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Hölgyek köszöntése
NŐNAP Műsor a Batsányi Vasutas Nyugdíjas Klub férfi tagjaitól
A Batsányi János Vasutas
Nyugdíjas Klub férfi tagjai, a nemzetközi nőnap
alkalmából összeállított
műsorral, virággal és kiszolgálással kedveskedtek a női klubtagoknak és
a klubnak helyet adó művelődési intézmény dolgozóinak a közelmúltban.
A programot a klubvezető
Tóth Ferencné rövid köszöntőjét követően, Tóth
Ferenc vázolta fel és nyitotta
meg. Az alkalomra színes
kulturális összeállítással készült a csoport, elsőként a
Füstös Zsuzsi által vezetett
Batsányi népdalkör dalai
zengték be a művelődési intézmény különtermét, majd
internetről lejátszva, egy
ismert Apostol sláger is felcsendült. Ha már nőnap,
nem maradhatott ki a költészet sem, szerelemről,
nőkről, a gyengébbik nem
megbecsüléséről szóltak a
sok esetben megható, romantikus, versek. Szép, az
alkalomhoz illő gesztus volt,
hogy a férfiak ezúttal maguk

50 éves város

Nőnap alkalmából műsorral, virággal kedveskedtek a klubtagoknak Fotó: Töreky
láttak el mindent. Ünnepi rengeteg programot szervez, mészettudományos előadáselőkészületekkel,
szend- amelyek minden esetben sal járultak hozzá tartalmas
vicskészítéssel, kedves fel- családiasak, remek hangu- és hasznos időtöltéshez. Haszolgálással igyekeztek a latban telnek. Ahogy a múlt- vonta két alkalommal tarklubfoglalkozást,
terhet levenni hitveseik, a ban, most sem zárkóznak tanak
klub hölgytagjai válláról. A magukba, szívesen fogad- amely igazi ünnep minden
VOKE keretein belül műkö- nak új csatlakozókat is. Az esetben, hiszen fehér asztal
dő nyugdíjas csoport a tagok elmúlt időszakban számos mellett zajlik, a tagok szinte
elmondása szerint is jól mű- zenés rendezvénnyel, sok, vendégül látják egymást,
ködik. Tóth Ferencné veze- leginkább helyi vendégelő- igyekeznek megadni a módtőtől megtudtuk, ennek ér- adóval, orvosi- , rendőrségi- ját, rangját egy-egy ilyen
(tl)
dekében klubjuk év közben , irodalmi-, vagy éppen ter- összejövetelnek.

Várakozás
szülte ötlet
A várakozási idő jelenleg megemelkedett, közli velem a nap
bármely szakaszában a telefonos ügyfélszolgálati rendszer
robothangja. Hívjam
őket később, vagy
máskor, de ne most,
tájékoztat a műnő. Az
unalmas, véget nem
érő billentyűnyomkodás közben arra gondoltam, hogy bevezetek itthon egy hasonlót. Beragasztom a
postaládát, jelezve,
hogy a várakozási idő
nálam is megemelkedett. Ha csekket, fizetnivalót küld a szolgáltató, akkor nyomjon meg egy akármilyen gombot, akárhol,
és adja meg az ügyintéző telefonszámát, a
06-os előhívó nélkül,
írásban. Ha ezt megkapom, 72 órán belül
felveszem a kapcsolatot velük, de lehet,
hogy előbb. Vagy később. A beszélgetést
meg rögzítem.
Szijártó János

Búcsú Tóth Józseftől
A napokban vettek végső
búcsút Tóth Józseftől, Tapolca díszpolgárától a
családtagok, a rokonok,
ismerősök, barátok.

Dobó Zoltán és a cég képviselője, Németh Zoltán a
szerződés aláírása után
Fotó: Szijártó János

Elindulhat a beruházás
Egymilliárd forintos beruházással légtechnikai előszigetelt panelgyártó üzem
kezdheti meg működését a
BHA Kft. számára korábban
eladott laktanyai ingatlanon
a képviselő-testülete döntése szerint. A város nevében

Dobó Zoltán polgármester
írta alá SMC Property-vel,
az érintett cégcsoport ingatlankezelőjének képviselőjével a szerződést. A beruházást majd az InnopanTech
Kft. valósítja meg, a cégcsoport tagjaként.
(szj)

nek. Számos helytörténeti
kiadvány is fűződik nevéhez,
de elévülhetetlen érdemei
vannak az Alsó tóparton álló

Véndek hegyi, barokk stílusú
Szent-kút megmentésében.
(Folytatás az 5. oldalon,
„Emlékét őrzi...” címmel)

A Tapolcai Városszépítő
Egyesület korábbi elnökéről a mai vezető, Benács Lajos írt nekrológot.
Megrendülve fogadtuk a
hírt, Tóth József, Józsi bácsi,
városunk Díszpolgára a Tapolcai Városszépítő Egyesület alapító tagja, 1991-2004
között elnöke, 2004-től tiszteletbeli elnöke, 2016. február 28-án 98 éves korában
csendesen megpihent. Józsi
bácsi aktív közéleti személyiségként tevékenykedett
Tapolcáért. Elkötelezett híve
volt a helytörténeti kutatásoknak, műemlékvédelem- Tóth Józseftől sokan búcsúztak a múlt héten Fotó: szj.
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KÉPVISELŐI
platform
Lapunk
vendége
a héten:
Császár László
A 2015-ös esztendő nem
a nagy sikerek éve volt
Tapolcán,
vélekedett
Császár László önkormányzati képviselő. Annak örülök, hogy az
általunk megkezdett folyamatok részben befejeződtek, illetve ha a
strandra gondolok, most
már talán befejeződnek.
A jelenlegi városvezetés
korábbi ígéretei ellenére
semmi változás nem történt az önkormányzat
életében, maradt ugyanaz a szerkezet, struktúra,
mint a korábbi években,
annyi hozadékkal, hogy
fogy a pénz, és egyre kevesebb jut fejlesztésre,
beruházásra. Az idei
2016-os költségvetésből is egyértelműen kiolvasható, hogy később
sem várható semmilyen
jelentős változás. Ebben
legnagyobb felelőssége
a városvezetésnek van,
a nagy ígéretek, amik elhangzottak számtalan
alkalommal a kampányok idején, sehol nincsenek, csak azok az
alapok vannak, amit mi
korábban
leraktunk.
Azonban van olyan is,
aminek lehet örülni Tapolcán. Az elmúlt év
kórházberuházása
az
évszázad legnagyobb mintegy 2,3 milliárdos fejlesztése volt. Örömteli dolog, még annak
ellenére is, hogy az előző képviselő-testület által fejlesztésre megszavazott 77 millió forintból 11 milliót elvont a
mostani testület. Ebből
4,5 milliót végül megkapott az intézmény, de
a fennmaradó 6,5 millió
sajnos végleg elvonásra
került.

