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Erzsébet ma is példa
KICSIK MŰSORA A katolikus óvoda névadója előtt tisztelgett
A névadó előtti tisztelet jeléül, a szülők részvételével Szent Erzsébet ünnepet tartottak a katolikus
óvodában a napokban.
Az ünnepsége kezdetén Zöldy Andrásné óvodavezető
köszöntötte a vendégeket,
majd szólt a szentté avatott
Erzsébetről. Mint mondta,
Szent Erzsébet egy olyan
korban élt, amikor nem
nagyon támogatták a keresztényeket. - Amikor nem anynyira örültek annak, hogy ő
keresztényként jótevő is
egyben, és a szegények felkarolását fontosnak tartja.
Ha most körül nézünk Európában, hogy körülöttünk mi
zajlik, akkor nem nyugtathatjuk magunkat azzal, hogy
Párizs tőlünk messze van.
Márfi Gyula érsek atya gondolatait nagyon komolyan
kell vennünk. Ő ki merte
mondani, hogy egy ilyen
helyzetben csak egy utunk
van: vagy komolyan veszszük a hitünket, megerősödünk benne és képviseljük
azt, amit évszázadok óta

Kedves produkcióval ajándékozták meg a szülőket az óvodások Fotó: Szijártó János
képviselnek itt a Kárpát-medencében, vagy elveszünk.
Lehet, hogy ez a kijelentés
nem kifejezetten az ünnep
hangulatát szolgálja, azonban úgy érzem, hogy önöknek, akik idehozzák gyermekeiket, bizalommal fordulnak hozzánk, tisztán kell
látni a körülöttünk kialakult

Nyelvében él a nemzet
Minden év novemberében megünneplik

helyzetet. Döntenünk kell,
mert különben mások döntenek helyettünk – hangsúlyozta az óvoda vezetője.
Az óvodában több évvel
ezelőtt alapították meg a
Szent Erzsébet kenyere díjat, amelyet az idei évben
Pappné Csaba Gyöngyi
óvónő, intézményvezető-

helyettes vehetett át. A köszöntő beszéd és a kitüntetés
ünnepélyes átadása után
immár a gyerekeké volt a főszerep.
Ének, tánc, mesejáték szórakoztatta a lelkes szülőket,
hozzátartozókat. A kedves
műsor természetesen vastapssal zárult.
(szj)

Nézőpont
kérdése
Nagyon tetszik a zsoldosozás.
Mármint,
hogy egyik párt azt
mondja a másikra,
hogy zsoldos. Merthogy elfogadta a kínálkozó lehetőséget,
amire korábban csak
áhítozott. A komoly
hatásfokkal bíró médiafelületet. Szóval,
tegyük fel, hogy ez a
párt „zsoldos”. Majd
nézzük meg a többit.
Akik most ezt állítják,
korábban
ugyanitt
szolgáltak zsoldosként, meg is kapták
jussukat rendesen.
De azok a pártmaradványok is, amelyek
valaha egyben kormányerőként működtek, szintén kiérdemelték már ezt a jelzőt. Az alapvető dolgok nem változnak,
csak a nézőpont, a
„megfigyelő” helyzete. Ami egyik oldalról
barátság lehet, az
máshonnan korrupció. A kérdés csak az,
hogy honnan nézzük.
Szijártó János

Páneurópás születésnap
néni páneurópás tagsága fejtette ki gondolatait, majd
Ónya Józsefné adott elő
egyházi énekeket.
Molnár Erika elnök asszony,
arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a Magyar Páneurópa Unió Egyesület elnöksége által a Budapesten tartott
konferencián kitüntetéseket
is átadtak. - Büszkék vagyunk arra, hogy a szervezet

titkárát Belényesi Csabát,
Tóth Csabát, Lesenceistvánd polgármesterét, a kistérségi társulás elnökét, és
Kondor Gézát, Révfülöp
polgármesterét - a Kézdivásárhelyről érkezett gyerekek és kísérőik fogadásáért,
a székely fiatalság támogatásáért a Székely Nemzeti
Tanács Tiszteletbeli székely
címben részesítette.
(szj)

November tizenharmadikán ünnepelték országszerte a Magyar Nyelv
Napját, az Országgyűlés
2011-ben meghozott döntése alapján.

A Magyar Páneurópa
Unió Egyesület tapolcai
szervezete legutóbbi taggyűlésén, kilencvenedik
születésnapja alkalmából
köszöntötte Tóth Gyuláné
Kató nénit.

1844-ben ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő törvényt. A
Magyar Nyelv Napja hazánkban minden esztendőben kifejezetten jó alkalmat
ad az oktatási, kulturális intézményeknek, a médiának
és az anyanyelvápolással
foglalkozó szervezeteknek
nyelvünk megünneplésére.
Az ünnephez kapcsolódva
Lovász Gábor tapolcai gyűjtő mutatta be régi, faragott
csutoráját, amely egyik oldalán éppen azt hirdeti, hogy

A Tamási Áron Művelődési
Központban Molnár Erika
elnök kívánt a csoport nevében sok boldogságot,
majd átadta dr. Andrássy
Gábor (MPUE elnöke) üdvözlő oklevelét. A születésnapi tortát Belényesi Csaba,
az egyesület titkára hozta be,
majd a Bárdos iskola három
2.z osztályos tanulója énekelt gyermekjátékdalokat,
amibe Kató néni is bekapcsolódott. Utána Darvalicsné Irénke verset mondott, dr.
Takács Gizella pedig Kató Kató néninek (balra) énekeltek a kislányok

A szép csutorát Illikmann
György (Veszprém, 18531935) csutorakészítő, fafaragó népművész készítette
Fotó: Szijártó János

„Nyelvében él a nemzet”. A
híressé vált kijelentést első
alkalommal gróf Széchenyi
István mondta.
(szj)

Fotó:szj
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Civil tér Tapolcán
A közösségi lét erősítését
várja a „Civil tér” néven elindított program tapolcai
megmutatkozásától Dobó Zoltán. A polgármester
ezt a Civil tér részeként
megrendezett fórumon
jelentette ki pénteken.
A Tamási Áron Művelődési
Központban Nemes László a
Magyar Polgármesterek Közössége (MPK) titkára, a Civil Tér szakmai előadójaként a civil szektort érintő
változásokról, a reagálási lehetőségekről és kihívásokról beszélt hallgatóságának.
Magáról a kezdeményezésről elmondta, hogy éves
szinten legalább egyszer, de
inkább kétszer lehetőséget

