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Tapolcai bronzérmek
PÁRBAJTŐR

A felnőtt férfi válogatott a harmadik helyen zárt

Az ember szíve mindig
hevesebben ver, ha magyar sportolónak szurkolhat, azonban ez az állapot
hatványozódik, ha tapolcai versenyző küzd a sikerért.
Boczkó Gáborért és Rédli
Andrásért egész Tapolca
szorított, és meglett az eredménye. Somfai Péterrel és az
olimpiai ezüstérmes Imre
Gézával kiegészülve, a magyar férfi párbajtőr válogatott bronzérmet szerzett a riói Olimpián. Egy hihetetlenül izgalmas Korea elleni
győzelem, majd egy szoros
vereség a favorit franciáktól.
Ezek után jöhetett a bronzderbi Ukrajna ellen, ahol az
utolsó percig izgalmas mérkőzést végül a mieink nyerték, 45:42-re. A bronzérem
nagyon szépen csillog, erről
majd személyesen is faggatjuk Andrást és Gábort,
amint itthon lesznek.
Szép volt fiúk, büszkék vagyunk rátok!
(hg)

50 éves város

Fotómontázs: Kovács Melinda

Ácsorgás
órákon át
A Tapolcai-tavasbarlang töretlen népszerűségnek örvend,
közelről, s távolról
rengetegen jönnek a
városba a különleges
látványosság miatt.
Néha hosszú sorok
kígyóznak a Nemzeti
park által működtetett
látogatóközpont előtt.
Vannak, akik órákat
ácsorognak ilyenkor.
Napjaink technikai lehetőségeit tekintve, illetve a barlangi látogatás pontos időtartamát, és befogadóképességét ismerve,
nehezen értelmezhető, hogy miért nem lehet időre szóló belépőt adni a vendégnek? Miért kell gyakran órákat várakoztatni őket, amikor előre
tudható, hogy kire,
mikor kerül sor? A
jegyvásárlás után elmehetnének sétálni,
fagyizni, enni, inni a
sorban állás helyett.
Szijártó János

Eddig jók a tapasztalatok
A városi strandon a próbaüzem a tervezettnél
előbb fejeződött be, különösebb probléma nem
adódott ebben az időszakban.

Tapolca kedvelt nevezetessége a felszín alatt Fotó: szj.

Népszerű a tavasbarlang
A Balaton legnépszerűbb
nevezetességeit vette számba legutóbb a TripAdvisor,
az egyik legnagyobb angol
nyelvű turisztikai portál.
Listájukon a Tapolcai-tavasbarlang a nyolcadik legnépszerűbb hely a magyar tó kö-

rül. A nemzetközi véleményeket tükröző listán egyébként a közeli Hévízi-tó és
fürdője a tizedik, a szigligeti
vár a kilencedik helyet érdemelte ki. (Írásunk a 2. oldalon „Előkelő külföldi értékelés” címmel ).
(tl)

vélemények,
valakinek
gyors, míg másnak lassú, bár
a túlnyomó többségnek
megfelel. Ennél az elemnél
történt kisebb sérülés is, egy
kiálló csempe karcolta meg
a fürdőző lábát. Természetesen azóta megszüntettük a
problémát, konkrétan lecsiszoltuk a kiálló peremet. A
használatba vételi eljárás el-

indult, az ehhez tartozó
szükséges, hivatalos szemle
pénteken lesz. Ha itt mindent rendben találnak a
szakemberek, akkor pár napon belül megnyitjuk újra a
strand kapuit, ami már nem
próbaüzem lesz. A pontos
időpontról tájékoztatjuk a
lakosságot - tette hozzá Gáspár András.
(szj)

Erről Gáspár András az üzemeltető VG Kft. ügyvezetője tájékoztatta lapunkat.
Mint elmondta, a víztisztaság már a próbaüzem előtt is
jó volt, és most a terhelésnél
sem jött el semmilyen gond.
Ebből következik - fogalmazott -, hogy a gépészet megfelelő módon készült el, és a
rendszer hibátlanul működik. - A visszajelzések alapvetően pozitívak, örülnek az
emberek a fejlesztésnek, bár
voltak apróságok, amiket
szóvá tettek, mi pedig igyekszünk mindegyiket orvosolni. Például a forgó sebességéről fogalmazódtak meg A legkisebbek „bázisa” a városi strandon Fotó: Szijártó
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Regisztrálhattak
BIKESAFE Ajándék is járt a plusz biztonság mellé
Ingyenes volt a “Bikesafe
regisztráció” péntek reggel kilenc és tizenegy óra
Kétségtelenül nagy élmény között, a Tapolcai Rena látogatók számára a bar- dőrkapitányság bűnmeglangi csónakázás Fotó: szj. előzési feladatokat végző
munkatársainak jóvoltából, Balatonedericsnél, a
a kerékpárúton felállított
rendőrségi akciósátornál.

Előkelő
külföldi
értékelés

(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai-tavasbarlang a
nyolcadik legnépszerűbb
hely a magyar tó körül.
A szóban forgó népszerűségi
listát a keszthelyi Festetics
kastély vezeti, a második
legnépszerűbb helynek a balatonfüredi Tagore sétányt
találta az internetes portál.
Az előkelő harmadik hely a
veszprémi állatkertnek jutott.
A TripAdvisor a lista összeállításánál a világ minden tájáról véleményt formálni
kész turisták pontozása, illetve visszajelzései alapján
állítja össze a sorrendet. Az
oldallal kommunikáló utazók, látogatók közül a tapolcai látogatóközpontot és
csónakázó barlangot 2016ban 160-an pontozták, megtekintését 28-an találták kiváló (excellent) élménynek,
26-an nagyon jó minősítést,
nyolcan átlagost adtak neki.
Silánynak (poor) szerencsére senki nem minősítette, és
mindössze egy valakinek
okozott kellemetlenséget a
látogatás, ő szörnyűnek (terrible) találta azt. Csak érdekességként, a Festetics kastélyt 47, túlnyomó többségében külföldi látogató találta kiváló élménynek, 25
nagyon jónak, hét látogató
átlagosnak, hárman silánynak és senki sem szörnyűnek.
(tl)

