőséget most a házigazdák
használták ki. A sérülésekkel, eltiltásokkal küszködő
Öregfiúk FC már a negyedik
percben megszerezte a vezetést, Szabó Zoltán révén. A
diszeli fiatalok hősiesen védekeztek a rutinosabb játékosokkal szemben, azonban
a folyamatosan érkező támadásokat egyre nehezebben
tudták visszaverni. Viski
László góljával már 2:0 lett

A városi rangadón a szervezettebben támadó csapat győzött
az eredmény, mely a szünetig nem változott, azonban a
pihenőt követően Nagy
László hamar háromra növelte a különbséget. A góllövőlistára Nagy György is
feliratkozott a nyolcvanötödik percben, így alakult ki a
3:1-es végeredmény. A rossz

Világbajnoki ezüst
Az elsővel azonos pontszámot szerzett
Ezüst éremmel térhetett
haza a görögországi korcsoportos
világbajnokságról Gaál Zsóka. Az U8as leányok között ötös
nyerősorozattal hozott dicsőséget Magyarországnak, Ajkának és Tapolcának egyaránt az elmúlt
héten.
Zsóka, aki a Tapolca VSE
sakkiskola növendéke, a tizenegy fordulós versenyen
sokáig holtversenyben volt a
világbajnokságot végül aranyat érő helyezéssel záró vietnami kislánnyal. A holtverseny ugyan a távolkeleti
versenyzőnek kedvezett, de
így is rendkívül szépen csillog az ezüstérem - kommentálták a hírt a hazai sportlapok. A világversenyen a
magyar válogatott tizennyolc taggal indult, ezúttal
egyedül a szupertehetségként jegyzett Zsókának sikerült a bravúr.
A kislány eredménye nem
előzmény nélküli, tavaly az

Gál Zsóka azonos pontot
szerzett mint az első helyezett kislány, csupán
hajszálnyira volt az
aranyéremtől
ajkai kislány hét pontot szerezve a nyolc éven aluliak
kategóriájában, 27 ország 63
versenyzője között a 3-5. helyen végzett a Grúziában
rendezett sakk Európa Bajnokságon. Gaál Zsókát
Kosztolánczi Gyula, Istvándi Lajos és édesapja, Gaál
Sándor készítette fel a megmérettetésekre.
(tl)

ütemű
becsúszásoknak,
pattanásig feszült érzelmeknek, helyzeteknek köszönhetően a játékvezető három
sárga lapot is kiosztott a vendégeknek, illetve a kiállítás
sorsára jutott a lefújást
megelőzően Barabás Tamás
is. A győzelemnek köszön-

Fotó: Havasi Gábor

hetően a TÖFC a kilencedik
helyről a hatodikra lépett
előre, míg a Diszel SE a
mostani vereséggel visszacsúszott az utolsó előtti, tizenegyedik helyre. Az utolsó őszi fordulóban Révfülöpre látogat a tapolcai
csapat.
(hg)
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Utánpótlás
FOCI
Az tizennégy év alattiak
mezőnyében a TIAC
2:2-es döntetlent játszott az FC Ajka otthonában. A tapolcai gólokat Kolompár Levente
és Herczeg András szerezte. Az ifisták magabiztos 6:1-es győzelmet
arattak a Várpalota gárdájával szemben. A gólokat Berki Dominik
(kettő), Dobján Adrián,
Péter Bence, Horváth
Dániel és Deák Szabolcs jegyezték . A hazai fiatalok leiskolázták
a Palotát, az eredmény a
vendégekre nézve hízelgő. A TIAC fiataljai
továbbra is vezetik a tabellát, három fordulóval az őszi szezon vége
előtt. Az eddigi tizenhárom mérkőzésből kilencszer diadalmaskodtak, két döntetlent játszottak és csupán két
vereséget szenvedtek. A
góllövő lista élmezőnyében két tapolcai is
szerepel, Deák Szabolcs tizenöt, Berki Dominik tizennégy gólt
szerzett idáig.
(hg)

Győzelem
hazai pályán
Győzelemmel folytatta az
őszi szezont a TIAC. A
tabella középmezőnyébe
tartozó Várpalota volt az
ellenfél, hazai pályán.
A közel száz néző gólokban
gazdag, izgalmas, fordulatokban bővelkedő mérkőzést láthatott. A Várpalota a
harmadik percben gólt szerzett, majd a hetedik percben
a szemfüles Horváth Roland
egyenlített. A félidő közepéhez közeledve Horváth Roland belőtt labdáját Pupos
Krisztián bombázta a bal felső sarokba, ezzel megszerezve a hőn áhított vezetést.
A második játékrész is a tapolcaiaknak adott okot az
örömre, hiszen előbb Gelencsér Gyula lőtt szemet gyönyörködtető gólt, majd Kulman György szép egyéni játékkal elfektetve a védőjét és
a kapust, állította be a 4:1-es
végeredményt.
A hazai csapat hosszú idő
után végre a szebbik arcát
mutatta és megérdemelte a
győzelmet.
(hg)

A tapolcaiakat, Molnár Erik (balra) képviselte Fotó:hg.