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
November 30. 14.00-16.00

Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Nemes László: ismerjék, segítsék egymást a helyben
működő civil szervezetek
Fotó: Szijártó János
szeretnének teremteni egy és adott esetben egymásra
civil találkozóra, fórumra, találjanak, akár egy közös
amelynek alapja mindig a pályázat, közös rendezvény
helyi közösség. – Helyben kapcsán. Ebben igyekszünk
fontos, hogy a civil szerve- a magunk lehetőségeivel,
zetek ismerjék egymást, ta- eszközeivel segíteni – fogal(szj)
nuljanak egymás hibáiból, mazott az előadó.

gyűjtött, és az alkalomra kiállított műtárgyak, mindennapi használati-, és népművészeti tárgyak új kontextusba helyezve hatalmas sikert arattak a látogató közönség körében. A diszeli
barátok ennek örömére családias hangulatú köszöntéssel készültek Vörösváry
Ákos tiszteletére a városrész
kocsmájának különtermében, ahol Bakos György ön-

kormányzati képviselő gratulált a kiállításhoz, és köszönte meg, hogy a Látványtár segítségével országosan
is ismertté tette a Gyökér
Kinga-Vörösváry Ákos házaspár a települést. A november elején nyílt kiállítás
január végéig megtekinthető
a budapesti Műcsarnokban,
ahová hamarosan autóbuszos kirándulással a diszeliek is ellátogatnak.
(km)

Libakeresés lámpával Folyamatban

A Tapolcai Kertvárosi
Óvoda Barackvirág Tag06/87/412-289 intézményében immár
2008 óta rendeznek lámwww.tapolcaiujsag.hu pás libakeresést a gyerekek számára, a MártonHirdetés
napi hagyományokhoz
kapcsolódva.
Az idei évben sem történt ez
másként, a gyerekek örömére két nap telt el Márton és a
libák jegyében, rengeteg játékkal, nevetéssel.
Libás játékok, libazsíros kenyér, libatöpörtyű, és persze
élő libák is előtérbe kerül-

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

Látványtár a Műcsarnokban
Negyedszázaddal ez előtt
nyílt meg Tapolca-Diszelben az Első Magyar Látványtár. Ezt a jubileumot
igazán méltó módon ünnepli
meg Vörösváry Ákos műgyűjtő, hiszen a budapesti
Fogadóórák a városházán:
Műcsarnok három hatalmas
- Rig Lajos országgyűlési
kiállítóterében kapott leheképviselő minden hónap első
tőséget arra, hogy megvalócsütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- sítsa Létra című installácikormányzati Hivatal udvari ta- óját. Az elmúlt negyed szánácstermében tart fogadóórát
zad munkája során össze-

INFORMÁCIÓ

tek. Az egyik napon a szülőket is meghívják az óvodába, így közös volt az ünneplés, közös volt az öröm. A
Márton-napi
események
fénypontja most is a lámpás
libakeresés, amikor az ovisok a már sötétedő udvaron
lámpákkal jártak körbe,
hogy megkeressék az óvónők által készített, majd elrejtett libákat. Természetesen határtalan boldogság,
üdvrivalgás kísérte a sikeres
keresést, és volt mit megbeszélni a hagyományos Márton-nap végén.
(szj)

a beszerzés

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az Egry József utcai
játszótéren az egyik komplex játszótéri eszközt Tapolca Város Önkormányzata lezárta, mert az eszközön két
elemrész, a köteles mászórész és köteles lépegetőrész
balesetveszélyessé
vált,
megsérült az acélsodrony,
amit cserélni kell. A szükséges elemek beszerzése a
Lappset kizárólagos magyarországi forgalmazójától
már folyamatban
van,
anyagköltségük 876300 Ft.

Dobó Zoltán polgármester
megbízásából,
Bakos Gáborné
csoportvezető
A lámpás keresés végén már a szülők, gyerekek együtt

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8.00-12.00 óráig és
13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Az egészség az első
NÉPSZERŰ Hatalmas érdeklődés kísérte a mostani rendezvényt
Zsúfolásig megtelt a parkoló és csarnok a huszonharmadik alkalommal
megrendezett Egészségés aerobiknapon.
Idén is változatos, színes
programokat kínált a szervező Tapolca Kft.- Csermák
József Rendezvénycsarnok
lelkes csapata. A főrendezvény mellett, kísérőprogramként huszadik alkalommal adhatták, vehették kinőtt, feleslegessé vált baba
holmijaikat, játékaikat az
anyukák, míg az apukák a
hancurka és ugrálóvárak
környékén próbálták meg
felvenni a ritmust csemetéjükkel, több-kevesebb sikerrel. A küzdőtéren felállított
színpadon egymást követték
a programok, így fellépett a
népszerű Tapolcai Mazsorett
és Zászlóforgató Csoport, az
Acro Dance SE, tagokat
toborzott a Spinning Club és
a Tapolcai Sportakadémia
SE. Az előtérben felállított
asztalokon bioételek és italok, méz, lekvárok, aszalványok, reform ételek, gyógy-

A gyerekek is élvezték a programokat
növény szirupok, kenőcsök,
tinktúrák, krémek, gyógynövény teák, sportitalok, vitaminok kipróbálására nyílt
lehetőség, de készítettek gerincgenerál állapotfelmérést, masszíroztak, szellemi
csontkovácsolást végeztek
és többek között bemutatták
az angyalgyógyítást is. Grafológus, gyermekrajz elemző várta az érdeklődőket, de