A leállított, megszólított
biciklisek közül sokan éltek
a lehetőséggel, őket kerékpáros ajándékokkal is jutalmazták a rend őrei.
Veszprém megyében, Balatonalmádi és Balatonfüred
után, Tapolca, pontosabban
a Tapolcai Rendőrkapitányság is bekapcsolódott a „Bikesafe Országos kerékpár
regisztrációs” akcióba. A
“Bikesafe” regisztráció lényege, hogy a kerékpáros
megadja személyes adatait,
kerékpárjának típusát, alvázszámát és számos egyéb,
jellegzetes
azonosítóját,
amelyek a bicikliről készült
fotókkal együtt, egy elektronikus nyilvántartási rendszerbe kerülnek. Ez a nyilvántartás, a kerékpár esetleges eltűnését, ellopását követően, jelentősen segíti a
rendőrök nyomozó munkáját, ezáltal a kerékpár megkerülését. (Az internetes regisztrációnak háromezer forintos díja van.) Statisztikák
szerint, hazánkban nagyságrendileg tízezer biciklit lopnak el évente, amelyek csak

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:
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
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

Fotó: Töreky L.

A Tapolcai Rendőrkapitányság is bekapcsolódott a
„Bikesafe Országos kerékpár regisztrációs” akcióba
a legritkább esetben kerül- vábbi előnyök közé tartozik,
nek vissza a tulajdonosaik- hogy a bicikli tulajdonosa
hoz. Ennek egyik oka, hogy igazolás kap arról, hogy vaa rendőrség a megkerült ke- lóban ő a kerékpár tulajdorékpárok gazdáit nem tudja nosa és akár online is megértesíteni, hiszen nyilvántar- teheti a feljelentést, ha jártás hiányában egész egysze- művét meglovasították. A
rűen nincs kinek visszaadni tapolcai rendőrök akciója,
a korábban eltulajdonított bár némi időveszteséggel
értéket. Sokan, a lopás utáni járt a kerékpárosok számára,
feljelentéskor az eltűnt ke- de ezért a kis „kellemetrékpár számát, jellegzetes lenségért”, plusz a sikeres
azonosítóit sem képesek ingyenes regisztrációért a
megadni, ezen is segít a Bi- biciklizés biztonságát növelő ajándéktárgy kárpótolta
kesafe rendszer.
(tl)
A regisztráció nyújtotta to- őket.

Sorban kapták el az ittas vezetőket

Volt olyan hétvége júliusban, hogy hat alkalommal
intézkedtek ittas járművezetés miatt a Tapolcai Rendőrkapitányság egyenruhásai.
Egy nagykanizsai férfi személygépkocsival közlekedett 2016. július 23-án 9 óra
5 perckor a Kapolcsot és Taliándörögdöt összekötő útFogadóórák a városházán:
szakaszon,
amikor a járőrök
- Rig Lajos országgyűlési
megállították és intézkedés
képviselő minden hónap első
alá vonták.
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- Ugyanezen a napon 22 óra
kormányzati Hivatal udvari ta- 35 perckor állítottak meg
nácstermében tart fogadóórát
egy 30 éves maglódi lakost,
- Kozma Henrik Alajos
aki szintén ittasan vezetette
alpolgármester
személygépkocsiját.
Augusztus 22. 14.00-16.00
Hasonlóan járt másnap, va- Lévai József alpolgármester
lamivel
éjfél után egy
Augusztus 29. 14.00-16.00

INFORMÁCIÓ

szentendrei férfi, akit Taliándörögdön csíptek meg
az egyenruhások.
Félórával később a badacsonytomaji járőrök állítottak meg egy segédmotorkerékpárral közlekedő 25
éves révfülöpi férfit ellenőrzés céljából. Az alkoholszondás mérés itt is pozitív
eredménnyel zárult, ezért a
rendőrök előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra
és ellene ittas állapotban
elkövetett járművezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoznak.
Egy 28 éves tapolcai férfit
július 24-én 5 óra 5 perckor

vonták igazoltatás alá a rendőrök Badacsonytomaj belterületén. A személygépkocsi vezetője ugyancsak szeszes italt fogyasztott.
Egy máriahalmi férfit Kapolcs belterületén kaptak el
6 óra 27 perckor a rendőrök.
A 40 éves férfival szemben
ittas állapotban elkövetett
járművezetés vétség elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt nyomoz a Tapolcai Rendőrkapitányság.
Mind a hat gyanúsított szabadlábon védekezik a büntetőeljárás ideje alatt, tájékoztatta lapunkat Nagy Judit
a rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
(szj)
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Tel: 112, 87/510-352 Fax:
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Ünnepi napok kezdődtek
BORHÉT Színes programkínálat vasárnap estig a Köztársaság téri színpadon
Az idén is színes programkínálattal vár minden
érdeklődőt a Tapolcai ünnepi napok és borhét. A
Tapolca Kft. - Tamási Áron
Művelődési Központ által
rendezett nagyszabású
eseménysorozat kedden
este kezdődött, és vasárnapig tart.
A rendezvények helyszíne
ezúttal is a Kisfaludy utca és
a Köztársaság tér, míg a kapcsolt sporteseményeket a
Városi Sporttelepen tartják.
Kedden zenével indult a borhét, előbb a Jazzy Cherry,
majd a Retro Voice lépett a
színpadra. Másnap, azaz
szerdán délután a Helikon
Rádió élő kívánság műsora
után kezdődött a hagyományos felvonulás, majd a Kinizsi Táncegyüttes műsora
szórakoztatta a közönséget.