Igazi, kemény, férfias kézfogás
Kemény legények feszültek egymásnak és mérték
össze erejüket a Sportházban a hétvégén.
A családias hangulatban
megrendezett amatőr szkanderversenyen hat bátor fiatal
mutatta meg gyorsaságát és
erejét. Doro Zsolt a Magyar
Szkander Szövetség főbírójának vezényletével zajlottak a küzdelmek. A meneteket megelőzően mérlegelésen vettek részt a versenyzők, így két súlycsoportban
(kilencvenöt
kilogramm
alatt és felett) versenyezhettek. Mindkét kézzel megbirkóztak egymással és a verejtékes erődemonstrációk a

következő
eredményeket
hozták. A kilencvenöt alatti
súlycsoportban bal és jobb
kezes döntőben is első Nagy
Richárd, második Németh
Albert, harmadik a sümegi
Németh Bence lett. A nagyobb súlycsoportban bal
kézzel Szántai Imre győzött,
második Sándor András lett,
míg a dobogó harmadik
fokára Németh Albert állhatott. Jobb kézzel Nagy Richárd bizonyult a legerősebbnek, őt követte Szántai Imre
és Németh Albert. Az első
alkalommal megrendezett
verseny megmutatta, hogy
alapos felkészüléssel, mindenre kiterjedő edzéstervvel
lehet sikert elérni.
(hg)
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Rendőrségi hírek
n FOLYTATÓDIK
a
„Látni és látszani” kampány
Tapolcán. A gépjárművezetőket és a kerékpárosokat ellenőrizték a tapolcai rendőrök a „Látni és látszani” elnevezésű program keretein
belül. Az egyenruhások november 4-én sötétedéskor
vonultak ki a Tapolcát Diszellel, valamint Tapolcát
Lesencetomajjal összekötő
útszakaszokra, és ellenőrizték a járművezetőket. A
Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályának munkatársai az
igazoltatások során az őszi
és téli megváltozott látási és
útviszonyokra is felhívták a
gépjárművezetők figyelmét,
valamint hasznos balesetmegelőzési ajándékokat is
átadtak részükre - tudtuk
meg a napokban Nagy Judittól, a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadójától.
(di)

Kirándulni
mindig jó
A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály most
szombaton is túrázik, a
Tapolca-Billegei-erdőBakonyi-erdő-Úrbéri-erdő-Bárdiótag-Sümeg útvonalon.

A szakosztály legutóbbi
túrája. Egyre többen
tartják fontosnak a természetjárást, a környék
megismerését
A résztvevők a tapolcai autóbusz-pályaudvaron találkoznak szombaton reggel
7.30-kor. - A november havi
túratervben
szerepelnek
még igazán jó programok tájékoztatta lapunkat Für
Ágnes a szakosztály vezetője. Mint megtudtuk, 14-én a
Tapolca-Bakonyi-erdő-Sümeg (az új “Mária-úton”)
útvonal szerepel a tervben,
21-én Monostorapáti-Boncsos-tető-Fekete-hegy-Köveskál-Falu-erdő-Révfülöp,
28-án Hegyesd-Gilicés-tóTaliándörögd-Monostorapáti lesz a túra útvonala. (szj)
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HÍREK

Virtuózok Tapolcán
FILHARMÓNIA Igényes zene tehetséges fiataloktól, felsőfokon
A közszolgálati televízó
komolyzenei tehetségkutatójának sikeres „virtuózait” láthatta a tapolcai
közönség a 2015/16-os
Filharmónia Bérlet első
koncertjén a Tamási Áron
Művelődési Központban
az elmúlt héten.
Demenev Misi (harmonika),
Váradi Gyula (hegedű),
Sándor Zoli (hegedű) és
Csabay Zsuzsi (fuvola) neve
nyilván csak azoknak cseng
ismerősen, akik látták az
MTV Virtuózok című műsor
sorozatát. A felnőtt muzsikusi pályára készülő fiatalokkal, a filharmónia koncertsorozatra indult, amelynek első állomása volt a tapolcai hangverseny. A szóbanforgó televíziós tehetségkutatóról annyit kell tudni, hogy a világon első ízben
jött létre a közelmúltban egy
olyan hazai készítésű show,
amelyben kimondottan a
komolyzene volt a központban, ugyanakkor kölsőségeiben, jellegében a divatos