Heti Ötlet
Kiss László

16x22

egészség
környezet
informatika

üzletvezető
A Windows 10 megjelenése kapcsán minden bizonnyal sokakban felmerül a kérdés, váltsunk,
vagy várjunk még ezzel?
A legtöbb “szaki” minden
rendszernél azt mondja,
sose telepítsünk teljesen
friss rendszert, várjuk meg
az első nagy javítócsomagokat. Régebben lehetséges, hogy igaz volt mindez, viszont a mostani verzió merőben más. A Windows 10 az első olyan
Microsoft rendszer, amihez nem lesznek javítócsomagokkal összepakolt
későbbi változatok, hanem a mobil rendszerekhez hasonlóan folyamatosan érkeznek majd a javítások, frissítések. Azon
felhasználók, akik Windows 7 / 8.1 verziók valamelyikével rendelkeznek,
ingyen frissíthetnek 2016
július végéig. Frissítés

előtt mindenképp érdemes
személyes dokumentumainkról, képeinkről biztonsági mentést készíteni.
Habár a Microsoft sok
teszt után leegyszerűsítette a folyamatot, sajnos a
frissítés után akadhatnak
problémák (nem működő
hardverelemek, kompatibilitási problémák). Azonban a nagy számok törvénye alapján, az esetek
nagy részében zökkenőmentes az átállás. Véleményem szerint érdemes a váltás, főleg ha azt
egy ideig ingyenesen
megtehetjük. Rengeteg új
szolgáltatást és új lehetőségeket kapunk ettől az
operációs rendszertől. A
későbbiekben nem lesz új
Windows változat, hanem
folyamatos
frissítések,
fejlesztések, amelyeket
rendszeresen meg is fogunk kapni.

Fotó: Havasi G.

megismerkedhettek a művészetterápiával is. Karácsony
közeledtével, adventi koszorúkat, karácsonyi gyertyadíszeket, textil kézműves
termékeket és textil játékokat is kínáltak a kereskedők.
A délutáni sportos programok közül ki lehetett próbálni a T.R.X. HIIT-et, alakformálást trambulinnal, a spinninget, az aerob tornát, a

testébresztő aerobikot, és a
M.A.X. Traininget. 2008ban volt az utolsó hasonló
jellegű (vércukor-koleszterin) szűrés az Egészség – és
Aerobiknap keretén belül,
mely a rendezvény legnépszerűbb programelemei közé tartozott a lakosság körében. A korábbi években
nagy népszerűségnek örvendő szűréseket hozták vissza
„új” programelemként. A
hozzájuk fűzött remények
beváltak, hiszen a meghirdetett vércukorszint mérésen
ötven, a koleszterinmérésen
szintén ötven, az urológiai
tanácsadással egybekötött
PSA prosztataszűrésen (45
év feletti férfiak részére) pedig tizenhét ember vett részt
két óra leforgása alatt. A Magyar Vöröskereszt közreműködésével meghirdetett véradáson huszonnyolcan vettek részt, huszonnégy adagnyi vért sikerült összegyűjteni. A rendezvényen regisztráltak két új véradót, illetve Benács Lajos 100. véradása is ehhez a naphoz köthető.
(hg)

Rövid hírek
n SZENT ERZSÉ-

BET-kenyeret adott át
az Erzsébet-napi esti
misén Péter és Balázs
atya, illetve az ez utáni
vasárnapi miséken is
folytatják ezt a szép
gesztust. Sok helyen
tartják életben ezt a régi
hagyományt, de Tapolcán nem túl régen vezette be a két atya. Megjelenik a kenyér és a
bor, mint ősi szimbólum, amit Jézus maga is
ismert, de különbség,
hogy ez nem az a kenyér, amit megszentelt.
Péter atya elmondta,
hogy itt maga a közösség, az összetartozás
hangsúlyos, vagyis az,
hogy „egy asztalról étkezünk”. Továbbá segítjük egymást, ahogy
Szent Erzsébet is sokakon segített.
(szj)
TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombati
túrája: SátormapusztaHegyesd-Gilicés-tóMonostorapáti. Találkozó a tapolcai buszpályaudvaron szombaton
reggel 7.35-kor. (szj)
n

A tetoválók éjszakája előtt
Tapolcán működő tetováló szalon tulajdonosa is
meghívást kapott a Tetoválók Éjszakája néven ismert budapesti rendezvényre, ahol ott lesz mindenki, aki a szakmában
számít.
Erről maga az érintett, Havasi Tamás tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, a
magyarországi tetoválás történetének különleges eseménye december ötödikén
lesz, és immár negyedik alkalommal rendezik meg. A
tetoválást kedvelő közönséget ismét a Dürerkertbe invitálják, ahol több mint 90 tetováló próbál meg örömet
szerezni a kilátogató vendégeknek. A szervezők ingyenes tetoválásokat sorsolnak
ki, így bárki, aki érvényes
jegy birtokában látogat el a
rendezvényre, automatikusan esélyessé válik, hogy a
tetoválók által hozott minták
egyikét a testén láthassa
viszont. A rendezvény hite-

lességét a Tetoválók Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete szavatolja, amelynek
szintén tagja a fiatalember.
- Több nagyobb rendezvényen vettem már részt korábban is, de itthon ez a legjelentősebb. Már tizenévesen érdekelt a tetoválás,
mostanra jutottam el oda,
hogy Tapolcán nyithassak,
működtessek saját üzletet. A
tetoválás egyre népszerűbb,
nálam is folyamatosan emelkedik az érdeklődők száma.
Érdekes, hogy arányaiban
több a tetoválást kereső
hölgy. Természetesen mindenkit figyelmeztetek arra,
hogy az általa kért ábra, kép,
grafika örökös lesz. Főleg
arcon nagyon meggondolandó. Volt már arra példa, hogy
elutasítottam ilyen jellegű
megkeresést. Igaz, egy speciális, és nem fájdalommentes eljárással eltávolítható a
tetoválás, de marad utána
nyom. Vannak időszakonként változó trendek, a vallási jelképek még mindig a

Havasi Tamás tetováló
munka közben. December
ötödikén a legnagyobb
hazai fesztiválon is bizonyíthat
legkeresettebbek
között
vannak, de bizonyos feliratok is hódítanak. Nagyok az
eltérések, van olyan munka
ami még percekben mérhető, de olyan is létezik,
amelyek akár összességében
a húsz órát is meghaladhatják – tudtuk meg a Havasi
Tamástól, aki munkáival
egy egész oldalon ebben a
hónapban bemutatkozhatott
a szakma legnépszerűbb
magazinjában is.
(szj)
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Háztáji
Makacsul tartja
magát a tévhit,
hogy a diófa lehullott lombozatát el kell
égetni, hiszen
az káros a talajra, a növényzetre. A Biokontroll Hungária honlapján olvasható kutatások szerint, még kitűnő
minőségű komposztot is készíthetünk belőle. Ez pedig
hasznosabb, ráadásul környezetbarátabb felhasználás, mint az égetés, ami biztosan levegőszennyezéssel
jár. Kísérletben ellenőrizték. Kiderült, a novemberben elrakott diólevél komposzt már a következő őszszel alkalmas volt a talaj trágyázására. Bebizonyosodott, hogy a legalább kilenc
hónapig tartó komposztálás
során, a dió lombozata elveszti kedvezőtlen, növekedésgátló hatását.
(tl)