Fókuszban
a jó bor
Az ünnepélyes megnyitón
adták át a borverseny díjait,
valamint kihirdették a Virágos Tapolcáért - Tiszta udvar
rendes ház versengés eredményeit is. A folytatásban az
Operaházy Borlovag Együttes, majd a Hősök, a szerdai
nap zárásaként pedig Őri
Jenő és Babos Lajos jazz-

Az idei Tapolcai ünnepi napok és borhét első fellépője kedden este a kellemes jazzmuzsikát játszó Jazzy Cherry zenekar volt
Fotó: Szijártó János
muzsikáját hallgathatták az
érdeklődők.
Csütörtökön a TVSE Modellező Szakosztály bemutatója vonzotta a látogatókat, majd a Tapolcai Musical
Színpad, a Hátsó Udvar és a
Bikini váltotta egymást a
színpadon. Este Sajcz Gábor
harmonikázott.
A pénteki program 16 órakor
a Zajongó együttes koncert-

jével kezdődik, 17 órakor
német nemzetiségi műsor,
18.30-kor a Rock-inger,
20.30-tól a Gabitrial extrém
sport és kerékpár bemutató,
21.30-tól a Kelemen Kabátban, az estét Domján Tamás
zenéje zárja.
Augusztus 20-án, szombaton 9.30-kor térzenével indítja az ünnepnapot a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar a

Szentháromság-szobornál.
10 órakor a Templom-dombon ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás, majd ünnepi szentmise várja az érdeklődőket. Az ünnepi beszéd, a
kenyérszentelés11.30-kor
kezdődik, amelynél hagyományosan a Batsányi Táncegyüttes működik közre. 16
órakor indul a foci a Városi
Sporttelepen, itt a XVIII.

Nemzetközi
Nagypályás
Labdarúgó Tornát tekinthetik meg a sportkedvelők.
Sakkverseny is lesz ezen a
napon, a Tamási Áron Művelődési Központban rendezik meg a Szent István kupát
14 órától. A téren a színpadon 15 órakor a Batsányi
Táncegyüttes kezd, de láthatják, hallhatják a Batsányi
Népdalkört, a Kákics együttest, a Csobánc Népdalkört,
a Tördemic Néptáncegyüttest (táncház is lesz), majd
18 órakor a „Lempaala finn
testvérváros 150 éves” című
kiállítást nyitják meg a Tamásiban. 19 órakor a színpadon a Szkítia, 20 órakor ünnepi köszöntő, 21 órától tűzijáték, 22 órától Honeybeast, zárásként pedig Sajcz
Gábor harmonikajátéka szerepel a programban.
Vasárnap 9 órától indul a
pörkölt főzőverseny, amit
immár tizennyolcadik alkalommal rendeznek meg Tapolcán. 15 órakor a Tihanyi
Vándorszínpad lép fel, 17
órától Őri Jenő és Babos Lajos muzsikál, 19 órakor a Fonográf
Emlékzenekar,
21.30-tól pedig a Mystery
Gang.
A rendezvénysorozat ideje
alatt bor- és gasztro utca működik, kézműves vásár és játékpark várja a nagyközönséget.
(szj)

Sakkozók VIII. Ács János Emlékversenye
Tapolca Város Önkormányzata 2016-ban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg az Ács
János Emlékversenyt.
Az évtizedes hagyományokkal rendelkező tapolcai
egyéni sakkviadal 2009-től
viseli az Ács János Emlékverseny nevet, mellyel a városi sportéletet, a sakk
szakosztályt és e nemzetközi
versenyt hosszú évekig támogató, 2008-ban tragikus
körülmények között elhunyt
polgármester emléke előtt
adóznak a szervezők. Az augusztus 13-i megnyitón Dobó Zoltán polgármester köszöntőjét követően a Tapolca Városi Sportegyesület

Sakk Szakosztálya a 2016.
évben rendezett országos
bajnokságokon kiemelkedő
eredményeket elért sportolóit - Árvai Eszter, Gaál Zsóka, Juhász Judit, Ács Márton, Buzás Bertalan Érseki
Tamara, Horváth Barnabás
- és Istvándi Lajos edzőt jutalmazta.
A verseny augusztus 16-án
kedden ért véget, ahol a
résztvevő öt ország, hetven
sakkozója közül a következők voltak a legjobbak: 1.
Mihok Olivér, 2. Nagy Gábor, 3. Aczél Gergely, 4.
Párkányi Attila, 5. Pásztor
Ferenc, 6. Galyas Miklós, 7.
Ugroczky Péter, 8. Füredi
Erik, 9. Nagy Zoltán, 10. Babic Zvonko. Legjobb gyer-

mek versenyző: Forgacs
Attila Jr., legjobb ifjúsági
versenyző: Buzás Bertalan,
legjobb női versenyző: Juhász Barbara, legjobb seni-

or versenyző: Wunder Tamás - Gábor, legjobb értékszám nélküli versenyző:
András Ferenc, legjobb tapolcai versenyző: Szabó

Benjamin. A legeredményesebb tapolcai 12 év alatti
versenyző különdíját Bodó
Boglárka vehette át a versengés végén.
(hg)

Öt ország sakkozói küzdöttek a színvonalas versenyen

Fotó: Havasi Gábor
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Nem árt tudni...
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara nemzetközi partnerekkel együttműködve I-SICS Nemzetközi Társadalmi Innovációs
Versenyt szervez, melynek
nemzetközi
fordulóját
2016. augusztus 24-25-én
10.00-16.00 óra között rendezik az egyetem B épületében a 2. emeleti konferenciaközpontban (Veszprém, Egyetem u. 10.). - Az ISICS projekt célja, hogy
felhívjuk a fiatalok figyelmét a környezetükben felmerülő társadalmi problémákra, és ösztönözzük őket,
hogy társadalmilag felelősségteljesen gondolkodjanak, aktív, elkötelezett szereplői legyenek helyi közösségüknek. A versenyen
hazai és külföldi hallgatók
mutatják be a társadalmi innováció témakörébe tartozó
projektötleteiket - tájékoztatta lapunkat Iván Katalin
marketing referens. Azt is
megtudtuk, hogy 2015 folyamán a partnerek egy
komplex kutatás keretében
összegyűjtötték a társadalmi innováció témaköréhez
kapcsolódó versenyeket,
esettanulmányokat, jó gyakorlatokat. A kutatás eredményeit felhasználva 2015
második felében hirdették
meg az I-SICS Nemzetközi
Társadalmi Innovációs Versenyt, amelyre egyetemi
hallgatókat és felnőttképzésben résztvevőket vártak.
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Elismerték a munkát
ZALAHALÁP Továbbra is népszerű a falunap a helybeliek között
Rengetegen voltak kíváncsiak az elmúlt hét szombatján a halápi falunapi
programokra. A kellemes,
napfényes időjárás, a
színpadi produkciók sokasága, a mindennél jobb
halápi lángos, a falunapi
gulyás és a pörköltfőző
csapatok remekművei
gondoskodtak a jó hangulatról.
A település közösségéért
hosszú évek óta önkéntes
munkát végző tűzoltók, polgárőrök jutalmazása, elismerése sem maradt el a vidámra sikerült szombat délután. Ideális, bevált helyszíne volt a rendezvénynek a
kultúrház mögötti parkos
tér, ahova sok helybéli és
vendég érkezett, hogy élvezze a színpadi produkciókat,
amelyek többsége egyaránt
szólt a fiatalokhoz és az
idősebb korosztályhoz. Idén
különösen sok műsor várta a
látogatókat, számos előadó,
csoport mutatkozhatott be,
ahogy egyéb kiegészítő
programokban sem volt hiány. Tűzoltó és veterán jármű bemutató, hegyközségi
szervezésű borkóstoló, élményautóztatás, pónilovaglás várta a résztvevőket. A
falunap jó alkalom volt arra
is, hogy a településért, a faluközösségért végzett önkéntes és áldozatos munkát a