KÖZÉLET

2016. MÁRCIUS 11.

Új kerékpárút?
A Balatonnal kötné össze a várost a fejlesztés
Választókörzetét érintő
kérdésekről tájékoztatta
lapunkat Rig Lajos országgyűlési képviselő a
napokban. Szó esett a
halimbai iskola problémájáról és a sokak által vágyott, Balatont elérő kerékpárútról.
Mint megtudtuk, a halimbai
iskolába 140 gyerek jár.
Nagy gond, hogy a tornaterem padozata elhasználódott, alul dohos, korhadt az
anyag. Vélhetően emiatt sok
az intézményben az allergiás
megbetegedés, tizenöt asztmás gyerekről is tud a képviselő. De többen panaszkodnak fulladásra, fejfájásra. A tornatermet az iskolásokon kívül mintegy harminc óvodás is használja.
Rig Lajos tárgyalt az illetékesekkel a probléma kapcsán, amit egyébként 2,5
millió forintból meg lehetne

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Rig Lajos országgyűlési képviselő tájékoztatójában elmondta, még az idén elbírálják a pályázatot Fotó: szj.
oldani. - Ez nem nagy összeg
intézményi szinten, bár úgy
értesültem, már arra sincs
pénz az iskolában, hogy a
nyomtatókba patront vásároljanak - hangsúlyozta.
A képviselő tájékoztatójában azt is elmondta, hogy
jók az esélyek a Tapolca és
Balaton között kialakítandó
kerékpárút megvalósulásá-

ra, akik a cég ügyfelei, ne
csak az analóg csomagban
legyen elérhető a TVT. A tapolcai önkormányzat a teljes
digitális átállásra való felkészülés utolsó fázisát kétmillió forinttal támogatta, a
szükséges technikai eszközök beszerezése okán. Korábban már egy sikeres pályázatnak köszönhetően a
tévé sugárzó adóját sikerült
digitálisra cserélni, így
azok, akik antennán nézik a
helyi adást, már érzékelhették a képi és hangbeli vál-

Elsők lettek a gyerektáncosok

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

ra. - Négy önkormányzat pályázott a kerékpárút megépítésére, Szigliget, Hegymagas, Raposka és Tapolca. A
közel 600 milliós beruházást
közvetlenül a hegymagasi út
Tapolcai Járási Hivatal
mentén alakítanák ki. A pályázat elbírálása még az idén 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
megtörténik, ha minden jól Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
megy, jövőre már a közbeHivatalvezető:
szerzést is kiírhatják. (szj)
Benczik Zsolt

Digitális csomagban a helyi televízió
Örömmel tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy február
22-től a Tapolcai Városi
Televízió felkerült a Tarr
Kft. digitális műsorkínálatába, így az analógon kívül,
most már a digitális csomagban is nézhető a helyi
TV, kiváló képminőségben.
A tárgyalások már a tavalyi
évben elkezdődtek, miután a
Tapolcai Média Kft. vezetése és a televízió munkatársai
találkoztak Tarr János ügyvezető igazgatóval annak érdekében, hogy azok számá-

INFORMÁCIÓ

tozást. Most már ezt azok is
megtapasztalhatják, akik a
Tarr Kft. digitális műsorkínálatában nézik a városi televíziót. A TVT a 278-as
programhelyen található.
Köszönetünket fejezzük ki a
Tarr Kft. ügyvezetőjének,
Tarr Jánosnak, Pózvai Zoltánnak, a cég mérnökének,
Szabó Sándornak, a helyi
ügyfélszolgálat vezetőjének
az önzetlen segítségért!
Kovács Melinda főszerkesztő
Tapolcai Városi Televízió

Meseíró
pályázat

A tapolcai önkormányzat az
újbóli várossá nyilvánítás
50. évfordulója alkalmából
mese- és történetíró pályázatot hirdet. Pályázni a következő korcsoportokban lehet:
3-4., 5-6., 7-8. osztály, köFogadóórák a városházán:
zépiskolás korcsoport, felNéptánc kategóriában I. helyezést ért el a Batsányi Gyerek- nőtt korcsoport. A témája
- Rig Lajos országgyűlési
táncegyüttes március 05-én a Connector Táncfesztiválon
képviselő minden hónap első
Tapolcához
kapcsolódó,
Veszprémben. Az együttes tagjai: Varga Petra, Varga Pepi,
csütörtökén (15.00-16.00 óra
részben
vagy
egészben
kiközött) a Tapolcai Közös Ön- Szabó Boglárka, Gróf Evelin, Csabay Júlia, Stark Eszter,
talált
történet
legyen,
terjekormányzati Hivatal udvari ta- Takács Rebeka, Zavaczki Alíz, Csongrádi Flóra, Bors Lara,
delme ne haladja meg a 7000
Peresztegi Bontond, Peresztegi Martin, Horváth Martin,
nácstermében tart fogadóórát
karaktert!
Beadási határidő:
Bukovinszky
Gergő,
Illés
Hunor,
Varga
Zalán.
- Lévai József alpolgármester
2016. április 30. 16 óra.
Felkészítőik: Kiss Bernadett és Buzás Balázs
Március 21. 14.00-16.00