Évfordulós logópályázat
Tapolca 2016-ban ünnepli újbóli várossá nyilvánításának
50. évfordulóját. Az ünnepi év
alkalmából az önkormányzat
pályázatot hirdet jubileumi
városi logó tervezésére.
A kiíró olyan logóterveket vár,
melyek egyedi módon tükrözik
Tapolca különleges értékeit
(természeti-, épített környezet,
kulturális örökség), és utalnak
az évfordulóra is. Pályázni bármilyen típusú tervvel lehet
(szöveges-, ikonikus- és vegyes
logóval), de kiíró elsősorban az
ábra/embléma (grafikai) típusú
pályaművekre kíváncsi. A pályaművet a pályázati adatlappal
együtt december 11. (kedd) 12
óráig kell benyújtani Tapolca
Város
Önkormányzatához
„évfordulós logó” megjelöléssel. Bővebb információ onine
újságunkban a tapolcaiujsag.hu
címen olvasható.
Hirdetés
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Fogas kérdések
Évtizedes hagyomány, hogy Tapolcán a fogászati hónap okán a
fogápolással,
szájhigiéniával
kapcsolatban vetélkedőt szerveznek a város és környék negyedik osztályos általános iskolásainak.

MAGAZIN - HIRDETÉS

Színjátszó klub alakítására, tagok toborzására kérte fel a Tamási Áron Művelődési Központ
vezetője Havasi Gábort, akit
mint lapunk munkatársát, a
Musical színpad-, a Team for
Music énekesét, vagy éppen a
darvastói fogyatékkal élők pedagógusát ismerik sokan városunkban.
Dr. Bartalis Imre legújabb könyve

-testület gratulációja is megtestesült, Tapolca Városért kitüntetés
formájában. Eddig megjelent
könyvei: Paraszti huncutságok,
Későn jöttél mama, Üzenet a harmadik évezred emberének, Ne
hagyd abba apa, Mindig az igazat,
csakis az igazat, Velünk élő történelem, Egy állatorvos naplótöredékei, Magyar tragédiák.
(szj)

Lélekmángorló Spirituális Nap a vulkánok erejével
Lélekmángorló címmel spirituális napot rendeznek szombaton a VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási Központban. A programok 10 órakor kezdődnek.
Erről Füstös Zsuzsanna az intézmény igazgatója tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, a színházteremben számos előadást hallgathatnak az érdeklődők spirituális
témákban.
Mörk László Miért betegeskedünk,
amikor egészségesen is élhetünk?
címmel tart előadást. Mörk László
lassan két évtize-de foglalkozik a
természetgyógyászat
különféle
válfajaival.
Madarász Hajnalka „Pirki” LélekTársas címmel tart rövid előadást a Spirit Társasjátékról, amely
egy magyar fejlesztésű önismereti
társasjáték. Felber Gabriella opeHirdetés

raénekesnő előadásának címe: Az
élő hit gyakorlása a mindennapokban a légzésen és a hangokon keresztül. A művésznő a Magyar Állami Operaházban tanítja azokat a
technikákat, amivel még inkább
inspirálja az ifjú tehetségeket az
égi szféra zenei megjelenítésére.
Böröcz Erika: A harmóniában élő
ember hitét a tudás táplálja címmel
tart előadást, aki ügyvezetői teendői mellett a moszkvai taskenti
Grabovoi Intézet szerződött oktatója alkalmazott bioinformációs
technológiák témakörben. Oktatási licencszerződése kiterjed az
Európai Unió 28 tagországára,
Észak- és Dél-Amerikára, Japánra,
Kínára és Ausztráliára.
Tuba Gábor Botond előadásának
címe: A nő meg(sz)épülése – avagy
az áldott állapot szellemgyógyász
szemmel. Tuba Gábor Botond
Káptalantótin élő alternatív moz-
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Színjátszó klub alakul

Újabb kötet

Csíkcsobotfalvától Balatonfőkajárig címmel jelent meg a közelmúltban dr. Bartalis Imre nyugalmazott állategészségügyi főtanácsos legújabb könyve,
amelyben édesapja, Bartalis
Béla (1881-1966) római katoliAz idei versenyt a Vöröskereszt ta- kus kántortanító, iskolaigazgató
polcai szervezete rendezte, a zsűri életét, szellemi hagyatékát tárja
elnöke dr. Csóka Cecília gyermek az olvasó elé.
fogszakorvos volt, munkáját az
Egészségfejlesztés Iroda szakem- Édesapja közel négy évtizeden át
berei segítették. A verseny győztese volt Balatonfőkajár kántortanítója,
a Bárdos Lajos iskola 4. a osztályos a helyi egyházközség tagja, jegycsapata, másodikak a zalahalápi di- zője, számos egyéb társadalmi szeákok, harmadikak a Kazinczy tag- repvállalás mellett. Bartalis Imre
intézmény 4.a osztályos tanulói let- sokat tanult tőle, többek között az
tek. A verseny olyan szoros volt, emberek iránti empátiája a mai nahogy az azonos pontszámú csa- pig példaként szolgál számára. A
patoknál a fogászati plakát érté- szerző nem ismeretlen az olvasókökelése döntötte el a helyezéseket. A zönség előtt, számos érdekes kötete
különdíjat a Szász Márton Általá- jelent meg, amelyekért az olvasók
nos Iskola csapata kapta.
(km) elismerésén túl a tapolcai képviselő
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gás- és masszázsterapeuta, természetgyógyász és csontkovács.
Rendszeresen tart meditációkat az
Életfa Galériában.
Chi*** Csapó Ida: A nők, a pénz és
a spiritualitás – NO és a női kreativitás címmel tart előadást. A
hölgy női önismereti tréner, nők és
pénz specialista, a Kikelet 21 Szellemi Műhely egyéni vállalkozás
tulajdonosa.
A rendezvényre érkező vendégek
az előtérben Sántha Eszter mandaláit csodálhatják, ezoterikus könyveket vásárolhatnak, valamint kártyavetés is lesz. Az egyik teremben
jóga, meditáció, reflaxáció és gyakorlati technikák várnak mindenkit, a másik teremben a boszorkánykonyha egész nap nyitva tart.
A napot ajándéksorsolással zárják,
A belépőjegy tartalmazza az előadásokon és az ajándéksorsoláson
való részvételt is.
(szj)