Szerelmes őzek a fényben

A természet a korán kelő természetfotóst néha nagyszerű
látvánnyal, megörökítésre érdemes jelenséggel ajándékozza
meg . A balatonedericsi-, szigligeti nádasokat, réteket, madarak, emlősök sokasága lakja. A napokban készült, érdekes hatású képen, egy őzbak és egy suta szerelmi egymásra
találásának pillanatait örökítette meg a fotós, miközben a
harmatos rétet sárgásvöröses fénnyel világította meg a nap.
A természeti jelenség alig egy-két percig állt fenn ebben a
színben - tudtuk meg az alkotótól (tl) Fotó: Pálinkás Gábor

Igaz Sándor alpolgármester, a megyei tűzoltó szövetség elnökeként adott át elismeréseket a helyi tűzvédelemben önkéntes munkát végző lakosoknak Fotó: Töreky L.
nyilvánosság előtt elismer- nek, 30 éves szolgálatért gárőr szövetség elnöke a fajék, így számos kitüntetést Csuri Istvánnak, Molnár Ist- lu lakossága előtt köszönte
vehettek át az arra érde- vánnak 40 éves tűzoltó mun- meg az évtizedes szolgálamesek. Igaz Sándor alpol- káért járt az elismerés. A ha- tot, a helyi egyesületnek pegármester, a megyei tűzoltó lápi polgárőr egyesületet dig felállásának 10 éves évszövetség elnökeként adott 2006-ban alakították, az ak- fordulója alkalmából Szent
át elismeréseket a helyi tűz- kori, máig aktív alapítóknak László plakettet adományovédelemben önkéntes mun- Bedő Lajos Sándornak, Fü- zott. Szép gesztus volt a
kát végző lakosoknak. 10 löp Zoltánnak, Hubert János szervezők részéről, hogy a
éves szolgálati érem kitün- Csabának, Igaz Sándornak, falu közbiztonságáért doltetést vehetett át Horváth Kammerer Tamásnak, Kon- gozók házastársainak egyZsolt, Illés Gábor, Kocsis koly Krisztiánnak, Szalai Jó- egy szál virág és őszinte köBalázs, Lutor János és Tóth zsefnek, Tóth Ferencnek és szönet járt a férjek önkéntes
Ferenc. 20 éves szolgálatért Tóth Miklósnak járt a falu, a munkáját kísérő megértő
(tl)
Sólyom Károly elnök, 50 jelenlegi tagság és a pol- türelmükért.
éves szolgálatáért Fekete gárőr szövetség elismerése.
Ferencnek és Illés Ferenc- Dézsi János a megyei pol- www.tapolcaiujsag.hu
Hirdetés
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A megújulást választották
TANÚHEGYEK Az egyesület él, legutóbb felújították a véndek-hegyi haranglábat
Éppen két éve, 2014 augusztusában lemondott a
Tanúhegyek Egyesületének korábbi elnöksége. A
civil szervezet átvészelte
a nehéz időszakot, a
megszűnés helyett, akkor
inkább a megújulás, a
munka folytatása mellett
döntött a tagság. Többek
között egy elnyert két és
fél milliós pályázattal, és
egy szép, önkéntes vállalással hívták fel magukra a figyelmet a közelmúltban.
Rohonczi Gyula a Tanúhegyek Egyesülete jelenlegi
elnöke lapunknak elmondta,
hogy az átalakulás után is
igyekeztek azon az úton továbbmenni, amelyen az
egyesület és a mintegy félszáz fős tagság korábban
járt. - A 2007 és 2014 közötti
munkát, a tradíciókat, az
egyesület anyagi és szellemi
értékeit semmiképpen sem
szerettük volna sutba dobni,
ugyanakkor friss elképzelések, tervek is megfogalmazódtak új alapszabályunkban, amelyeknek a jövőben
mindenképpen szeretnénk

A felújított, ódon haranglábnál Rohonczi Gyula elnök és az egyesület szorgalmas
tagjai: Sabján Géza, Giczi Béla, Kálmán László, Kasza Tamás
Fotó: Archív
megfelelni. Jelenlegi ötven
fő körüli tagságunkból, harmincan, harmincöten aktívak, az ő támogatásukra,
részvételükre mindenképpen számíthatunk. Hagyományainkhoz híven továbbra is megünnepeljük a Nőnapot, megrendezzük a Márton-napi libavacsorát, megszervezzük az óévbúcsúztató bált, de Tapolca számos

Várostörténeti EXTRÁK

népszerű ünnepi rendezvényéhez is csatlakozunk, például forralt bor főző versenyünkkel a “Télbanyaűző
Maskarádéhoz” és töpörtyű
sütő versenyhez. 2015-ben
sikeresen szerepeltünk egy,
a földművelésügyi minisztérium által kiírt pályázaton,
ahol parlagfű irtására használható gépek vásárlására
nyertünk két és fél millió fo- Tapolca és környéke