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
Orvosi ügyelet:88/412-104
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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Tervek az idei évben
KÜLDÖTTGYŰLÉS Aktívak a térségi nyugdíjas szervezet tagjai
Küldöttgyűlésen foglalták
össze az év fontosabb
eseményeit a Tapolca és
környéke nyugdíjas érdekvédelmi szervezet
tagjai. Az eseménynek a
hivatal udvari tanácsterme adott otthont a napokban, ahol egyperces
néma tiszteletadással
búcsúztak két elhunyt
tagtársuktól is.
Az egyesület elnöke, Kismihók Hajnalka lapunk és a városi televízió érdeklődésre
elmondta, hogy az elmúlt év
folyamán nagyon sok tervezett programot sikerült megvalósítania a szervezetnek
Tapolcán és vidéken egyaránt. - Egy nagyon fontos új
célt is kitűztünk magunk elé
tavaly, ez pedig az, hogy külső kapcsolatokat is keressünk. Ennek szellemében regionális és országos rendezvényekre látogattunk el.
Örömmel tapasztaltuk, hogy
nagyon sok segítséget kaptunk az érintett önkormányzatoktól, polgármesterektől.
Nekünk minden támogatás

Üléseztek a Tapolca és környéke nyugdíjas érdekvédelmi szervezet tagjai Fotó:tl.
sokat jelent, az is ha pénzbeli, de az is ha például egyegy termet kapunk rendezvényeinkhez, vagy éppen
szállítási költségeinkhez járulnak hozzá az illetékesekmondta el lapunk érdeklődésére az elnök, aki azt is fontosnak tartja, hogy szervezetüket minél többen megismerjék. - Igyekszünk jelen
lenni a helyi-, és a megyei
médiumokban, de a Generációk című országos nyugdíjas lapban is megjelennek
időnként írásaink. Ugyan-

Heti Ötlet
Dr. Ásványi Tamás

egészség
környezet
informatika

állatorvos

Vihetjük-e kutyánkat kertesből tömbházba, vagy
jobban tesszük, ha megválunk tőle? Olvasónk által
feltett kérdésre adott választ dr. Ásványi Tamás
állatorvos.
- Nehéz kérdés, mert a
tulajdonosnak kell ismernie a saját kutyáját. Menynyire ragaszkodik hozzá,
milyen szoros köztük a
kötelék. Tény, hogy nagytestű kutyának semmi keresnivalója egy tömbház
bármelyik emeletén, számára nem igazán ideális
körülmény ez a 40-50
négyzetméteres, száraz levegőjű "börtön". Más a
helyzet, ha már 6-8 hetes
korától ott él, elfogadta és
megszokta azokat az életkörülményeket. Egy évekig szabadon élő, udvaron
hancúrozó jószágot beszorítani egy szűkebb helyre
nehéz dolog. Amennyiben

a tulajdonos eléggé bensőséges, viszonyban van a
kutyájával, akkor sokkal
nagyobb bajt idézhet elő
az, ha a gazditól elszakad,
mintha mégis bekerül egy
kicsi lakásba. Nehéz tanácsot adni, de azt javaslom:
próbálja meg a kérdező
bevinni az új helyre. Meglátja, hogy reagál, alkalmazkodik az emeletes ház
nyújtotta szűkösebb körülményekhez. Amennyiben nem válik depresszióssá, nem fog bepisilni, a
lakókörnyezetnek sem fog
ártani, akkor maradjon ott.
Azt nem árt tudni, hogy az
a kutya, amelyik depreszszióba esik, elveszíti a bizalmát az emberekkel
szemben. Sokat fog ugatni, esetleg agresszívabban
viselkedik, mindent elkövet majd, hogy felhívja
magára a figyelmet, még a
a bútorokat is megrágja.

akkor fontos, hogy bevételeinket is tudjuk növelni, ennek eszköze az „egyszázalékokból" szerezhető bevétel, ezért tagjainkat is az erre
való odafigyelésre ösztönözzük, de könyvelőkkel is
felvettük a cél érdekében a
kapcsolatot. Az idei évre a
legfontosabb
célkitűzés,
hogy hagyományos programjaink rendben lezajlódjanak. A Nőnap, az országosan egyedülálló és népszerű
Nagyszülők-Unokák Napja,
az Idősek Világnapja, kará-

csonyi rendezvényeink és a
nyugdíjas köztisztviselők találkozója. Ez utóbbira mintegy húsz településről várjuk
majd az érintett nyugdíjasokat.
Ezeken kívül tervezzük,
hogy elutazunk Budapestre
az országos nyugdíjas találkozóra, Csopakra a regionálisra, de ahol van lehetőségünk bemutatkozni, fellépni, oda jelentkezünk és
megyünk - osztotta meg lapunkkal a terveket Kismihók Hajnalka.
(tl)

Közös felolvasás
A Wass Albert Könyvtár
és Múzeum idén is csatlakozott ahhoz a világ magyarságát
megszólító
rendezvényhez, melynek
keretében
különböző
helyszíneken egy időben
kezdenek felovasni Wass
Albert műveiből.
A felolvasó estet megelőzően dr. Décsey Sándor a
könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket Wass
Albert mellszobránál, melyre koszorút helyezett el Bertalan Csabával és Dobó Zoltán polgármesterrel. Az intézmény vezetője elmondta,
hogy az idei év jubileumi
évszámokban bővelkedik és
ebbe a sorba tartozik a
könyvtár is, hiszen éppen tíz
évvel ezelőtt kapta az erdélyi író, költő nevét az akkori városvezetéstől. A koszorúzás után kezdődött az
irodalmi műsor. A Wass
Albertről szóló előadást
Bertalan Csaba állította
össze, melyben közremű-

Fotó: hg.

Az író, költő műveiből olvastak a résztvevők
ködtek a TÁMK Amatőr
Színjátszó Klubjának tagjai
is. A közel félszáz helyszínen egy időben kezdődtek a
felolvasások, így többek között Érsekújvár, New York
és Los Angeles mellett Tapolcán is pontban tizennyolc
órakor a magyar és székely
himnusz eléneklésével vette
kezdetét a maratoni megemlékezés. Az est alkalmából a
Báder Zoltán Band zenei
összeállítása is elhangzott,
melyben megzenésített verseket hallhattak az emlékezők.
(hg)