Barczáné Tóth Boglárka a Tamási
Áron Művelődési Központ igazgatója szerint, a klub vezetőjének kiválasztásánál elsődleges szempont
volt, hogy a ház elvárásai és az
újdonsült klubvezető elképzelései
egybeessenek.
- Egy empatikus, dinamikus, agilis
fiatalt szerettem volna látni az
amatőr színjátszók élén, aki sokoldalúságát, közösségkovácsoló
képességét már számos területen
bizonyította. Gyakran dolgoztunk
együtt az elmúlt években, leginkább a városi ünnepségek műsorai,
az arra való felkészülések időszakai adtak lehetőséget, hogy megismerjem Gábor munkáját, hozzáállását - indokolta a döntést az intézményvezető.
Tapolcán N. Horváth Erzsébet vezetésével működött amatőr színjátszó kör, így adott a kérdés, hogy
egy újabb, ilyen irányú kezdeményezést mi motivál? Kérdéseinkre
Havasi Gábor válaszolt.
- Előre bocsátom, nem vagyok
színész, sem rendező, sokkal inkább színpadi embernek tartom
magam, így különösen megtisztelő
volt, hogy a művelődési központ
vezetője felkért erre a feladatra.
Valóban volt színjátszó köre a városnak, ebben én is játszottam, tehát láttam belülről hogyan működik, mi az amit másként tennék és
melyek azok a hagyományok amelyeket folytatni érdemes. Az Erzsi
néni által vezetett színjátszás éven-

te egy darabot dolgozott fel, azt adta elő az év bizonyos napjain többször egymás után. A végeredmény
kivétel nélkül, minden esetben siker volt, mindenki tette a dolgát,
sokszor erőn felül teljesítve az előadás előtti napokban, hetekben.
Amit hiányoltam belőle, az a legjobb értelemben vett klubjelleg,
mondta Gábor, majd szólt elképzeléseiről is.

Havasi Gábor

Fotó: tl.

- Először is össze kell hozni egy jó
közösséget, amely az év minden
hetében legalább egyszer találkozik, próbál. Részt vesz egy-egy
városi ünnepi előadás, színdarab
begyakorlásában, bemutatásában.
Tíz-tizenöt fős állandó tagsággal
már jól működhet a csoport. A tagok közé olyan embereket is várunk a városból, vagy a környék településeiről, akik, bár színi produkciókban nem szívesen vesznek
részt, de örömmel vállalnak szerepet a produkciók technikai jellegű
háttérmunkáiban. Ők természetesen hasonlóan a többiekhez, részesei lehetnek remélt sikereinknek.
És még egyszer hangsúlyozom, a
legfontosabb, hogy elsősorban a jó
hangulat, a közös munka öröme
tartsa össze a csapatot. Ha minden
rendben megy, már a következő év
januárjában megkezdődhet a közös
munka. Azt elárulhatom, hogy egy
népszerű bohózat színrevitelét
tervezem 2016-ra.
(tl)
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olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták

Pozitív megközelítésben
Észrevettem, szóváteszem.
Először negatív voltam, de
barátaim tanácsára pozitívan
értékelem a Dobó lakótelepen tapasztaltakat.
Gazdátlannak tűnő területről
írok. Pedig nem az! Mindig
történnek jó dolgok. Most
például új járda készül,
mintegy 80-100 méteres
szakaszon. Ez pozitív. Igaz,
8 hete készül, de kész lesz.
Igaz, minden esővíz a hat
lépcsőház elé van terelve,
mert a járda befelé lejt, és
magasabb, mint a belső járda. Nem baj. Szép lesz, új
lesz, és nem mondhatjuk el,
hogy itt semmi nem történik.
Szeretik ezt a települést az itt
tevékenykedő munkások,
mert van pad, asztal, ahová
óránként félórára le lehet ülni. Felügyelet hiányában azt
csinálnak, amit akarnak. Ez
is jó, mert talán többször
visszajönnek. Várjuk őket
nagyon, mert a házam előtti
járdaszakaszt félbe hagyták.
Igaz, ez ívelt, s lehet, hogy

Sokáig tartott, de végül elkészült a járda a lakótelepen
„kanyarkulcsra” várnak. Az- lén, szélviharra várva. Ha
tán itt vannak minden nap a pozitívan nézem, akkor szuközmunkás asszonyok. Öten per zöldtrágya lesz belőle,
vannak, gazdátlanul, kon- ha megússzuk a szelet. Jó
cepció nélkül. De, ez is jó, dolgok történnek kis közösmert ők is sokat pihenhet- ségemben.
nek, hiszen sok a pad, s a faUtóirat: A járda kész, a levelevelek hál`istennek pont ott
leket elszállították. Mondvannak. Van olyan terület,
tam, hogy csupa jó dologról
amit még soha nem láttak itt.
fogok írni.
Zöldövezet, rengeteg faleSzálingerné Nagy Ibolya
vél. Halomban áll az út széHirdetés

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
november 26 - dec. 2.
csütörtök – szerda

Prometheus - Marton László
Amikor egy kedves tapolcai
asszony említette, hogy szülei sírja közelében nyugosznak László szüleinek hamvai is, és a síron egy kőlap
látható valami figurával díszítve, felfigyeltem. Az információ azt jelentette, hogy
László saját művével díszíthette fel a szülői sírt. Ezért
örömmel vettem, amikor
megmutatták. Sejtésemnek
mély és messzi következményeit közlöm.
Édesanyja és édesapja közös
sírja a temető legrendezettebb parcellájában található.
Egyszerű nyughely, betonnal védve, amelynek fejfelőli oldalán kissé kiemelve
durva kőlap, mohosan, időtől megviselve áll. Rajta az
ábrázolt figura alacsony relief, Prometheust jeleníti meg.
A görög titánt, aki a mítosz
szerint az embert - agyagból
megformálva-, megteremtette. Hogy teremtményét
életre keltse, a főistentől,
Zeustól tüzet lopott és vele a
figurát életre is lobbantotta.
Zeus, e csínytettéért azzal
büntette, hogy Hephaistos
kovácsistennel a Kaukázus
szikláihoz láncoltatta, és
minden nap saskeselyűt küldött, ami a fogoly máját kitépte. De az további szenve-