Tapolcai üdvözlet a római korból

I

tt vagyunk, 1800 évvel
ezelőtt már itt voltunk,
igaz a mi időnk már régen letelt, de felettünk jártok-keltek nap mint nap, néha találkozhatunk, meg még
fogunk találkozni máskor is.
Felettünk sétálgattok, ha a
Templom-dombon jártok,
ha a Csányi László utcában
van dolgotok, vagy az Arany
János utcában jöttök-mentek. Salve Nektek, az ókori
Cezáriána helyén élő Mai
Tapolcaiaknak!
Ha igaza volt az 1900-as
évek elején városunk vidéke
római kori történetét kutató
tudós történésznek dr. Finály Gábornak, akkor Tapolca földjében rejtőzik a nyugati Balaton-felvidék egyik
legjelentősebb ókori településmaradványa, amelynek a
neve talán Caesariana volt.
Az 1860-as évektől doku-

mentált városbeli leletelőbukkanások, sírfeltárulások,
majd az 1984−1989 közötti
tapolcai régészeti ásatások
és a 2006 őszi régészeti leletmentés beszédesen bizonyították, hogy komoly építészeti és tárgyi emlékanyag
szunnyad a Templom-domb
és a környező utcák, kertek
felszíne alatt. A hajdani
használati tárgyak töredékei, ókori aprópénzek s
egyéb történeti érdekességek napjainkban is megmegismétlik azt az üzenetet,
hogy városunk területe már
századokkal korábban lakott
hely volt annál, mint amikor
a honfoglaló magyarok ideértek.
E régészeti tárgyak hordozta
legfrissebb üzenet a napokban érkezett egy vízvezeték
munkaárok aljából. A Múzeum főbejárata előtti terü-

leten végzett földmunka átvágta a többszörösen bolygatott földrétegeket, le egészen a geológiai altalajig. A
kitermelt és a korábbi itteni
munkák során már több alkalommal átforgatott földből a Templom-domb múltjának minden fontosabb történelmi korszakából előbukkant egynéhány tárgyi emlék. Köztük megtaláltuk a
római kor jellegzetes háztartási kerámiáinak egyes töredékeit, amelyeket minden
bizonnyal a középkori várunk és a mai r. k. általános
iskola helyén állt ókori kőépületek lakói használtak
egykor.
Köszönet a munkavégzőknek, akik kérésünkre figyelmesen félretettek minden
előbukkanó régiséget!
Hangodi László
történész-főmuzeológus

rintot. Ezek a gépek jelenleg
is a parlagfű mentesítést
szolgálják, az önkormányzattal együttműködésben, jó
kezekben, hasznos munkát
végeznek a város javára.
- Büszkék vagyunk rá, hogy
nemrégen komolyabban felújíthattuk a Véndek-hegyi
haranglábat. Az egyesület
tagjai 2011-ben újították fel
legutóbb. A hiányzó vakola-

tot pótolták akkoriban, kőporozták, festették, a bejárattal szemközti falra egy
szentképet, keresztet és
Szent Péter képet helyeztek
el. Környezetét virággal díszítették. Most is kijavítottuk a falszerkezetet, a homlokzatot kifestettük, meszeltünk, hogy a Péter-Pál
napi búcsúra készen legyen.
Külön öröm számunka,
hogy egyik tagtársunk révén, jó kapcsolat sikerült kialakítani Zalaszántóval. A
kis Zala megyei településen,
egy holland almatermelő befektető és a falu megrendezi
az „Almavirágzás Ünnepét,
amelyre a Tanúhegyek
Egyesülete is ellátogatott. A
zalaszántói falunapon főzőcsapatot állíthattunk ki,
nem is szerepeltünk rosszul,
második helyezést értünk el.
Persze a kölcsönösség fennáll, hiszen ők is hivatalosak a
kolbásztöltő-, forralt bor
főző versenyünkre, de egy
pinceszeren is vendégül láttuk már újdonsült zalaszántói barátainkat - mondta el
munkatársunknak Rohonczi
Gyula a Tanúhegyek Egye(tl)
sület elnöke.
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Marton László tapolcai öröksége
Marton László özvegyeként, a
szerzői jog utódja szellemi hagyatékának gondozója Marton
Lászlót szülővárosától ért hamisságokat, ügyeskedéseket,
sérelmeket Tapolca városa felé
tárom, tekintettel arra, hogy Tapolcán van városuk szülöttének
Marton László férjemnek,
Marton László Emlékmúzeuma. Megteszem ezt most,
amíg az idő homálya nem mossa el a tényeket és az önkormányzatukban még ott vannak
azok az emberek, akik emlékeznek az önkormányzat által
rendezett Marton László 80.
születésnapjára.
Marton László művészi munkásságát az önkormányzat részéről dr. Sáry Gyula ismertette, melyen Ács János akkori
polgármester nyilvánosan kérte, hogy fejezze be tudálékos,
dilettáns művészeti magasröptű beszédét. Dr. Sáry Gyula soha nem volt Marton László barátja, kilincsünket soha nem
fogta meg a házasságom alatt.
Marton László nem várta és
nem találkozott dr. Sáry Gyulával a nyolcvanadik születésnap után sem. Szomorú, hogy a
halott művészt használja hamissággal, meg nem történttel a
megdicsőülésre. Marton László szobrai utáni vágyát 2014ben megszégyenítő módon

Marton László szobrai: 1. Szent
István lovasszobor (terv) 2.
Flóra 3. Fészekrakók 4. In
Vino Veritas, valamint jobbra
lent R. Törley Mária Szőlőt
szedő lány című alkotása
gyakorolta. Kedvességgel, különböző trükkökkel környékezte meg a teremőrt a Marton
László Emlékmúzeumban. Vágyakozás című szobrát azzal a
trükkel tulajdonította el, hogy
fotózni viszi. A kényszerű rendőrségi beavatkozással adta
vissza a szobrot a teremőrnek.
Marton László szerette a szülővárosát. A városnak több mint
hét szobrot ajándékozott. Kizárólag csak az öntési költséget
fizette a város. Szent István lovas szobra is lett volna Tapolcának. A lovasszoborra a megegyezés anyagárban történt az
önkormányzat felelős képvise-