Rövid hírek
n CSALÁDI napot
tartanak a Bárdos iskolában március 19-én 9től 12 óráig a leendő első osztályosoknak és
szüleinek. Programjaik
között szerepel játszóházi foglalkozás, játékos sport a műfüves pályán, daltanulás, táncház és népi gyermekjátékok tanulása. A játékon kívül lehetőség nyílik arra, hogy szülők és
gyermekek kötetlenül
beszélgethessenek a tanító nénikkel. A délelőtt
folyamán már lehet jelentkezni a meghallgatásra a zenei osztályba
készülőknek, melynek
időpontjai, március 31.
16 és 16.30, április 1.
15.30 és 16 óra.
(szj)
n
VERSENGÉS Február 27-én, Várpalotán rendezték meg a
megyében élő tanulásban és értelmileg akadályozott diákok megyei asztalitenisz versenyét. - A tanulásban
akadályozottak között
két tanuló képviselte a
Szász Márton Iskolát.
Horváth Krisztina első
helyezésével tovább jutott az országos döntőbe. Idén először értelmileg akadályozott tanulók is nevezhettek, a
fiúk három különböző
korcsoportban indultak,
és mindhárom tanulónk
első helyezést ért el - tájékoztatta lapunkat Doroszi Nikolett.
n ELHUNYT - Március 4-én, életének 62.
évében elhunyt Ormai
József a tapolcai Bauxitbányász SE egykori
meghatározó futballistája. Temetése március
19-én délután 15 órakor
lesz szülőfalujában Magyarszéken.
n VADÁSZATRÓL
tart előadást dr. Sáry
Gyula március 17-én
17 órakor a Wass Albert
könyvtárban rendezendő felolvasó est alkalmából. Az előadás címe: Tritoncsiga.

06/87/412-289
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
Több európai országban tovább szigorodott a jogszabályban meghatározott véralkohol érték felső szintje,
amely a közlekedésben való
részvételt zárja ki - írja a
kreszvaltozas.hu internetes
portál.
Az ittas járművezetés engedélyezett limitjei országonként eltérnek. Van, ahol
egy-két pohár átlagos erősségű (alkohol fokú) sör még
„belefér”, máshol azonban a
járművezetés előtti és alatti
szeszesital fogyasztás általánosan tilalmazott. Az ittas járművezetést az egyes
országok saját jogrendjükben eltérően szabályozzák.
Igaz ez az ittas járművezetés
jogszabályi meghatározására (például van ahol szabálysértés, máshol bűncselekmény), az engedélyezett
véralkohol értékére, a befolyásoltsági szintekre és az
alkalmazott
szankciókra
egyaránt.

Elektromos segítség
PEDELEC Egyelőre az ár szab határt a széles körű elterjedésnek
Az elektromotoros kerékpár, tekerést is igénylő
változata a pedelec. Nyugaton már rendkívül népszerű közlekedési- és
sporteszköz, nálunk a keresetekhez képest viszonylag magas ára miatt
még kevesen vásárolják,
pedig vonzó, olcsó és
egészséges alternatíva a
közlekedésben.
Csak fel kell tölteni az aksit,
felülni rá és tekerni a pedált,
mintha csak hagyományos
kerékpárunk lenne. A csoda
akkor következik be, amikor
bekapcsol a rásegítő elektromotor és a biciklizés hirtelen
megszűnik komoly erőnlétet
igénylő izommunka lenni. A
KRESZ előírások miatt gyárilag leszabályozott motor
huszonöt kilométeres sebességgel visz bennünket, akár
dombnak felfelé is a megizzadás veszélye nélkül. Nincs
gázkar, mint egy robogónál,
a vezérlés teszi a dolgát, de

Tavaszi feltöltések
A gépjárművezetők számára a tavaszi átállás
nem csupán a gumik váltását jelenti, hanem egy
szervizben végzett ellenőrzést is, amely természetesen kiterjed az akkumulátorok vizsgálatára,
feltöltésére, vagy szükség esetén cseréjére.
- Akik ritkán használják
gépkocsijukat, vagy télen
esetleg egyáltalán nem közlekednek vele, azoknak tavasszal mindenképpen érdemes egy feltöltést, folyadékszint ellenőrzést végezni,
természetesen csak azokban
az akkumulátorokban, amelyekben lehet (nem "gondozásmentes"). Tóth Csaba tapolcai
szerviztulajdonos
szerint az sem árt, ha kéznél
van az egyébként szinte
minden autósüzletben beszerezhető töltő, hiszen annak használatával lényegesen meghosszabbítható az
akkumulátor élettartama. Akik naponta ülnek gépkocsijukba, kevésbé érintettek
ebben az esetben, hiszen az
autó menet közben mindig
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ÚTKÖZBEN

Tóth Csaba: Itt a tavasz,
figyeljünk az aksira!
fel is tölti, és megfelelő szinten tartja az akkumulátort.
Viszont akik hosszabb ideig
el sem indították a járművüket, jobb, ha körültekintően
járnak el. Először ellenőrizzék a cellákban lévő folyadékszinteket, s azt szükség
esetén desztillált vízzel pótolják. De hangsúlyozom,
csak annál az akkumulátornál, amelyik erre alkalmas!
Ezután kezdhetik meg a töltést. Ezt a szervizben is elvégzik, és ha egyéb munkák
is aktuálisak, érdemes szakemberhez fordulni -tette
hozzá Tóth Csaba.
(szj)

Sebők Róbert: Nyugaton rendkívül népszerű
kizárólag akkor, ha tekerjük
a pedált. A nagyobb teljesítményű, sportosabb változatokkal, akár 40-45 kilométeres sebességgel is haladhatunk szinte fillérekből. Az
akkumulátor teljesítménye,
lemerülése és számos más
tényező persze határt szab az
elektromos hajtással megtehető távolságnak, de azért a
40-60 kilométeres hatótáv
egy töltéssel nem szokott
probléma lenni. - Tapolcán
az elmúlt időszakban nyolctíz darab elektromos hajtású
Hirdetés

Fotó: tl.