désekért, másnapra újra kinőtt. A hanyattfekvő Prometheus kínjában lábait felrántva, kezeivel is védekezik a marcangoló, arcába kapaszkodó keselyű ellen.
Végül megbékültek, amikor
Herakles megszabadította a
szenvedőt, és lenyilazta a
saskeselyűt. Zeus, hogy emlékeztesse
Prometheust
csínytevésére, kaukázusi kemény sziklájából készített
gyűrűt kellett viselnie. Az
emberi figurát készítő mai
Prometheus a szobrászművész. Márványból, bronzból
alkotott emberalakjai a művészet forrongó eszmevilágában életre kelnek. Az élők
nem vonhatják ki magukat a
prométheuszi Michelangelo, Rodin és művésztársaik
szuggesztív hatása alól. És a
művészt a marcangoló alkotásvágya mindig újabb, nagyobb művek alkotására
készteti. Vajúdik megvalósítandó terveivel. Ezt a folyamatot zseniálisan ábrázolta a már oroszlánkörmöket élesítő művészpalánta.
Aki élt-halt a görög művészetért. Tudta, ő modern
Prometheus, a művész. Aki
művészetével kultúrembert
képes teremteni.
Dr. Sáry Gyula

november 26 – 29.
csütörtök - vasárnap 16:00
1200,-Ft
november 30. hétfő 14:00
december 1 - 2. kedd –
szerda 16:00
A kis herceg 3D
Színes, szinkronizált francia
animációs fantasy
Hossz: 108 perc
Rendező: Mark Osborne

Marton Prometheusa a tapolcai temetőben

30. hétfő 18:00 1000,-Ft
Vissza a jövőbe I. (1985)
Színes, amerikai sci-fi
kalandfilm
Hossz: 111 perc
Rendező: Robert Zemeckis
november 26 – 29. csütörtök
- vasárnap 18:00 1000,-Ft
november 30. hétfő 16:00
december 1 - 2. kedd –
szerda 18:00
A tengernél
Színes, feliratos amerikai
romantikus film
Hossz: 123 perc
november 26 – december 2.
csütörtök – szerda 20:00
1200,-Ft
Az éhezők viadala –
A kiválasztott befejező rész
3D
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi akciófilm
Rendező: FranciaLawrence

Hirdetés

SOK BOLDOGSÁGOT
kívánunk

SZITA ÁRPINAK

50.
születésnapja
alkalmából!
EGYKORI OSZTÁLYTÁRSAID
(Monostorapáti - Hegyesd)

Fotó: szj.
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Zsóka ezüstje
Gratuláció a világbajnoki második helyezésért
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Erős emberek Rövid hírek
nagy show-ja n FOCI - Hazai páa csarnokban
lyán szenvedett 0:5-ös

Gaál Zsóka, a Tapolca
VSE sakkiskola növendéke világbajnoki ezüstéremmel tért haza a közelmúltban Görögországból,
amint azt lapunkban is olvashatták.

Erős emberek látványos,
show-elemekben is gazdag versengéssel kápráztatják el a közönséget november 28-án, szombaton, 13 és 18 óra között a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

Az ifjú sakkozónak a város
nevében Dobó Zoltán polgármester köszönte meg az
elért világraszóló sporteredményt. A kislány az U8-as
leányok között remekelt és
hozott dicsőséget Magyarországnak, jelenlegi lakhelyének Ajkának és nem utolsó
sorban Tapolcának. Amint
arról lapunk is beszámolt, a
legutóbbi sakk világbajnokságon a magyar válogatott tizennyolc taggal indult, közülük egyedül Zsókának sikerült a bravúr, azaz a dobogós helyezés. Ráadásul
azonos pontot szerzett, mint

A tapolcai sportlétesítmény
ugyanis először ad otthont a
Nemzetközi Strongman Cup
küzdelmeinek, ahova a Magyar Team mellett, Horvátország, Szerbia és Szlovákia
csapatait is várják a szervezők.
A várhatóan rendkívül izgalmas eseményt küzdősport
bemutató, fehérje kóstolás
és aerobik edzés is színesíti
majd Simon Szimonetta
sztárvendég (egyben műsorvezető) irányításával. Mindenképpen jó hír, hogy a rendezvény ingyenes - tudtuk
meg a szervezőktől.
(tl)

Fotó: Nagy Erika

Dobó Zoltán polgármester gratulált az eredményért
Gaál Zsókának, akit szülei is elkísértek Tapolcára
az aranyérmes vietnami kislány- adtuk hírül.
Az elmúlt héten a polgármesteri hivatalban ünnepi
fogadást rendeztek Zsóka
tiszteletére, ahol Dobó Zoltán a város nevében is megköszönte a szép eredményt.

Villámkezű sakkozók
XVIII. Kölcsey kupa elnevezéssel, megyei villám
és rapid egyéni sakkbajnokságot rendeztünk Tapolcán - tájékoztta lapunkat Kosztolánczi Gyula
sakkmester.
A villám versenyen, illetve a
rapidban is korcsoportonként kísérték figyelemmel
az indulókat, tehát gyermek,
ifjúsági, illetve felnőtt kategóriákban osztották ki az elismeréseket. A gyermekeknél Varga László lett az első,
Gelencsér Gergő és Tóth
Csongor a második, illetve a
harmadik helyet szerezte
meg. Az ifjúságiaknál Bencze Balázs, Janzsó Patrik és
Csalló Krisztián végzett az

élen, a felsoroltak szerinti
sorrendben. A felnőtt csoportban Bodó Bence vitte el
az első díjat, Buzás Bertalan
a második, Ács Márton a
harmadik helyen végzett.
A rapid verseny gyermekcsoportjában Tóth Csongor
aratott, őt Major Martin és
Horváth Barnabás követte a
képzeletbeli dobogón. Az ifjúsági kategória élére Csalló
Krisztián játszotta magát,
Kaufmann Bertalan, illetve
Szőke Kristóf a második, illetve harmadik helyig jutott.
A rapid felnőtt kategóriát
Bodó Bence nyerte, Buzás
Bertalan a második lett,
holtversenyben a szintén hét
pontos, harmdik helyezést
elért Ács Mártonnal.
(tl)

Jól sikerült a vívók válogatója
rezte meg az aranyérmet,
míg a hölgyeknél Borosné
Eitner Kinga tanítványa,
Siffer Klaudia diadalmaskodott. Siklósi a döntőben a
Vasasban versenyző Nagy
Dávidot győzte le 15:10-re,
míg Klaudia 15:14-et ért el a
BVSC-s Borsody Emmával
szemben. Farkas Csaba a
juniorok között a nyolcadik,
A nyolcvankét induló közül kadetben, a hetvenöt fős meSiklósi Gergely, Szalay zőnyben a hatodik helyen
(hg)
Gyöngyi irányításával sze- végzett.
Mind a nőknél, mind pedig a
férfiaknál a SZL-BAU Balaton Vívóklub párbajtőrözője
állhatott a dobogó legfelsőbb fokára a Junior Párbajtőr Országos Válogató versenyen, Budapesten.