Mint özvegyi jogon a szerzői
jogutód én vagyok, ezek után a
szobor szerzői jogdíjára igényt
tartok, azonban egyben le is
mondok a Marton Művészeti
Alapítvány javára, amely Marton László művészetének ismertetését és terjesztését szolgálja.
Tapolca városnak művészettörténeti szempontból szégyenletes szerzői jogi plágium miatt
egyességet ajánlottam fel. Vegye meg és helyezze a Fészekrakó szobrot a tó közepébe
a középső vízsugár helyére.
Vendégkört is bővítene Tapolcának szerte az országból a házasságkötések helyének népszerűsítésével.
Bízom abban, hogy jelenlegi
városvezetés ezt fontolóra veszi, annál is inkább,mert megfelelő tisztelettel van és büszke
Marton Lászlóra, a város világhírű szülöttére. Közmunkával
is támogatja a Marton László
Emlékmúzeum működését.
Marton László művészetét,
életútját életében feldolgozta
az Életutam című könyvében,
hitelt biztosítva életművéről,
személyiségéről a művészettörténészeknek.
Tehetségét
művészi alázattal kezelte,
munkássága nagy örökség az
emberiségnek. A hagyaték biztos, felelősségteljes kezekben
van!
Marton Lászlóné
a szerzői jog utódja

Általános iskolai képzés
csak felnőttek részére

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Augusztus 18 - 24.
Csütörtök – Szerda
18-19. csütörtök–péntek,
22-24. hétfő-szerda 14:00
1000,-Ft
A Bigger Splash
Színes, feliratos
francia-olasz film
Hossz: 124 perc
--18-24. csütörtök – szerda
16:00 1200,-Ft
Elliott, a sárkány 3D
Színes, szinkronizált
amerikai fantasy-kaland
Hossz: 103 perc
Rendező: David Lowery
--18-24. csütörtök – szerda
18:00 1000,-Ft
Öngyilkos osztag
Színes, szinkronizált
amerikai akció krimi
Hossz: 130 perc
Rendező: David Ayer
--18-24. csütörtök - szerda
20:15 1200,-Ft
BEN-HUR 3D
Színes, szinkronizált
amerikai történelmi
kalandfilm
Hossz: 122 perc

lőjével és meglepetésre mással
készítettek Szent István szobrot. Az anyagár a szobor eszmei
értékének a töredéke volt. A
művészeti érték, a művészeti
tiszteletdíj a város részére minden esetben ingyen volt, a művész ajándéka szülővárosának.
A Tó parti könyvtár épületét
megvettük az önkormányzattól Marton László állandó kiállítására Marton László művészetét tisztelő Sibak András
polgármestersége alatt. Az épületet felujíttattuk, kiállító teremre alkalmas állapotba hoztuk saját költségünkön. A barterben adott Négy évszak szo-

borcsoportot öt évig raktárban
fektette az önkormányzat. Öt
év után állíttatták csak fel a jelenlegi helyre. Marton László
véleménye szerint is tulajdonképpen illett volna szülő városának ingyen adni a kiállítótermet a világhírű nagy művésznek, tekintettel arra is,
hogy sok szobrát adományozta
Tapolcának.
Sajnos a legnagyobb gyalázat a
művész halálát követően történt. Az önkormányzat által a
Tó partra beígért és igényelt
Marton László In Vino Veritas
szobra helyett a Flóra szobor
látványa adott ötletet más szobrásszal elkészített szoborra
„Szőlőt szedő lány” címen.
Hiteles tudomásunk lett arról,
hogy másolatot öntettek dr. Somogyi József bronz portréjáról.
Marton László megmintázta dr.
Somogyi Józsefet és hálából
öntési jogot adott a családnak
egy példányra
anyagban,
bronzban való öntésre, ami a
tulajdonuk lett. A gipsz - mint
átmeneti anyag -, a szerzői jog,
a művész tulajdona.
Meglepetésünkre megkerülve
a szerzői jogutódokat még egy
példányt öntettek a bronz szoborról és ünnepélyesen fel is
avatták a tapolcai TV-ben leadott avatási műsor szerint.
Marton Lászlónak három gyermeke van, a szerzői jog örökösei a leszármazottak a művész halálát követő 70 évig.

2016. szeptember 1-jével általános iskolai képzés indul levelező képzés keretében Tapolcán a Szász Márton Általános Iskolában – tájékoztatta
lapunkat - Stolár Mihály intézményvezető.
Mint megtudtuk, a képzéssel
kapcsolatban személyesen érdeklődni szerdai napokon lehet 8 órától 13 óráig a Szász
Márton Általános Iskolában
(Tapolca Iskola utca 5. címen),
A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

illetve telefonon, a 06 /87/412022-es számon. A jelentkezés
feltétele a korábban elvégzett
évfolyamok teljesítését igazoló
(legalább 4. évfolyam) bizonyítvány bemutatása.
A képzés a legalább 4 általános
iskolai osztályt végzett tanulóknak ad lehetőséget 1 illetve
2 tanév alatt az általános iskolai
tanulmányok befejezéséhez.
Jelentkezési határidő: 2016.
augusztus 31.

Online újságunk

Hírek azonnal!
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.
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Trappolók a tó körül
A nyári futóversenyek
egyik legizgalmasabb és
leghosszabb
versenye
zajlott az elmúlt hétvégén,
a Kaposvár melletti Deseda tó körül.
- A második alkalommal
megrendezésre kerülő Deseda Ultramaraton versenyen a futóknak, egyénileg,
vagy csapatban tizennyolcszor kellett megkerülni a tavat. Egy kör 14 km, a teljes
táv, amit a futóknak teljesíteni kellett, összesen 254
km volt. A lassan nemzetközivé váló versenyen többen

egyénileg teljesítették ezt az
ultratávot. A Tapolcai Trappolókat egy tíz fős csapat,
Bárány Nóra, Baltáné Kis
Klaudia, Domán Fruzsina,
Domán Gábor, Domán Rajmund, Patkós Máté, Szabó
Zoltán, Kustos István, Mohos Imre és Kozma Imre képviselte, ezen az embert próbáló megmérettetésen. A tapolcai különítmény kimagasló teljesítményt nyújtva
összetettben a hatodik, kategóriájukban pedig a dobogós harmadik helyezést érték el. A 254 km-t 21:29:37
óra alatt teljesítették.
(hg)

Nyári teniszversenyek
A Tapolca VSE tenisz
szakosztálya két versenyt
is szervezett az elmúlt
időben.
A Városi Sport- és Szabadidő Centrum teniszpályáin
pattogott a labda és suhogott
az ütő július 24-én és augusztus 14-én. A tikkasztó
melegben rendezett júliusi
Nyári Kupa egyéni verse-

nyen hét teniszező indult, és
a következő végeredmény
alakult ki. 1. Peszleg Sándor, 2. Sikos Balázs, 3. Hoffmann Ádám, 4. Dr. Horváth
Gábor, 5. Nemes Zoltán, 6.
Vagner Jázon, 7. Marton József. Az Augusztus Kupán:
1. Kassai Balázs, 2. Peszleg
Sándor, 3. Kasza Norbert, 4.
Németh Tibor, 5. Hoffmann
Ádám, 6. Vagner Jázon. (hg)

SPORT
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Irány a grund!