kerékpárt
értékesítettem.
Ezek zöme egy elismert hazai összeszerelésű kerékpármárka elektromos motorral
ellátott, egyszerűbb felépítésű, kisebb teljesítményű változatai voltak- tudom meg a
város talán legrégebbi kerékpáros szervizének tulajdonosától, Robertótól. Sebők Róbert már több, mint
húsz éve foglalkozik üzletszerűen a kétkerekűekkel,
véleménye szerint a Pedelec
praktikus jármű lehet idősebbek számára, de azoknak

sem kell csalódniuk benne,
akik meg akarják kímélni
magukat a kerékpározás izzasztó fáradalmaitól, főleg a
széllel szembeni, vagy a
dombon felfelé tekerés nehézségeitől. - Ausztriában,
egy Fertő-tó melletti kölcsönzőnél a kivett bicikliknek már a fele elektromos
volt amikor ott jártam, nálunk ehhez képest gyerekcipőben jár a technika elterjedtsége - mondja. A tapolcai
kereskedőtől megtudom azt
is, hogy legolcsóbban 250
ezer forint körül juthatunk
hozzá a pedelechez, illetve
egy jó elektromos szetthez.
Félmilliótól, de inkább milliótól felfelé találunk csak
minőségi, gyors és erős példányokat, akár városi, vagy
terepbicikli változatokban
is. A pedelec akkumulátorok
élettartama sok mindentől
függ. Van olyan, aki öt-hat
éve használja a biciklijét,
szinte naponta még mindig
az eredeti akkuval.
(tl)
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Zenei napok kezdődnek Emlékét őrzi a város
A mai nappal kezdődnek a cius 21-én 17 órakor a
Zenei napok a Járdányi Pál
Zeneiskolában. Március 11én (péntek) 17 órakor a zeneiskola tanárainak hangversenyét hallhatja a közönség. Március 18-án 17 órakor a volt növendékek, márHirdetés

zeneiskola mostani növendékei lépnek fel. Ekkor hirdetik ki a 2016. évi zenei olvasópályázat eredményeit.
A koncerteket a zeneiskola
hangversenytermében tartják, a belépés díjtalan. (szj)

(Folytatás az 1. oldalról)
A Véndek hegyen összedőlt
Szent kút volt, az 1983-ban alakult Városszépítő Egyesület által első helyi megmentett, műemléknek minősíthető építmény. Miután ez volt az első
helyi megmentett műemlék,
így ez lett egyesületünk jelképe, vonalas rajza szerepel pecsétünkön, hivatalos irataink
fejlécén. Józsi bácsi szorgalmas, kitartó, fáradhatatlan
munkásságának köszönhetően,
az ő, és az általa vezetett egyesület tevékenységét, az évek
során elvégzett munka eredményeinek taglalását, csak egy
terjedelmesebb tanulmány keretében lehetne összegezni. Így
csak néhány elvégzett munka
felvillantásával illusztrálom a
megtett út állomásait. Javasolták a barokk műemlék Szentháromság szobor restaulását és
eredeti helyére való visszaállítását, ami megtörtént. Megszervezték és anyagilag is, támogatták a Csobánc-hegyen lévő, Szent Donát kápolna felújítását. Az erősen megrongálódott Véndek-hegyi haraglábat
felújították, ráccsal és villámhárítóval szerelték fel. Szorgal-

mazták a városközpont régi
polgárházainak eredeti formában való felújítását, ami meg is
történt, így ezek visszaidézik a
régi kisvárosi képet. Mindez jelentős tényező volt, hogy a város Hild János díjat kapott!
(2004). A város történeti kutatásainak eredményeit az általuk
indított Tapolcai Füzetek sorozatban jelentették meg. Neves
tapolcai, vagy idekötődő személyeknek állítottak emléktáblát a városi Panteonban, illetve
az érintett régi épületeken.
Összesen tizenhármat, melyek
közül öt, domborműves. Felsorolhatatlan egy ekkora életmű
egy nekrológban. És nem is
szükséges - úgy gondolom. Józsi bácsi munkájáért, kapott elismerést civil szervezetektől,
vagy azok előterjesztésének
eredményeként (mint a Podmaniczky-díj, Kós Károly- díj) és
állami kitüntetéseket is (Oktatásügy Kiváló Dolgozója, TIT
Aranykoszorús Jelvény, Pedagógus Szolgálati Érem, 1996ban Tapolca Város Díszpolgára
címet vehetett át, pedagógusként gyémánt és gránit diploma
tulajdonosa). De talán minden
hivatalos elismerésnél többet

Tóth József

Fotó:szj.

jelent az a kitüntető figyelem,
az a szeretet, ami felé irányultha lehet így mondani. Felnéztek rá fiatalok és idősek egyaránt. A város elismert köztiszteletben álló polgárai közé tartozott. Józsi bácsi csendben
ment el, ahogy élt. Szerettem és
szerettük, becsültük sokan.
Biztos vagyok abban, sokáig
megőrzi mindenki az emlékét,
és nem csak azt. Nem csak azt,
hogy élt köztünk egy kitűnő
ember, de azt a tudást is, amit
tőle kapott, kaptunk, hasznosíthatjuk majd a továbbiakban is,
Tapolca épített örökségének
védelme, megóvása érdekében.
Nyugodj Békében! Józsi bácsi!
Emléked szívünkben él!
Benács Lajos elnök
Tapolcai Városszépítő Egyesület

Hirdetés

TVT

Jó estét Tapolca!

Élő, interaktív magazinműsor
A Tapolcai Városi Televízió minden hétfőn 19 órától élő adással jelentkezik. Minden
héten aktuális témák kerülnek terítékre, amelyekhez a műsorvezetők - Szijártó János,
Kovács Melinda, Töreky László, Havasi Gábor - várják a nézők reflexióit, kérdéseit,
véleményét, adás közben.

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

Hetvenegy év földben és fában - Háborús emlék
1944 decemberének heteiben igencsak mozgalmas
események követték egymást Diszelben és a falut
övező erdőségekben. Itt állomásozott és készült a közeledő szovjet csapatokkal
vívandó összecsapásokra a
Honvédség 9. gyaloghadosztályának alárendelt 91.,
92. és 93. gyalogezred, öszszesen 4500 fő legénységi
állománnyal és 250 tiszttel.
Az egyes kötelékek harcászati- és fegyvergyakorlatokat végeztek reggeltől-estig, a környező táj menetelő
rajok és szakaszok sokaságától volt élénk. A kiképzés
befejezését követően az alakulatok zömét a 25. gyaloghadosztályba osztották
be, amely a Balaton északi
partvidékének védelmét látta el, majd 1945. január második felében a Siófok és Simontornya térségében tomboló ütközetekben kerültek
bevetésre. A diszeli kiképzés
heteinek, valamint a területen 1945. március 26–27-én
végigvonuló
hadiesemé-

Moziműsor

Ihász Nándor és édesanyja
a relikviával, amelyet egy fa
őrzött hetvenegy évig
nyeknek a tárgyi emlékei
még ma, hét évtizeddel a
harcok után is felszínre bukkannak néhanapján.
Nem tudni hogyan, hogyan
sem? – de valamikor ekkortájt a Halyagos-hegy nyugati
lejtőjén gazdáját vesztette
egy puska. Magyar honvédé
lehetett, mert egy 8 mm-es