A polgármester az ifjú tehetség boldog szüleinek, edzőinek, egyesületének is gratulált, Zsókának pedig emléklapot és értékes, sakkkönyv vásárlására is fordítható
könyvutalványt
adott át.
(tl)

Tekések a harmadik helyen
A Tapolca VSE teke csapata
a 2015/2016 –os Megyei
Szabadidő Bajnokság első
fordulójában
Herenden
2034 pontot szerzett.
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A Kiss József, Nyirő Tamás,
Nagy László, Bakos István
összeállítású csapat jelenleg
a tabella harmadik helyén
áll.
(hg)

vereséget a TIAC VSE
labdarúgó csapata a Devecser SE-vel szemben.
Az első félidőben a tapolcaiak partiban voltak
a vendégekkel, azonban
a második játékrészben
a gyors devecseri csatárokkal szemben a fegyelmezetlen védők tehetetlenek voltak. Jó játékvezetés
mellett,
megérdemelt vendéggyőzelem született. (hg)
n UTÁNPÓTLÁS Az U-19-es TIAC focisták Zircre látogattak,
ahol 1:2-es győzelmet
arattak.
Gólszerzők:
Deák Szabolcs és Dobján Adrián.
(hg)
n KOSÁRLABDA A tapolcai U11-es kosárlabda csapatok nyerték a Tapolcán megrendezett Országos Kenguru Bajnokság második
fordulóit. A Tapolcai
Sárkányok és a Tapolcai
Tigrisek bizonyultak a
legjobbaknak a Kazinczy Ferenc Tagintézményben megrendezett
tornán .
(hg)

Magyar Mihályra emlékeztek
Meghívásos női és öregfiúk teremlabdarúgó tornával emlékezett meg a
helyi labdarúgás Magyar
Mihályról.

Zalaapáti SE, illetve a Devecser SE volt a tapolcai TVSE
Honvéd ellenfele. Az eredmény jól tükrözte az erőviszonyokat, a tapolcai csapat megérdemelten nyerte
meg a körmérkőzés sorozatot. Gyenesdiás a második
lett, őket sorrendben a Zalaapáti, illetve a dobogó harmadik fokáról is lemaradó
Devecser követte. Legjobb
kapusnak a tapolcai Szalai
Krisztina bizonyult, a legjobb mezőnyjátékos a gyenesi Hegedűs Mónika lett, a
torna gólkirálynője címet a
Honvéd csatára Gyarmati
Renáta szerezte meg. A teljesítményért járó kupákat,
okleveleket, Illés Zsófia a

rendezvénycsarnok sportszervezője, illetve Magyar
József adta át a focista lányoknak. Hasonlóan kemény küzdelmek jellemezték délután a csupa tapolcai
csapat részvételével zajló
öregfiúk mérkőzésket is. Itt
a Tapolcai Öregfiúk FC I.
szerezte meg a győzelmet, a
Tapolcai Öregfiúk FC II.
azaz a Tapolcai Old Boys lett
a második, a Stari Beer Boys
a bronzos helyet harcolta ki,
míg a Tapolcai Honvéd SE
az utolsó helyre szorult. Az
öregfiúk küzdelmeinek legjobb kapusa Németh László,
legjobb
mezőnyjátékosa
Csáki László, gólkirálya
Osztermann István lett. (tl)

Magyar Mihály neve Tapolcán szorosan összefonódik a
labdarúgással. Az 1980-as
évek végén alakította meg a
Tapolcai Honvéd női labdarúgó csapatot, ahol edzői
és szakosztályvezetői feladatokat látott el éveken keresztül. Az 1990-es évek elején pedig létrehozta a Honvéd Sportegyesületen belül
külön szakosztályként az
„Öregfiúk szakosztályát”.
Rá emlékeztek, illetve tiszteletére rendeztek immár tizedik alkalommal teremlabdarúgó tornát a csarnokban. Délelőtt 11 órakor Paréj József Magyar Mihály
barátja, a torna ötletgazdája,
elindítója nyitotta meg a
sporteseményt. Késő délelőtt, illetve kora délután léptek pályára a lányok, ezúttal
a gyenesdiási Kinizsi SK, a Kőkemény küzdelem jellemezte a női meccseket is
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- TAPOLCAI ÚJSÁG