Fiatal virtuózokat láthatott, hallhatott a tapolcai közönség a napokban Fotó:Töreky
popzenei
„sztárkeresők”
struktúrájára épült. Itt tűntek
fel olyan klasszis zenei-,
hangszeres tudással rendelkező fiatalok, akiknek tehetségéhez, művészi talentumához nem fért kétség,

SZEM - PONT
„Levetette szép ruháit,/ Csendesen levetkezett...” - így kezdődik Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra című versének
ötödik strófája. A természet ezzel megtette a magáét. Az már
korántsem mindegy, hogy hova kerül az a bizonyos „ruha”?
Egy korábbi lapszámunkban már írtunk a Fenyves utca 30. és
32. számú családi házak közötti földútról. Akkor is azt tettük
szóvá, hogy egyesek mennyi hulladékot halmoznak fel az út két
oldalán. Elérkezett a második fázis. Ahogy Petőfi Sándor
fogalmazott: „levetette szép ruháit”. Gyönyörködtünk is a
színskála szinte minden árnyalatát felvonultató levelekben,
azonban a történet pozitív része véget is ér. Az említett utcában
is szinte mindenki ültetett fát, fákat, amelyeknek a színpompás
lombja ősszel lehullik, megszaporodnak az ágnyesedékek is.
Ilyen mennyiségű levelet képtelenség a kukában elhelyezni,
így marad a „talicskás módszer”. A már említett földút két
oldalára helyezik a már nem kívánatos hulladékot.
Természetesen lehetne a lehullott leveleket komposztálni, na
de kérem, ki vesződik manapság ilyen hasznos(ítható)
dologgal? Nem tudom, hogy kinek és mi az álláspontja, de
engem szomorúsággal tölt el, hogy az emberiség rossz irányba
halad. Gábor Dénes, Nobel-díjas magyar fizikus környezetvédelemmel kapcsolatban megfogalmazott mondata, halála
után harminchat évvel is időszerű: „Eddig az ember magával
a természettel küzdött; mostantól a saját természetével kell
megküzdenie.”!
(di)

előadásaik élményszámba
mentek, személyiségük elvarázsolta a közönséget.
Közülük négyen jutottak el
most Tapolcára a helyi és
környékbeli zenerajongók
legnagyobb örömére. A he-

gedűre, fuvolára írt, vagy átírt Astor Piazzola, és Stravinsky darabok Mester Dávid zongora kíséretével
hangzottak el-, Demenev
Misi harmonika előadásai
szólóban csendültek fel. (tl)

Heti SÜTI

Gólyahírek

Fehérvár süti

Hozzávalók: 2 egész tojás, 25 dkg
kristálycukor, 20 dkg margarin, 2
csomag vaníliás pudingpor, 2 ek
kakaó, 1 csomag mazsola (10 dkg),
1 csomag ostyalap (10 dkg)
Elkészítés: Egy lábasban a tojásokat és a cukrot elkeverjük. Hozzákeverjük a margarint. Kis lángon, felolvadásig keverjük. Hozzátesszük a pudingport, a kakaót és a
mazsolát. Jól összekeverjük és levesszük a tűzről. Beletördeljük az
ostyát. Elkeverjük benne. Egy őzgerinc formát alufóliával kibélelünk. Kicsit megnedvesítjük és beleöntjük a masszát. Lenyomkodjuk. Egy napig hűtőbe érleljük.

Kedves nénik és bácsik!
Ezúton közlöm az örömhírt, hogy 2015. november 8-án megérkeztem!
Horváthné Kruchió Edina
és Horváth Péter kislánya, Alexandra vagyok.
Születésem pillanatában
2905 gramm volt a súlyom, a magasságom 51
centiméter. Anyukámmal
együtt jól vagyunk!

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 50/db
Burgonya: 150-160 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 150-220 Ft/kg
Vöröshagyma: 190 Ft/kg
Újhagyma: 100-160Ft/kg
Németh Andrea, Tapolca Fokhagyma:1000 Ft/kg
F.káposzta: 130-150 Ft/kg
Kelkáposzta: 380 Ft/kg
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
Körte: 300 Ft/kg
hétre! Akinek van olyan reSzilva: 590 Ft/kg
ceptje, amelyet szívesen oszSzőlő: 500 Ft/kg
tana meg másokkal lapunk haMandarin: 600 Ft/kg
sábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkCitrom: 660 Ft/kg
re: tapolcai7nap@gmail.com
Banán: 400 Ft/kg