1935 mintájú MannlicherSchönauer
ismétlőpuska
volt az. Senki nem akadt rá,
így lassan de biztosan betakarta az évről-évre vastagodó erdei avar, s közben korhadozni kezdett a puskatus,
meg a rozsda is munkálkodásba fogott. Idővel egy
fácska indult növekedésbe,

pont a puskacső mellett,
amit a dupla fatörzs villába
fogott és évek múltán körbenőtt. A nődögélő fa a fegyvert fokozatosan kiemelte
földön fekvő helyzetéből és
ritka látványt nyújtó jelenséget eredményezett. Fába
nőtt második világháborús
relikvia!
Hetvenegy év múltán egy
idevaló iskolás legényke
édesanyjával erre sétálgatva
rátalált a muzeális értékre. A
Bárdos Lajos Általános
Iskola 7. z osztályos tanulója, Ihász Nándor volt a szerencsés felfedező, aki egyben a Tapolcai Múzeumbarát Diákkör tagja. A megtalálás örömét követően édesanyja kíséretében behozta és
a múzeumnak adományozta
a becses hadtörténeti emléket. Az ajándékozás után az
előírásos rendőrségi fegyverszakértői
vizsgálattal
folytatódott a történet. A
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum aulájában április
folyamán megnyíló „Balatoni csata 1944–45” című kiállításunkon terveink szerint
már majd az érdeklődő közönség is megszemlélheti.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Hirdetés

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
December 3 - 9.
csütörtök – Szerda
12 - 16. szombat - szerda
14:00 - 1200,-Ft
Firenze – Uffizi Képtár 3D
Színes, szinkronizált olasz
dokumentumfilm
Hossz: 95 perc
Rendező: Luca Viotto
10 - 16. csütörtök - szerda
15:30 - 1000,-Ft
Firenze – Uffizi Képtár
Színes, szinkronizált olasz
dokumentumfilm
Hossz: 95 perc
10 - 16. csütörtök - szerda
17:00 - 1200,-Ft
ZOOTROPOLIS – Állati
nagy balhé 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 108 perc
10 - 16. csütörtök - szerda
19:00 1000,-Ft
A BEAVATOTT sorozat – A
hűséges
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi akció
Rendező: Robert Schwentke
10 - 16. csütörtök - szerda
21:00 1000,-Ft
Egy háború
Színes, feliratos dán film
Hossz: 115 perc

Segítse adója 1%-ával a
tapolcai média munkáját!
Tapolcai Média Közalapítvány: 19262637-1-19
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Valóra vált az álom
VÍVÓSIKER Junior Európa–bajnok lett a tapolcai Siklósi Gergely
„Ma Európa–bajnok leszek!” - ezzel a mondattal
vágott neki Siklósi Gergely az elődöntőnek az újvidéki Junior EB második
napján és el is érte kitűzött célját.
Az újdonsült bajnokkal még
a tapolcai Sportgálán készítettünk interjút, ahol elmondta, hogy a tavalyi év
nem úgy sikerült számára
ahogy azt eltervezte, de idén
minden erejével azért fog
dolgozni, hogy az Európa–
bajnoki címet megszerezze.
Egy hónappal a díjátadót követően a kontinens csúcsára
vívta magát.
Gergő az elmúlt évben kétszer kapott ki Világkupa versenyen magyar vívótól, egyszer pedig az osztrák Mahringertől. Az újvidéki versenyen, a közepesnek mondható csoportkör után a legjobb harminckettő között
megkapta Mahringert, a tizenhat között pedig Bányai
Zsombort. Siklósi nagy csatában, magabiztosan győzte
le az osztrákot, így jöhetett a
honfitárs elleni asszó. A

A családtól kapott képen mester és tanítványa
kiegyenlített meccs végén a
tapolcai sportember vitte be
a döntő találatot, ezzel bejutva a legjobb nyolc közé. Itt a
spanyol Eugeni Gavaldával
találkozott, aki ellen remek
hajrá után nyert, tovább menetelt első egyéni junior Ebérem felé. Az elődöntőben a
német Samuel Unterhauserrel szemben hasonló mérkőzésen, 15:10 arányban megnyerte a csörtét. Az SZL Bau
Balaton vívóklub versenyzője, immár élete legnagyobb sikerének kapujában

állt. A döntőben a cseh Rubeš várta. A rendkívül kiélezett csörte utolsó tíz másodpercében még Gergely
vezetett, azonban a cseh
egyenlített. Egy perces hoszszabbítás következett, ennyi
választotta el Siklósi Gergelyt álma beteljesülésétől
és persze Rubeš, aki kiváló
vívó, tagja a cseh felnőttválogatottnak, sőt, komoly
esélye volt részt venni a riói
olimpián is. Minden szem a
pástra és az eredményjelzőre
szegeződött és amikor ki-

gyulladt a magyar tust jelző
piros lámpa fénye, mindenki
tudta, a tapolcai fiú történelmet írt. Az újdonsült junior
Európa-bajnok így élte meg
a sorsdöntő pillanatot: „Hazudnék, ha azt mondanám,
nem volt becsukva a szemem, amikor az utolsó tust
adtam. Nem azt szúrtam,
amit elterveztem, improvizálnom kellett, de nagyon jól
sült el”. Ezt követően „Herkules” megtanult repülni is,
hiszen csapattársai többször
a magasba dobálták. Gergő
köszönetét fejezte ki edzőjének, a hétszeres világbajnok
Szalay Gyöngyinek, a válogatott edzőjének Eitner Kingának, családjának, szponzorának és mindenkinek aki
támogatta céljai elérésében.
Lapzártánk után kezdődik a
csapatverseny, ahol a Bakos
Bálint, Bányai Zsombor,
Esztergályos Patrik, Siklósi
Gergely alkotta junior párbajtőr válogatott a tavaly
megszerzett ezüstérmmel,
komoly esélyekkel lép pástra. Eredményeikről következő lapszámunkban olvashatnak.
(hg)

Már a vb-re készül

Négy gól különbség volt a két csapat között

Fotó: hg.