Rendőrségi hírek
n GARÁZDASÁG - A
Budapesti Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Főosztálya
kéri, hogy aki a képeken szereplő személyekkel kapcsolatban információval rendelkezik, vagy őket felismeri,
munkaidőben hívja a 06-1443-5000/32-380-as telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111-es
„Telefontanú” zöldszámon
(hétfő-csütörtök: 8-16, péntek: 8-13), a 107-es vagy a
112-es központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén. A fotók megtalálhatóak
a Tapolcai Újság online felületén.
n VÁDEMELÉS - Április 9-én egy nyirádi családi
ház előtt intettek le a rendőrök egy személygépkocsit,
majd igazoltatták annak
vezetőjét. A jármű átvizsgálása során a kesztyűtartóból
lőszerek kerültek elő. Ezt
követően házkutatást tartottak a férfi élettársának csabrendeki lakásában, ahol két
távcsővel és hangtompítóval
felszerelt vadászfegyverre
bukkantak a nyomozók. A
40 éves B. István ellen lőfegyverrel való visszaélés
bűntettének gyanúja miatt
indított nyomozást a Tapolcai
Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztálya, vádemelési javaslattal zárta és az
ügyet átadta az ügyészségnek - tudtuk meg Nagy Judit
megelőzési főelőadótól. (di)
Kedves nézőink!
Örömmel értesítjük önöket, hogy a Tapolcai Városi
Televízió elérkezett idei
fejlesztéseinek utolsó állomásához. Ez azt jelenti,
hogy heteken belül a Tarr
Kft. kábeltelevíziós rendszerében a digitális csomag részeként lesz követhető a Tapolcai Városi Televízió adása, HD minőségben, az erre alkalmas
készülékeken. A régebbi típusú televíziókon set top
box segítségével nézhetik
a HD minőségű digitális
helyi adást. Ezen berendezések hiányában az analóg
csomagban továbbra is elérhetőek vagyunk!
Amint pontos információval rendelkezünk az átállást illetően, értesítjük kedves nézőinket!
Kovács Melinda
főszerkesztő
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Tíz éves idősotthon
A hétvégén ünnepelte
fennállásának tizedik évfordulóját a Megbecsülés
Idősek Otthona. A „szülinapi” gyertyát az otthon
legrégebbi lakói fújták el,
Nagy Judit igazgató közreműködése mellett a
szombati ünnepségen.
Az otthon tetőtéri nagytermében először Nagy Judit,
üdvözölte a lakókat és hozzátartozóikat, illetve a meghívott vendégeket. Köszönetet mondott azoknak, akik
részt vettek az otthon megtervezésében, kivitelezésében, elindításában, majd későbbi működtetésében. Külön kiemelte a mindenkori
települési önkormányzat segítő, támogató hozzáállását.
- Köszönet a lakóknak is,
akik bizalmat szavaztak nekünk, s minket választottak
otthonukká. De csak a hála
hangján szólhatok az itt dolgozókról is, akik nap, mint
nap lehetővé teszik a zökkenőmentes működést, s azt,
hogy az intézmény valóban
otthonná is váljon. Ehhez
hozzájárul a létesítmény
korszerűsítése is, mint pél-

Az otthon nyitásának tizedik évfordulóján a régi lakók fújták el a gyertyát Fotó:szj
dául a közelmúltban megtörtént energetikai fejlesztés –
hangsúlyozta Nagy Judit.
Dobó Zoltán is köszöntötte a
jelenlévőket. - Az idősek
megbecsülése, ápolása egyértelműen társadalmi feladat, azonban az állam nem
minden esetben tud maradéktalanul helyt állni. Ezért

SZEM - PONT
Az ajtó, ami nem vezet sehova, mondták Rejtő Jenő egyik
ismert regényének rabságban szenvedő hősei anélkül,
hogy azt valaha is ellenőrizték volna. Aztán kiderült,
hogy mégis vezet valahova, ha belépnek rajta. A postánál
nemrégiben megnyitott kapu (átjáró) is bír némi szimbolikus jelleggel, ugyanis az erre járók, illetve a közelben
lakók gyalogos közlekedését nap, mint nap leegyszerűsíti. Nappal, világosban. Aztán sötétedés után már más típusú „járókelők” uralják a placcot, immár az ő közlekedésüket (szükség esetén gyors távozásukat) segíti a kapu,
míg az egyedül sétálók számára kifejezetten nem ajánlott
arra haladni. Drogozás, italozás, ricsaj, üvöltözés borzolja a békés emberek nyugalmát, ráadásul az árnyékemberek különböző szükségleteiket is ott végzik el. A kapu, ami megnyílt, nem oda vezet, ahova tervezői szerették
volna. Lámpa, rendőr, polgárőr kellene, hogy nyugalom
legyen, és bárki bármikor áthaladhasson rajta.
(szj)

A tapolcai átjáró, ami korábban nem létezett. Napközben átereszt, de sötétben jobb elkerülni Fotó:szj.

van szükség az ilyen és
ehhez hasonló magánkézben lévő intézményekre,
amelyek kiemelten fontos
társadalmi, közösségi szerepvállalásról tesznek tanúbizonyságot - fogalmazott a
polgármester. Az ünnepség
további részében Szakács
Péter plébános, és Molnár

Csaba Bertalan református
lelkész szólt a jelen lévőkhöz, majd a kulturális műsorban Szabó Csaba tehetséges néptáncos tanítványai,
Cseh Dia (Acro Dance) villámlábú táncosai, valamint
Vitus Kata és Füstös Mária
szavalatai szórakoztatták a
közönséget.
(szj)

Heti SÜTI

Piaci információk

Őszibarackos túróbomba

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 45 - 50/db
Burgonya: 150-160 Ft/kg
Sárgarépa: 220 -300 Ft/kg
Zeller: 80 - 220 Ft/kg
V.hagyma: 190 - 200 Ft/kg
Fokhagyma: 1400 Ft/kg
Fejeskáposzta: 150 Ft/kg
Karfiol: 360 Ft/kg
Karalábé: 150 Ft/kg
Paprika: 380 - 480 Ft/kg
Paradicsom: 660 Ft/kg
Uborka: 660 Ft/kg
Körte: 300 - 330 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 460 Ft/kg
Mandarin: 450 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 400 Ft/kg
Kiwi: 350 Ft/kg
Szőlő: 580-700 Ft/kg
Méz: 1600-2500-3000 Ft/kg

Hozzávalók: 6 tojás, 6 ek. porcukor, 6 ek. liszt, 1/2 csomag sütőpor.
Piskóta tekercseket sütünk, majd
ha kihűlt megkenjük baracklekvárral.
Töltelék: 1/2 kg túró, 2 dl tejföl, 6
ek. porcukor, 1 csomag zselatin, 1
doboz őszibarackkonzerv. Folpackkal kibélelünk egy félgömb
formájú tálat és a felszeletelt piskótatekercsből egy sort rakunk bele. A krémhez a túrót villával öszszetörjük, majd összekeverjük a
cukorral és tejföllel. 1 dl vizet felforralunk, csomómentesre elkeverjük benne a zselatint és a túróhoz keverjük. Még mielőtt dermedni kezdene kis kockára vágott
őszibarack darabokat keverünk az
összeállított krémbe és a piskótás
formába öntjük. Amikor valamelyest szilárdulni kezd, a tetejét befedjük a lekváros tekercsekkel.
Hűtőbe dermedni hagyjuk egy éjszakára.
Szafner Irén, Tapolca

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