Izgalmas körmérkőzéseket hozott a Grundfoci Kupa
A Tapolca Kft. - Csermák
József Rendezvénycsarnok idén tizennegyedik
alkalommal rendezte meg
a Tapolca Grundfoci Kupát, a Kazinczy téri sportpályán.

mek csapatainak jelentkezését várták. A játékidő alatt
mezőnyjátékosként a pályán
kelett tartózkodnia minimum egy fő 12 év alatti
gyermeknek vagy egy női
játékosnak, ezzel is erősítve
a csapategységet.
Utcák, lakóközösségek 3+1 Az elismerés mellett értékes
fős vegyes férfi, női és gyer- díjakkal, serleggel, oklevél-

Fotó: Helyszíni felvétel

lel készültek a szervezők. Az
első helyezett Koporsószegek csapata 15 ezer forintos,
a második helyen végzett
TDI Speed csapata 10 ezer
forintos, míg a harmadik
Wanted csapata 5 ezer
forintos italutalványt vihetett haza. Roziék a negyedikek lettek.
(hg)

Egy osztállyal lejjebb a focisták

MEGYEI FOCI: Mindkét csapat nyert, az ifik ráadásul kiütéssel, 18:0 arányban
Egy osztállyal lejjebb, de mal csúnyán felrúgták, má- mérkőzést. A TIAC megérgyőzelemmel kezdett a sodik alkalommal a tizen- demelten nyert, de van mit
TIAC. Megkezdődött a hatoson belül. A büntetőt tanulni a mérkőzésből.
labdarúgó bajnokság a Szabó Bálint biztosan érté- Az utánpótlás csapat (U19)
kesítette. A harmadik gól ott folytatta ahol az előző
megyei II. osztályban.
Horváth Roland nevéhez fű- bajnokságban, egy osztály- Az alakulóban lévő tapol- ződik, aki a félpályától sorra lyal feljebb abbahagyták.
cai csapat Kutasi Imre szak- cselezte ki az ősi játékosokat Leiskolázták ellenfelüket,
mai vezetésével hazai pá- és a kilépő kapus mellett a szebbnél szebb gólokat lőtlyán kezdte a bajnokságot hálóba lőtt. Már mindenki tek, és végül 18:0 arányban,
Ősi csapatával szemben, elkönyvelte az eredményt, kiütéssel győztek.
akik a másodosztály harma- amikor a hosszabbítás har- Góllövők: Péter Bence 7,
dik helyén fejezték be az elő- madik percében a védők kö- Kálóczi Dániel 3, Berki
ző idényt. A tapolcai együt- zött az ellenfél játékosa a ka- Dominik 3, Bardon Zsolt 2,
tes támadólag lépett fel, sor- puba fejelt. Középkezdés Vers Máté, Kárpi Patrik és
(hg)
ra alakították ki helyzetei- után a játékvezető lefújta a Deák Szabolcs.
ket, de nem tudták azokat
gólra váltani. A vendégek
alig jutottak el a hazai kapuig mégis ők szerezték meg
a vezetést. A húsz méterről
elindított félmagas lövést
Schmidthoffer Dávid kiteA nyáron is versenyeztek a teniszezők Fotó: Havasi G. nyerelte, azonban az elalvó
védők között az ősi csatára a
Hirdetés
kapuba gurított, 0:1. Két
perc múlva egyenlített a
TIAC, egy szöglet után a
06/87/412-289
szemfüles Szabó Bálint feKeretes hirdetés, lakossájelt a hálóba. A második félJelen vagyunk
gi apróhirdetés, üzleti apidő már egyértelmű tapolcai
ró! Családi- és gyászhirfölényt
hozott, mely gólokdetések 2 méretben, szíban
is
megmutatkozott.
Hanesben is! Hívjon minket!
tala
Krisztián
kétszer
is
átminden othonában!
szlalomozott az ellenfél vé- Tavaly még az első osztályban játszottak, idén a máTV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG
www.tapolcaiujsag.hu
Fotó: Havasi
delmén, mindkét alkalom- sodosztályban bizonyíthatnak a fiúk
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Rendőrségi hírek
n ÜTKÖZÉS - Augusztus12-én pénteken a kora esti órákban, Nemesgulács és
Gyulakeszi között a Tapolca
irányába szabályosan haladó Mitsubishi kistraktorba,
egy Seat gépkocsi nagy sebességgel belehajtott, írja
egy olvasónk, aki a helyszínen tartózkodott a baleset
idején. Szemtanúnk úgy tudja, hogy a gépjárművet egy
fiatal tapolcai hölgy vezette,
alig néhány hetes jogosítvánnyal. Az ütközés következtében a vétlen sofőr koponya-, és nyakcsigolya sérülést, illetve egyéb zúzódásokat szenvedett. Őt az ajkai
kórházba szállították.