Focisták győzelme
Vereséggel kezdte, majd
fölényes
győzelemmel
folytatta a TVSE labdarúgó csapata a tavaszi szezont, a megyei első osztályú bajnokságban.
- A Sümeg elleni vereség
után egy héttel a tabella utolsó helyén tanyázó Peremarton csapatát látták vendégül
labdarúgóink. A kezdő sípszó előtt gyászszünettel emlékeztek a napokban elhunyt
Ormai Dodira, aki éveken át
meghatározó játékosa volt a
tapolcai Bauxitbányász NB
II.- ben szereplő csapatának.
A két együttes közti kü-

lönbség már a mérkőzés első
perceiben szembetűnő volt,
azonban az első hazai gólra a
29. percig kellett várni, melyet Pupos Krisztián jegyzett. Ezzel megtört a jég és
sorra jöttek a találatok. Hatala Krisztián gólját vendég
válasz követte, így 2:1-es
hazai vezetéssel fordultak a
csapatok. A szünetet követően hamar beállították az 5:1es végeredményt. Betalált a
tapolcaiaktól Tüske Marcell,
Balogh Gergely az ellenfél
kapujába és egy szélső beívelést követően a sereghajtók hátvédje is, szerencsére
saját hálójukba.
(hg)

A Sportgálán „Hoppá” díjban részesült a TVSE
Női Labdarúgó Szakosztálya, Földesi József,
Nagy Tamás Levente és
Geiger Máté mellett Kazári Mónika is.

mindenképpen ügyeljenek a
fokozatosságra, rendszeres
heti egy, két edzés után, amikor már jönnek az eredmények, a tudatos étrend kialakítására is figyelni kell. A
versenyzést nem mindenkinek ajánlja, hiszen sok
esetben nem túl egészséges
testünk „sanyargatása”. Céljai közt szerepel a következő
világbajnokságra való kijutás és ott minél jobb eredmény elérése.
(hg)

- A fitnesz Európa-bajnok tapolcai hölgy három évvel
ezelőtt kezdte el a súlyzós
edzéseket, személyi edzőjével Németh Dorottya fitnesz
világbajnokkal, ő volt aki
bevezette a versenyzés világába is. A harmadik versenyszezonján van túl, a két év
alatt rengeteg szép eredményt ért el. Felsőfokú tanulmányai mellett jelentkezett egy fitnesz instruktori
OKJ-s képzésre, így került
közelebbi kapcsolatba a
sportággal. Közgazdász diplomáját még nem használta,
hiszen a sport kitölti életét.
Azoknak, akik hirtelen elhaFotó: hg.
tározásból döntenek úgy,
hogy edzeni, fogyni akar- Kazári Mónika a világnak, azt tanácsolja, hogy bajnokságra készül
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Rövid hírek
n KOSÁRLABDA -

Nagyarányú győzelmet
arattak a Tapolcai Sárkányok a Szombathely
ellen, a bűvös százas
ponthatárt is átlépték.
U11-es kosárlabdázóink győzeleme után házi rangadóval folytatódott a nap. Eredmények:
Tapolcai Sárkányok –
Harcos Sólyomfiókák
101:38. Tapolcai Tigrisek - Tapolcai Sárkányok 48:74. Harcos Sólyomfiókák - Tapolcai
Tigrisek 33:60. A forduló végeredménye: első
Tapolcai Sárkányok,
második Tapolcai Tigrisek, harmadik Harcos
Sólyomfiókák (Szombathely).
(hg)
n FOCI - Vereséggel
kezdte a TVSE labdarúgó csapata a tavaszi szezont, a megyei első osztályú
bajnokságban.
Bár a tabellán jobb pozícióból várták mieink a
szomszédvári rangadót,
nem sikerült megszerezni a győzelmet Sümegen. A téli felkészülést, alapozást követően
először játszottak tétmeccset a labdarúgók,
mely látszott is teljesítményükön. A hazaiak
több gólhelyzetet is elpuskáztak, a mezőnyben kiegyenlített volt a
küzdelem. A derbi egyben a kiesési zónából
való elrugaszkodást is
jelentette, ezt most az
ellenfél használta ki, az
eredmény 1:0 lett. (hg)
n NŐI FOCI - Ötödik
helyen zárt a TVSE női
labdarúgó csapata Ajkán. A harmadik Farsang Kupán vettek részt
a tapolcai lányok, ahol
kilenc egyesület labdarúgói versengtek a legjobb pozíciókért. A
négy csapatos csoportmeccsekbe kicsit belealudtak női focistáink,
nem voltak gólerősek,
azonban az ötödik helyért zajló mérkőzést sikerült megnyerni. A Női
Győr Láb FC ellen,
Gyarmati Renáta góljával 1:0-ra győztek mieink. A versenyen a „Torna szépe”-díjat a tapolcai Varga Dóra vehette
át.
(hg)
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Az állat felelősség!
HÚSVÉT A csokinyúl mellett az élő nyuszi is kedvelt ajándék
A húsvéti ünnephez kapcsolódva Pócsi Béla vállalkozó piaci üzletében
Marton László szobra
idén is nyúlsimogatót alakított ki a gyerekek nagy
örömére. Ilyenkor sok
szülő élő állattal, nyuszival szeretné meglepni
Olvasóink közül többen is gyermekét.
érdeklődtek, hogy hova
tűnt a Nagyboldogasz- - Az élő állat szép ajándék,
szony Római Katolikus Is- de semmiképpen nem játék,
kola előtt lévő Múltunk nem lehet eldobni, kicserélcímű szobor, amely Mar- ni. Ezért a szülőnek nagyon
ton László alkotása. A meg kell fontolnia egy ilyen
kérdésre Lévai József al- döntést - hangsúlyozta Pócsi
Béla. Hozzátette, ha konkrépolgármester válaszolt.
tan a nyuszit nézzük, akkor
- Egy figyelmes, arra közle- tudni kell, hogy várhatóan 8kedő lakos hívta fel a fi- 10 évig él.
gyelmünket, hogy az alkotás - A szülői felügyelet elenlefogatása meggyengült, eb- gedhetetlen, hiszen megrágFotó: szj.
ben az állapotában baleset- hat bármit, kábelt, szoba- Akik nem kapnak nyuszit, ellátogathatnak a tapolcai boltba simogatni
veszélyes. Azonnal intéz- növényt, bútort. Ha a gyer- atóban friss víz, a tálban lé- koptatóra is szüksége van. be gyermekünket is, hiszen
kedtünk a mintegy nyolcvan mekünket nyuszival aján- dús és a száraz eledel (nyúl- Salátát lehetőleg ne adjunk ilyenkor alakulhat ki az állakilogramm súlyú értékes dékozzuk meg, fontos sza- táp). Fontos, hogy réti-, neki, mert sok benne a vegy- tok iránti felelősségérzet. Ha
bronzszobor helyreállítása bály az ideális férőhely biz- vagy lucernaszénát is kapjon szer, és hasmenést okozhat. hosszú a szőre, fésüljük, de
érdekében. A város vezetése tosítása. A nyúl tiszta állat, előtte, mivel ez a lédús ta- A nyuszi helyén finom, tisz- fürdetni nem kell! Szép
nevében köszönöm annak a így a lakásba rövid időre karmánnyal (répa, alma) ta fenyő faforgács legyen, ajándék az élő állat, mert
kedves tapolcai lakosnak, többször is kiengedhetjük, együtt eredményez optimá- ami felszívja a nedvességet. bennük soha nem kell csaaki észrevételét azonnal je- hogy kedvére szaladgálhas- lis eleséget. Mivel a foga fo- Rendszeresen takarítsuk a lódnunk - tette hozzá az
(szj)
lezte felénk. Köszönjük, son. Mindig legyen az önit- lyamatosan nő, ezért fog- helyét, s a munkába vonjuk ismert szakember.
hogy a település polgárai óvják, védik közös értékeinket,
Heti SÜTI
és nyitott szemmel közlevert lisztet. Végül a sóval kemény
kednek a városban - fogalhabbá vert tojásfehérjét óvatosan
forgassuk bele. Osszuk a tésztát
mazott Lévai József .
(di)
Egyik hűséges olvasónk, Bors János keresett meg a kö- Zebrakalács
kétfelé, az egyik felébe keverjük
zelmúltban, kérve lapunk segítségét egy régóta húzódó
bele az átszitált kakaóport és a 3
evőkanál forró vizet. A tészta
ügyben, amely egyszerre köz- és magánügy.
másik fele marad simán. Egy 27 ×
Panaszosunk a Kereszt utca 10. számú házban lakik, ami
11 × 7 cm-es gyümölcskenyér
egy sarokház, így a Csányi László utcával is határos. A
formát béleljünk ki sütőpapírral. A
tulajdonos sérelme a következő: elmondása szerint még
formába kanalazzuk középre a
A Corden International /Ma- 2013 novemberében a Közép-dunántúli Vízügyi Igaztésztát. 3 evőkanál kakaós, rá 3
gyarország/ Kft. Tapolcai gatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség emberei dolgoz- Hozzávalók: 37 dkg szitált finom- evőkanál fehér tészta jön, és ezt
Laboratóriuma lapunkhoz tak az utcában. Az utómunkákat egy tapolcai vállalkozó liszt, 1 csomag sütőpor, 1 csipet só, addig ismételjük, amíg el nem fogy
5 db tojás, 18 dkg szitált porcukor, a tésztánk. Rázogatni nem kell.
eljuttatott közleményében kapta, de közben- számára ismeretlen okból- a két fél 1 csomag vaníliás cukor, 1.5 dl 180 C fokra előmelegített sütőben
arról tájékoztatja a lakos- szerződést bontott. Így aztán azóta több ház előtt kaoti- napraforgó olaj, 1.5 dl langyos víz, 45-50 perc alatt (tűpróba) készre
ságot, hogy a laboratórium kus állapotok uralkodnak, de a legrosszabbul mégis Bors 3 ek forró víz, 2 csapott ek cuk- sütjük. A formában hagyjuk 10-15
percet hűlni, majd sütőrácson
visszaköltözik a Deák Jenő úr járt, nála még a járda szegélykövek sem kerültek rozatlan kakaópor
Elkészítés: A tojásokat válasszuk tovább hűtjük. Akár lekvárral,
Kórházba, a Központi Be- vissza. Ennek hiánya miatt az utcába bekanyarodó gép- ketté. A fehérjéket verjük kemény vagy csak porcukorral kínálva
tegfogadó Épület Földszint- járművek széles ívben kanyarodhatnak, egészen a bás- habbá. A sárgákat keverjük ki a szervírozzuk.
jére. Az új labor a Köztár- tyáig, ami a sorozatos rezonancia miatt több helyen is porcukorral és a vaníliás cukorral. Sütési hőfok: 180°C, sütési mód:
saság tér felől közelíthető megrepedt. Már többször is kérték a balesetveszélyes ál- Állandó keverés mellett, több alul-felül sütés, tepsi mérete: 27 ×
meg. A Wesselényi u. 5-ben lapot megszüntetését, de idáig érdemi intézkedés nem részletben, váltakozva adjuk hozzá 11 × 7 cm, költség: 600 Ft
az olajat és a langyos vizet, majd
2016. március 11. az utolsó történt.
dolgozzuk bele a sütőporral elkeFehér Sándorné, Tapolca
vérvétel, az új helyen 2016. - Bízom benne, hogy az illetékesek is olvasni fogják
március 16-án reggel 7 órá- ezeket a sorokat, és rendeződni fog ez a több éve húzódó
Piaci információk
(di)
tól várják vérvételre kedves helyzet- adott hangot reményének Bors János.
Paradicsom: 680 Ft/kg
betegeket.
Uborka: 790 Ft/kg
Árak a tapolcai piacról:
Karalábé: 160 Ft/db
A Tapolcai Újság követTojás: 20-50/db
Körte: 490 Ft/kg
kező száma 2016. márBurgonya: 190-200 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
cius 25-én jelenik meg.
Sárgarépa: 250-280 Ft/kg
Dió: 1800-2600 Ft/kg
Addig is keressenek, olZeller: 360 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
vassanak minket online
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
újságunkban!
Kelkáposzta: 300 Ft/kg
Saláta: 200-250 Ft/kg
www.tapolcaiujsag.hu
Paprika: 150 Ft/db
A ház előtti útszakasz balesetveszélyes
Fotó: di.
Cékla: 250 Ft/kg
Fotó: di.

Javításra
szorult
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Költözik a
laboratórium