n ELÜTÖTTE A KERÉKPÁROST - A tapolcai
rendőrök bíróság elé állítási
javaslattal fejezték be a nyomozást. Közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság egy 36 éves zalahalápi nő ellen, miután személygépkocsijával az egyik
kereszteződésben május 24én 16 óra 5 perckor nem
adott elsőbbséget egy 64
éves kerékpárral haladó nőnek, akit elütött. Az ütközés
következtében a kerékpáros
nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett. A Tapolcai Rendőrkapitányság a
nyomozás során keletkezett
iratokat bíróság elé állítási
javaslattal küldte meg az
illetékes ügyészségnek, tájékoztatta lapunkat Nagy Judit
a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
n JELZŐTÁBLÁT
CSAVART KI - A tapolcai
rendőrök 5 órán belül elfogtak egy szentkirályi férfit,
aki augusztus 5-én hajnali 3
óra körül Ábrahámhegy belterületén egy „behajtani tilos" közúti jelzőtáblát betonalappal együtt kifordított
a nedves földből. Ezt követően a kicsavart oszlopot
elvonszolta, és egy családi
ház udvarába dobta. A férfi
ellen közlekedés biztonsága
elleni bűncselekmény miatt
indítottak eljárást.
(szj)

HÍREK

2016. AUGUSZTUS 19.

Rockzene a tavon
NYÁR Egy tapolcai album tapolcai dalai szóltak a vízi színpadon
A Kokárdák és koszorúk
című romantikus tapolcai
történelmi zenés színdarab dalaiból készült CD
album, rockra, és egyéb
könnyűzenei társműfajokra hangolt dalait játszotta az Új idők együttes
a vízi színpadon péntek
este a Tapolcai Nyár programsorozat zárásaként.
Egy magyar kisváros esetében egészen különleges, ha
nem példa nélküli esemény,
hogy helyi alkotók, helyi témájú zenés darabbal lepik
meg a közönséget. Tapolcán
ez megtörtént, méghozzá ez
év tavaszán, a “Kokárdák és
koszorúk” színpadra kerülésével. N. Horváth Erzsébet
a darab írója, Szijártó János
a színmű zenei betétdalainak
szerzője, zenésztársai, a Batsányi Táncegyüttes, a számos amatőr színész és a műszaki munkatársak négy előadást követően aratták le a
munka gyümölcsét, a helyi
közönség őszinte elismerését. A színdarabot a Tapolca

A színpadon: Szijártó János (ének, gitár), Böröczky Anna (ének), Májer Edit (fuvola, ének), Lamport Gusztáv (szintetizátor), Horváth Ferenc (dob), Tóth Péter
(ütőhangszerek), Horváth Péter (gitár), Szabó Zsolt (basszusgitár) Fotó: Töreky L.
Városi Televízió műszaki
munkatársai rögzítették, a
szükséges szerkesztői és vágómunkát követően kerülhet valamikor az év folyamán közönség elé. Azonban
Márió sümegi stúdiójában

SZEM - PONT
Mint minden évben, idén augusztusban is jutalmazzák,
elismerik a legszebb porták, virágos, rendezett erkélyek,
udvarok tulajdonosait. Azonban nem csupán a versengés
szelleme lehet motováció sokaknál, hanem egyszerűen a
szépre való törekvés, a növények, virágok, a környezet
szeretete. Ami akkor a legőszintébb, és leginkább elismerésre méltó, ha az a mindennapok során is érzékelhető,
és az adott egyén belső indíttatásából, igényességéből
fakad. Olvasónk, Belényesi Csaba saját erkélyéről készített képei hasonló gondolatokat ébresztenek az emberben. Az impozáns belvárosi látkép a gyönyörű muskátlikkal igazán megkapó, és gondos gazdáját is dicséri. (sz)

Tapolca belvárosa muskátlival Fotó: Belényesi Csaba

az elmúlt hónapokban elkészült egy CD anyag, a színmű zenéjéből. Az első
tapolcai rockzenei “concept” album minőségére
nem lehet panasz. Aki csak
hallotta, levonhatta a követ-

keztetést; profi stúdiómunka
eredményeként, olyan nívós
könnyűzenei
produktum
született, amely nem csak
helyi szinten felvállalható
minőséget jelent. A péntek
esti koncert is ezt igazolta. (t)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Kapros-túrós kelt lepény

2016. 07. 22. Nyári József és
Körmendi Lászlóné (sz:Orsós Piroska)
2016.07.23. Holczer Gábor
és Németh Piroska
2016.07.23. Ángyán Zoltán
és Huszár Zsuzsanna
2016.07.30. Illés Gergely és
Szarka Teréz Eszter
2016.08.05. Sipos Lehel és
Mészáros Éva Mária
2016.08.05.
Kormányos
Attila Mihály és Kelemen
Szilvia
2016.08.05. Pelikán Zsolt
Tibor és Horváth Csilla
2016.08.06. Presics Róbert
és Végh Márta
2016.08.06. Takács Zoltán
Mihály és Mészáros Fekete
Renáta
2016.08.08. Sötét Máté és
Hunyadi Anna

Kelt tésztához: 25 dkg liszt, 15 g
friss élesztő, 1 egész tojás, 5 dkg
vaj, 1,5-2 dl tej, 2 dkg cukor, csipetnyi só. Töltelékhez: 50 dkg túró, 2 egész tojás, 1 kanál búzadara,
kapor apróra vágva (ízlés szerint)

Elkészítés:
1. A tej egy részét meglangyosítom, beleszórom a kristálycukrot, belemorzsolom az élesztőt, és
kb. 15 perc alatt felfuttatom. A lisztet egy nagy tálba szitálom, a tejes
élesztőt a közepébe öntöm. Az olvasztott vajat hozzáadom, a cukrot,
a tojást, a maradék tejet és a sót is.
2. A hozzávalókat alaposan összegyúrom, és addig dagasztom, míg a
tészta az edény falától el nem válik.
Letakarva, langyos helyen kétszeresére kelesztem.
3. Közben a túrót áttöröm, és a tojássárgájával, búzadarával összekeverem. A tojásfehérjét kemény
habbá verem, és óvatosan a túróba
forgatom. A kaprot finomra vágom, és a túrókrémhez keverem.
4. A megkelt tésztát ujjnyi vastagra
nyújtom és vajjal bekent tepsibe
helyezem. A túrós masszát elsimítom a tetején, és 180 fokra előmelegített sütőben (légkeverésen
160), kb. 30-35 percig sütöm. Kockára vágva kínálom.
Németh Tiborné, Tapolca

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 45/db
Burgonya: 150-200 Ft/kg
Sárgarépa: 180-200 Ft/kg
Zeller: 450 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg

