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Emléktáblát avattak
1956 Felidézték a tapolcai eseményeket, és a következményeket
Az 1956-os eseményekre
való emlékezés jegyében
november 4-én emléktáblát avattak a Tapolcai Járási Földhivatal épületénél.
A Tapolcai Járási Forradalmi
Nemzeti Tanács börtönbüntetést szenvedett tagjai (Gucsi István őrnagy elnök, Halász János, Kazal Gábor, Kopacz Károly, Laczay András,
és Vollmuth Frigyes) emléktáblája avatásán Hangodi
László történész mondott
beszédet.
Mint elhangzott, Tapolcán
az 1956. október 26-ai népmozgalom eseménysorozatának záróepizódjaként a kora esti órákban a VOKE épületében közfelkiáltásos nyílt
szavazással megválasztották
a Tapolcai Járási Forradalmi
Nemzeti Tanács vezetőségét
és tagságát. A Tanács a megalakulást követő naptól a
Hősök terén, a jelenlegi Járási Földhivatal épületében
kezdte meg működését. Vezetője Gucsi István őrnagy
helyőrségparancsnok, a 38.

Főhajtás ’56 tapolcai hősei előtt. A képen Kopacz Károly gyermekei
gépesített lövészezred parancsnoka volt, akit egyben
szintén közfelkiáltással választottak meg a Tapolcai Járási Forradalmi Katonai Tanács elnökévé is. Hangodi
László szólt a Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Tanács tagjainak súlyos büntetéséről, életük további alakulásáról. Ma már egyikük

sem él, ám feledni nem szabad őket, hangsúlyozta a történész, aki kiemelte, hogy
ma még van mit tenni az utókornak, van még adósságunk az 56-os hősök vonatkozásában.
Az áldozatok nevében Laczay András özvegye leplezte
le a táblát Dobó Zoltán polgármesterrel. Utána az ön-

50 éves város

Fotó: szj.

kormányzat, majd a pártok,
szervezetek képviselői, illetve a hozzátartozók helyeztek el koszorút az emléktábla alatt. A polgármester az emléktábla létrehozásában közreműködő Reindl
Erzsébet nyugalmazott pedagógusnak, helytörténetkutatónak oklevéllel, virággal mondott köszönetet. (szj)

Vannak még
fehér foltok
Az 56-os megemlékezések kapcsán gyakran eszembe jutnak a
még élő, de egyre fogyatkozó egykori forradalmárok, az események résztvevői,
vagy éppen áldozatai.
Akik még személyes
élményként tudják elmesélni saját történetüket, annak dicsőséges pillanatait, az általuk megélt tragédiáit, vagy éppen fájdalmas következményeit. Eredeti forrás,
egyéni
nézőpont
más, mint a könyvekből meríthető tudás.
De számuk egyre
fogy, már a fiatalabb
56-osok is nyolcvan
körül járnak. Ezért is
tartom kifejezetten jó
kezdeményezésnek
a Pongrátz Gergely
56-os Közhasznú Alapítvány
országos
gyűjtési
felhívását,
amely feldolgozza a
még zömmel feltáratlan vidéki ötvenhat
történetét.
Szijártó János

Kilencvenedik esztendő
György Elemér Ferencnét
köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Dobó Zoltán polgármester és Pass Sándor önkormányzati képviselő a napokban.

R. Kiss Lenke Metamorfózis című alkotása

Fotó: szj.

Mi legyen a szobrokkal?
Két köztéri képzőművészeti
alkotás áthelyezése kapcsán
hangzottak el érvek, ellenérvek, kérdések a Tamási Áron
Művelődési Központ második emeleti tanácstermében tartott nyilvános képvi-

selő-testületi ülésen. Döntés nem született, várják a lakosság javaslatait a szobrokkal kapcsolatban december
20-ig. (Folytatás a 2. oldalon „Javaslatokat várnak”
címmel).
(szj)

A szépkorú néni Bányai Judit néven látta meg a napvilágot Vizsolyban 1926.
október 27-én. Révfülöpi lakos volt, idős korára való tekintettel költöztették be lányáék Tapolcára. Jelenleg
combnyaktörésből lábadozik, járókerettel jár, vendégeit is a keretbe kapaszkodva fogadta. Mint elmondta,
családjában kilenc pedagógus volt, ő is ezen a pályán
tevékenykedett aktív korában, és rengeteg tanítvány
került ki kezei közül. (szj)

Judit néni lányával és unokájával együtt fogadta
tapolcai otthonában az önkormányzat képviseletében
megjelent Dobó Zoltán polgármestert és Pass Sándor
képviselőt
Fotó: szj.
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Javaslatokat várnak
SZOBROK Az egyiktől többen búcsúznának, a másikat szeretik
(Folytatás az 1. oldalról)
Az eredeti határozati javaslat szerint R. Kiss Lenke
Metamorfózis (autóbuszpályaudvarnál lévő, sokak
által “szörnynek” hívott
krómacél szobor), illetve
Marton László Figurális
Rácskompozíció (a belvárosi irodaház előtt, bányászokat ábrázoló térplasztika) című alkotások áthelyezéséről
döntött volna a testület.
Az első esetben az új forgalmi csomópont kialakítása, a másodiknál az épület
jellegének
megváltozása
szerepel az indoklásban.
Dobó Zoltán polgármester
azonban már a napirendi
pont tárgyalásának kezdetén
jelezte módosítási szándékát. Ez konkrétan egy társadalmi vita indítására irányult, ami a döntés elhalasztását is jelenti, egészen december huszadikáig. Akkor
értékelné ugyanis az önkormányzat a magánszemélyek, egyesületek, civil szervezetek javaslatait az említett alkotások új helyszínére vonatkozóan. Azonban
a képviselők végül úgy döntöttek, s ennek megfelelően
változtattak az eredeti, majd
a módosított verzión is,
hogy a beérkező javaslatok,
vélemények alapján a szobrok akár a mostani helyükön
is maradhatnak, bár az áthelyezést mindkét esetben a
felkért szakértők is indokoltnak tartják.
A képviselők véleménye
megoszlott ebben, így várják a lakosság aktív részvételét a döntés előkészítésében, és meghozatalában. A
“Metamorfózist” az eredeti
határozati javaslatban a Kazinczy tér bazaltkő oszlopokkal körülvett terén is el
tudná képzelni a szakértő, a
“Rácskompozíciót” az irodaház másik oldalára helyezné. De ez a verzió vár-

hatóan elképzelés marad,
ugyanis a képviselő-testület
nyitva hagyta a kérdést a tapolcaiak számára.
Lapunk kíváncsi volt a tapolcai olvasók véleményére,
ezért a testületi ülés után
online oldalunkon két kérdést tettünk fel, három, illetve négy válaszlehetőség
megadásával. Természetesen
online
újságunk
(www.tapolcaiujsag.hu) ezzel kapcsolatos érdeklődése
nem minősült ügydöntő szavazásnak, csupán olvasóink
véleményének megkérdezése, egyfajta szondázása volt
a cél, amely nincs közvetlen
hatással a testület döntésére.
Az október 28-án közzétett
tudósítást több mint hatezren olvasták, a két kérdésre
leadott voksok száma meghaladta az 1800-at. Mint
várható volt többen érzelmi
kérdésként élik meg a történetet, míg vannak, akik
politikai síkon közelítik meg
már azt is, hogy egyáltalán
az önkormányzat foglalkozik ezzel a témával. Lapunk
mindenesetre a szavazásos
felmérést november 8-án

Fogadóórák a városházán:

Röviden a képviselő-testület legutóbbi üléséről

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
November 14. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
November 21. 14.00-16.00

A képviselő-testület a törvényi háttér változása miatt
a gyermekjóléti ellátások
biztosítása érdekében, Tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ néven intézményt hozott létre. Foglalkoztak még a legutóbbi ülésen a Bakony és Balaton

Marton László Figurális Rácskompozíciója a belvárosi irodaház előtt. A bányászokat ábrázoló térplasztika áthelyezésére is várnak javaslatokat Fotó: Szijártó János
lezárta, mivel az első 3-4 nap
nagy érdeklődése lecsökkent és napok óta alig 1-2
szavazat érkezett már be,
ami nem igazán változtatott
az arányokon. Olvasóink az
alábbi módon véleményezték a két kérdést:
Mi a véleménye a Metamorfózis című szobor áthelyezéséről?
Olvasszák be! (47%, 687
voks)
Vigyék el máshova! (34%,
491 voks)
Maradjon ott, ahol van, a növényzet eltávolításával!
(14%, 210 voks)
Maradjon ott, ahol van, a
növényzet takarásában!
(4%, 61 Votes)
Szavazatok összesen: 1449
Mi legyen a Rácskompozíció
című szoborral?
Maradjon ott, ahol van
(75%, 270 voks)
Helyezzék át! (16%, 59
voks)
Tüntessék el! (9%, 31 voks)
Szavazatok összesen: 360
Lapunk nem reprezentatív
felmérése alapján a többség

TDM szervezettel kötött
szolgáltatási szerződés módosításával, a volt mentőállomás önkormányzati tulajdonba vételével. A napirendben szerepelt még beszámoló az önkormányzat fenntartásában, működtetésében lévő intézmények karbantar-

szívesen lemondana a Metamorfózis belvárosi jelenlétéről, a bányászemlékmű elmozdítását viszont nem szeretnék.
A szobrok áthelyezésére
vonatkozó írásos lakossági
javaslat, viszont még nem
érkezett be a polgármesteri
hivatalba. Erről Dobó Zoltán polgármester tájékoztatta munkatársunkat. Mint
mondta, a tapolcai képviselő-testület ez év december
20-ig várja a javaslatokat a
szobrokkal kapcsolatban. A
jelzett határidő után, január
10. és 20. között terveznek
egy vitanapot, a döntés előkészítése okán. Azt külön kiemelte a polgármester a
Rácskompozíció című alkotással összefüggésben, hogy
annak méltóbb, szebb helyszínt szeretnének, olyat,
amely a bányászat Tapolcára
kifejtett hatását, jelentőségét
jobban hangsúlyozza, és koszorúzásra, megemlékezésre is alkalmasabb a mostaninál.
(szj)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

tási feladatainak elvégzéséről, tájékoztató a köznevelési intézmények működtetői feladatainak tankerületi
központ részére történő átadásáról és az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendeletről.
(szj)

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
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
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
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
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
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
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HÍREK

2016. NOVEMBER 11.

TAPOLCAI ÚJSÁG - 3

Jubileumi koncert
ÜNNEP Negyvenöt éves a tapolcai zeneiskola
Negyvenöt évvel ezelőtt,
1971. szeptemberében
jött létre a városban az
önálló zeneiskola. Az intézmény a hangszeres
zeneoktatás mellett a
kezdetektől a tapolcai zenei élet központjává vált.
A napokban nívós hangA képen Ughy Jenőné jegyző, Dobó Zoltán polgármes- versennyel ünnepelték az
ter és Szencz Lajos ügyvezető igazgató.
Fotó: szj. évfordulót a Tamási Áron
Művelődési Központban.

Megújul a piaccsarnok

Az önkormányzat és a kivitelező a minap aláírta a
tapolcai piaccsarnok fejlesztésére vonatkozó kétoldalú megállapodást a
városházán.
Az “Egészséges Tapolca,
Egészséges Gazdaság” című
projekt részeként újulhat
meg végre a piaccsarnok,
ami már régóta esedékes
volt. Dobó Zoltán polgármester ezzel kapcsolatban
azt is kifejtette, hogy a létesítmény külsejében, és szerkezetében újul meg, de a beruházás ennél szélesebb elvárásokat tűzött ki célul.
Ahogy a nevében is szerepel, az egészséges életmód,

a helyi gazdaság fellendítése
fontos szempont, maga a
csarnok pedig nem csupán
kereskedelmi helyszínként,
hanem egyfajta közösségi
térként is várja majd a helyi
és környékbeli embereket.
Szencz Lajos, a munkálatokat kivitelező cég vezetője
arról tájékoztatta a sajtót,
hogy november másodikán
kezdik meg a munkálatokat
a piaccsarnoknál.
A mintegy 250 millió forintos összköltségű projektben
az építési költségek bruttó
88,6 millió forintot tesznek
ki, a fennmaradó összeget
gazdaságélénkítésre, a város
és térsége agrárpiaci fejlesztésére fordítják.
(szj)

Heti Ötlet
Holló Tamás

egészség
környezet
informatika

tanár
SPAM - Informatika tanárként sokszor találkozom
azzal, hogy a spam és vírus
fogalmát együtt, sőt egymás szinonimájaként használjuk, pedig a SPAM-ek
emberi közvetítéssel terjedő kéretlen levelek, míg a
vírusok útjukra bocsátásuk
után önállóan terjesztik
magukat. Az első informatikai spamet feltehetően
1978. május 3-án küldte
szét Gary Thuerk, a Digital
Equipment
Corporation
(DEC) egyik alkalmazottja,
az Amerika nyugati partján
élő embereknek. Ez egy
meghívó volt a DEC–20 nevű új számítógép és a
TOPS–20 operációs rendszer bemutatására. A levél
óriási botrányt keltett,
ugyanis a címlistát az internet zártkörűen működő
elődjéből (ARPANET) szerezte, melyet katonai célokra fejlesztettek, ez pedig a
szabályzat súlyos megsér-

tése volt. Ha az informatikai oldalát nézzük a
spameknek, akkor a felesleges információ forgalmat
kell említeni, amelyik a
szolgáltatók sávszélességét
terheli, ezáltal lassítja az
információ áramlását és
indokolatlan tárhelyet foglal. A spameknek gondolt
levelek nagy része reklám
célú és szolgáltatás igénybevételére, vagy termék vásárlására buzdít, és a hatályos jogszabályok által
megengedett.
Ezeknek
nagy részét saját magunknak köszönhetjük azzal,
hogy amikor egy weboldalon regisztrálva megadjuk
az e-mail címünket nem olvassuk el, hogy ki és mire
fogja az adatainkat használni. A spam kéretlen, nagy
példányszámban elküldött,
azonos tartalmú elektronikus üzenetet jelent, amelynek küldéséhez a címzett
nem adta a hozzájárulását.

Előbb a növendékek mutatkoztak be, majd a szünet
után a zeneiskola tanárai,
köztük többen olyanok, akik
maguk is itt tanultak egykor.
Dobó Zoltán polgármester
ünnepi ünnepi köszöntője
után Péni Béla, a zeneiskola
igazgatója mondott beszédet, felidézve az intézmény
alakulásának körülményeit,
és működésének több fontos
állomását. Külön szólt a
névadóról, az ötven évvel
ezelőtt fiatalon elhunyt zeneszerző, népzenekutató és
zenepedagógus
Járdányi
Pálról.
A városban az 1970/71-es
tanévben a keszthelyi zeneiskola kihelyezett tagozataként indult meg az alsófokú
zeneoktatás. Az 1971/72-es
tanévben viszont akkora
igény mutatkozott, hogy
szükségessé vált egy önálló
zeneiskola létesítése. A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága önálló zeneiskola
működését “Állami Zeneiskola Tapolca” névvel 1971.
évi szeptember 15-ei, viszszamenőleges hatállyal engedélyezte. A Borsányi Gábor vezetésével induló új intézménynek a Batsányi Já-

nos Gimnázium adott otthont. Az első években nyolc
zenetanár tanította az iskola
száztizenhét
növendékét
zongorán, fafúvós, rézfúvós
és vonós hangszereken. A
zeneiskola alapító tanárai:
Borsányi Gábor, Csonka
Gyuláné, Dolinka Erzsébet,
László Árpád, Martos Katalin, Puskás Lajos, Reindl
Gabriella, Tóth Gyöngyvér
voltak. Közülük Dolinka Erzsébet (Török Attiláné) és
Martos Katalin részt is vett a
múlt pénteki hangversenyen. Mindkettőjüket külön
köszöntötte Péni Béla igazgató.
Az intézmény a megalakulástól kezdve aktív közreműködője lett a városi rendezvényeknek,
ünnepségeknek. A Zene Világnapjára szervezett koncert, a karácsonyi hangverseny, a tavaszi hangversenysorozat
ma is az iskola állandó rendezvényei közé tartoznak.
1983-ban Péni Béla vezetésével megalakult a zeneiskola fúvószenekara. 1984.
őszén Kendeh Gusztávot
bízták meg az intézmény vezetésével, aki egyik fő céljaként az iskola önálló épületbe költözését jelölte meg.
Ezt a törekvést siker koronázta, 1988-ban költözhetett
a zeneiskola. Ebben az évben vették fel Járdányi Pál
nevét. 2003-ban Román
Iván vezetésével alakult
meg az iskola vonószenekara, akik immár hagyományosan a tapolcai római katolikus templomban évente
megrendezett
Pünkösdi
Hangversenyen mutatják be

a legjelentősebb vonószenekari szerzők műveit a közönség örömére. 2006-ban
lett Péni Béla az intézmény
igazgatója, ma is ő vezeti az
intézményt.
- Elődeim hatalmas munkát
végeztek, Borsányi Gábor
az iskola alapításával, Kendeh Gusztáv pedig önálló
épületbe költöztette az intézményt. Nekem egyetlen
feladatom maradt, folytatni
az általuk megkezdett utat.
2007-ben az országos minősítésen, iskolánk elnyerte a
Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet. A 2009 áprilisában a Győrben megrendezett, Maros Gábor szóló és
duó ütőhangszeres versenyen növendékeink, iskolánk életében először, országos első helyet értek el.
2012-ben megismételték ezt
a teljesítményt, mindkétszer
Tóth Péter tanár úr irányításával. Az intézményben
folyó minőségi munka legjobb bizonyítéka, hogy jelenlegi tantestületünk közel
40 százaléka zenei pályán
végzett egykori növendékeinkből áll. A kezdetektől tartó folyamatos növendék-létszámemelkedés, majd az
utóbbi évek stabilizálódása
bizonyítja iskolánk létjogosultságát - hangsúlyozta beszédében Péni Béla.
A negyvenötödik évfordulón bemutatott hangverseny
méltó volt a város zeneiskolájához, a névadóhoz, s ezt a
produkciók utáni, majd a
legvégén is hosszú percekig
zúgó taps maradéktalanul
igazolta.
(szj)

A jubileumi hangverseny egyik produkciója. A képen (balról) Zavaczkiné Fehér
Éva (fuvola), Müller Ilona (zongora) és Kovács Adrienne (cselló)
Fotó: Szijártó J.

4 - TAPOLCAI ÚJSÁG
Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Homokágyban, parkban és
teherautó platón bringáznak
Veszprémben. A királynék
városába, Veszprémbe érkezik november 20-án a "téli
kerékpáros cirkusz". A megyeszékhelyen ötödik alkalommal rajtol a LOcarGO
Veszprém Cross terepkerékpár-verseny, a magyar
cyclocross kupasorozat harmadik futama. A Veszprémi
Kerékpáros Egyesület "közelebb a városhoz" jeligével
idén az eredeti, a város központjától alig 500 méterre
lévő Jutasi úti parkban méreti meg a hazai és várhatóan az osztrák versenyzők legjobbjait. - Idén is látványos viadalt szervezünk,
több korosztály számára
írtuk ki a futamokat, homokágyban, parkban és teherautó platón is bringáznak majd a versenyzők, tájékoztatotta lapunkat Tóth
András főszervező. (szj)
Hirdetés

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Közelít a tél, készüljünk fel!
Épp itt az ideje, hogy személygépkocsinkat felkészítsük a téli üzemre! Ha
tanácstalanok vagyunk
miként kezdjünk hozzá,
elég csak azt átgondolnunk, hogy mit is tartogat,
tartogathat számunkra és
autónk számára a leghidegebb évszak?
Mínuszos hidegre, ködre,
rossz látási viszonyokra,
csúszós utakra szinte biztosan számíthatunk. A fagypont alatti hőmérséklet a
fagyálló állapotának, az akkumulátor minőségének ellenőrzését követeli meg tőlünk, a hó, a jég, egyszóval a
csúszós utak megfelelő téli
gumiabroncsokért kiáltanak. A várhatóan egyre roszszabb látási viszonyok autónk világításrendszerének
gyengeségeiről, vagy éppen
egy elöregedett ablaktörlő
gumi elégtelen működéséről
árulkodnak. Sohár László
autószerelő, vizsgabiztos
szerint, a felsoroltak mindegyikét érdemes átnézni,
megvizsgáltatni így tél kö-

Sohár László a hideg évszak közeledtére, s az azzal
kapcsolatos teendőkre figyelmeztet
Fotó: Töreky L.
zeledtével. - Közlekedésbiztonsági szempontból leginkább a téli gumik használatának fontosságáról hallani. Ez jogos, ám tudni kell,
hogy a műszaki vizsga követelményei sokkal megengedőbbek abroncsaink állapotát illetően, mint amire az
autósoknak valóban szükségük van saját érdekükben. A
vizsgán már egy 1,6 mm-es
barázdamélységű gumiabroncs is megfelel, azaz ilyen
profilmélység paraméterrel
rendelkező
futófelülettel
még éppen átengedik vizsgán a személygépjárművet.

Ugyanakkor a biztonságos
téli közlekedéshez legalább
három, de inkább négy milliméteres profilmélység és viszonylag fiatal, sértetlen,
szakadásmentes
gumiabroncs szükséges - hangsúlyozza a szakember. És ha
már kopóalkatrész, akkor
cseréljük le ha tudjuk az ablaktörlőt, vagy annak gumiját is. Ez utóbbit ugyanis hajlamosak vagyunk elhanyagolni, pedig komfortérzetünket és biztonságos vezetésünket jelentősen korlátozza egy csíkozó, vagy szakadt ablaktörlő. Ez a fontos

alkatrész leginkább télen
képes elhasználódni, sokszor saját gondatlanságunknak, vagy tudatlanságunknak köszönhetően. A szakember tapasztalatai szerint,
sokan a ház előtt parkoló,
lejegesedett ablak esetén is
elindítják az ablaktörlőt,
ahelyett, hogy előtte a fűtésrendszer alkalmazásával,
alapjáraton ketyeregve leolvasztanák a szélvédő jegét.
Ez utóbbihoz egy jó tanács
is tartozik: érdemes kicserélni a fűtésrendszer légszűrőjét! Gyakorta ennek eltömődése okozza, hogy túlságosan lassan olvad a jég az autó
első üvegfelületéről. A téli
felkészülés akármilyen öszszetett feladatnak tűnik is,
valójában csak a józan gondolkodást követeli meg az
autóstól, ugyanakkor, ha
műszaki téren nem vagyunk
biztosak magunkban, bízzuk
megbízható szakemberre,
szervizre a feldatokat. Egy
alapos átvizsgálás sok későbbi
kellemetlenségtől,
kártól, vagy balesettől kímélhet meg bennünket. (tl)
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Negyvenöt év a színpadon
Jubileumi műsorral ünnepli fennállásának negyvenötödik évfordulóját a
Batsányi Táncegyüttes
november 19-én.
A helyszín természetesen a
VOKE, az előadás 18 órakor
kezdődik, ahol a Magyarhang zenekar biztosítja a
muzsikát, vendégként pedig
fellép a pozsonyi Karpaty
táncegyüttes.
A jubileum kapcsán először
a "mestert", Németh Lászlót
kerestük meg. Ő közel hat
éve megvált együttesétől, de
nevét a táncosokkal elért sikerei örökre bevésték a hazai néptánc történetébe. Egy
egész város büszke lehet
arra, amit a Batsányi letett az
asztalra, ezt jelzi számos kitüntetés (benne a városé, és a
megyei önkormányzat Pro
Comitatu-díja is), arany minősítések, nívódíjak, fesztivál díjak, hazai és nemzetközi eredmények egész sora.
A nagy ívű szekszárdi néptánc fesztiválok nívódíjai, a
Hollandiában,
Németországban, Angliában, vagy
éppen Egyiptomban elért sikerek. Negyvenöt év távlatából nehéz lenne megmondani, mennyi hazai és
külföldi vendég látta őket
fellépni, de az egészen biztos, hogy mindenki maradandó élményt kapott tőlük.
Repertoárjukat, koreográfiájukat a közönség igényei
felé megnyilvánuló nyitottság jellemezte. Németh
László idejében több kiemelkedő táncost kinevelt a
Batsányi, például az Állami
Népiegyüttes ma is aktív
táncosa, Csaba Zsolt is innen indult.

Jubileumi
műsort ad
a Batsányi
Kérdésünkre, hogy ki jut
eszébe ha az együttes nevét
hallja, elsőként Bán Lászlót
említette, majd Kiss-Fekete
Bernadett és Buzás Balázst.
Ők tartják ma életben az
együttest, ők viszik tovább
azt a tudást, tapasztalatot,
amit a mestertől kaptak. Az
együttes alakításában Zentai

Néhány villanás a táncegyüttes elmúlt éveiből
Fotók: Szijártó János

Gábor, a művelődési központ korábbi igazgatója is
elévülhetetlen érdemeket
szerzett, emelte ki Németh
László, aki aztán arról is
szólt, hogy a nyolcvanas
éveket érzi a Batsányi fénykorának. Akkoriban rengeteg gyerek táncolt, hála a
szülőknek, pedagógusoknak, így az utánpótlás is biztosított volt. Sok fellépésre
nyílt lehetőség, ezáltal a felnőtteknek és a gyerekeknek
is jutott sikerélmény bőséggel. Abban az időben a létszám megközelítette az ötvenet, de összességében legalább százan léptek színpadra Németh László irányítása mellett. A mester szívesen emlékszik vissza Bán
Lászlóra, Horváth Istvánra,
Tóth Zsuzsannára, Szabadvári Zsuzsannára, Kálmán
Erzsébetre, Krajnyák Ritára, Mohos Bénire, Fischl
Péterre, Marton Juditra,
Kiss-Fekete Bettire, Tarjányi Sándorra, Fekete Lajosra, Pintér Tiborra, Horváth
Ferencre, Kígyós Jánosra,
Kondor Péterre, Kasza Viktóriára, Németh Eszterre,
Vitai Tamásra, Samu Zsuzsannára, Serger Zsuzsannára, Sebők Róbertre, Sebők
Balázsra, Figler Károlyra,
Figler Györgyre, Varga Ba-

lázsra, Lendvai Alexandrára, Lendvai Henriettára,
Krausz Noémira, Buzás Balázsra, Nemes Péterre. - A
sok szép sikerre is nagyon
büszke vagyok, de legfontosabb mégis mindig az volt
számomra, hogy tanítványaim szeressék a táncot, mert
ez az alapja mindennek,
mondta egyfajta összegzésként Németh László.
A mester kiválása után többen már "temették" az
együttest, de az elmúlt két és
fél évben sok munkával,
energiával, és két rátermett
tánckarvezető hathatós segítségével ismét felfelé ívelő
pályára állt a Bán László vezette Batsányi. Az csoport
egykori meghatározó egyénisége 1998-ban, családi
okok miatt hagyta abba az
aktív táncot. Aztán ismét
„csatasorba” állt, nem tudott
és nem is akart ellenállni a
felkérésnek.
- Sok segítséget kapok két
helyettesemtől, Kiss-Fekete
Bernadettől és Buzás Balázstól. Tény, hogy nehéz
volt az indulás. Eleinte a ruhákat Németh Lászlótól kölcsönöztük, majd abból a
pénzből, amit másfél év alatt
„megtermeltünk”, egészen
szép ruhatárat gyűjtöttünk
össze - mutatta a VOKE szá-

mukra biztosított termében a
folyamatosan bővülő készletet. Tavaly gyermekcsoportot is indítottak, és a felnőtt táncosok létszáma is növekedett,
stabilizálódott.
Méltán büszke arra, hogy ismét felfelé ívelő pályára állították az együttest. Tervezi
a jövőt, de a jelenben él, és
szívesen gondol vissza a régebbi időkre is. Egyik legemlékezetesebb élménye az
egyiptomi út volt, de a magyar tánc szépségét volt alkalma megmutatni többek
között Franciaországban,
Angilában, Németországban is. A produkciók közül
Tímár Sándor Szatmári tánHirdetés

cai állnak legközelebb a szívéhez, amit még most is
színpadon tartanak. Aztán az
első szólótánca is kedves
számára, ugyancsak Tímár
Sándortól a Dél-alföldi tánc,
amit Németh László tanított
be neki. Ezt több ezer alkalommal mutatta be színpadon Bán László.
- Nagyon mély nyomot
hagytak mindannyiunkban a
Laci bácsi által rendezett
március 15-ei produkciók,
de itt kell említeni a monumentális rendezésű István a
királyt - tette hozzá az együttes vezetője, akitől a november 19-ei viszontlátás reményében köszöntünk el. (szj)
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Retro diszkó -csikkes buli
Az egész úgy indult , hogy
egy közösségi portálon létrehoztam egy csoportot,
"Akik a Nikotin Discoba jártak", és pár nap alatt több
százan lettünk.
Látva a gyors gyarapodást,
többen felvetették, hogy ha a
csoport eléri az 500 főt, akkor szervezzek nekik egy
emlékbulit. Meg is szerveztem az elsőt, közel négyszáz
résztvevővel, majd egy másodikat is, de a hely ekkor
már kicsinek bizonyult.
Ez időben meg keresett Halász István a Club Loco üzemeltetője, hogy ő tudna
megfelelő helyet biztosítani
a rendezvénynek, és vele
meg is állapodtunk.
"Csikkes buli"-nak neveztem el, mert a nikotin szót
nem használhatjuk. Bebizonyosodott, hogy Tapolcán
nagy igény van egy olyan
helyre, ahol Retro zenékre
táncolhatnak a régi ismerő-

Patus Csaba ötletgazda, főszervező (jobbra) Halász
Istvánnal a helyszínt biztosító társszervezővel
sökkel a most már középkorú felnőttek. A buli kedvéért
haza szoktak járni a külföldön dolgozók is, és akiknek
vidéken, vagy Budapesten
van állásuk.
A Club Loco bevált helynek
bizonyult az idők során, és
immár a 10. bulit rendezzük
Tapolcán, ahol minden al-

Élménydús kirándulás
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményének 2 – 3 – 4. osztályos
tanulói október 26-án Budapesten jártak. Erről írtak
nekünk.
„Először az Országházat tekintettük meg, ahol Rig Lajos országgyűlési képviselő
bácsi fogadott bennünket,
akinek ezúton is szeretnénk
megköszönni a batsányis
gyerekek támogatását. A
Parlamentben élvezetes idegenvezetés mellett ismer-

kedhettünk meg országunk
legszebb, legfontosabb épületének történetével, értékeivel, nevezetességeivel; a
benne folyó komoly munka
menetével. A főbejárat előtti
közös fényképezkedés után
népes csoportunk vidáman
indult tovább programunk
következő állomáshelyére, a
Fővárosi Nagycirkuszba,
hogy megtekintsük a Ludas
Matyi című előadást. A
rendhagyó cirkuszi műsort
követően élményekkel feltöltődve érkeztünk haza Tapolcára.”

kalommal több százan szórakoznak. A rendezvényt
többnyire télen tartjuk, amikor Tapolcán kevesebb a
program. A soron következő
(jubileumi) bulit november
19-én tartjuk a Club
Locoban.
Patus Csaba, Tapolca A Batsányi tanulói a Parlamentben is körülnézhettek

Az ünnepi beszédről Ismét vár mindenkit a Batsányi Kör
Zeneiskolánk hosszú évek
óta, fennállásának évfordulóit ünnepi hangversennyel
ünnepeli. Hagyományosan
diákjai és tanárai tartalmas,
szép művekkel okoztak zenei élvezetet a hallgatóiknak. Az idei, egy kiemelten
jubileumi ünnepi est volt,
amit polgármester úr nyitott
meg. A zeneiskola igazgatója, pedig a történelmi viszszapillantást tartotta. Szépen megemlékezve a kezdetekről és az ott oktató tanárokról.
Hosszú-hosszú évek során
mindig kíváncsian vártam,
az ünnepi beszédek miről
fognak szólni? És rendszerint csalódtam. A városi ünnepeken a megemlékező
szónokok főleg aktuál politikára futtatták ki a kézben

tartott papírjaikról az ideologikus, kommersz szövegeiket. A várt művészeti eredmények, vagy a jubileumi,
humánus, kulturális élet
méltatása helyett. Azt gondoltam, ezen már nem lehet
változtatni.
Polgármesterünk beszédét a
zenének szentelte. Úgy a
szöveg hossza, mint tartalma, csak a zeneművészetről
szólt. A zene nevelő és esztétikai hatását emelte a szövege középpontjába. És elmaradt a szokott, bántóan
zörgetett, előre megíratott
papírlap is a kezéből. Láthatóan és hallhatóan pontosan
tudta, mit akar mondani.
Igen, így is lehetett ünnepelni 2016 október 28-án.
Dr. Sáry Gyula, Tapolca

Márton-napi búcsú Diszelben
Az Első Magyar Látványtár
Szent Mártonkor évek óta
örömmel hívja vendégségbe
a falu népét, rokonaikkal,
barátaikkal együtt; beszélgetni, borozgatni, kiállítást
nézni. Ez idén sincs másként, immár 21. alkalommal
hívja, várja Szent Mártonkor
a Falu Népét, és az Alapítók
nevében ígérhetjük, hogy a

jövőben is évről évre így
lesz, amíg az Első Magyar
Látványtár – Isten segedelmével – létezik.
Várunk mindenkit november 13-án, vasárnap, a búcsú
napján 10 és 19 óra között, a
vénséges vén Stankovicsmalomba!
Gyökér Kinga és Vörösváry
Ákos, a Látványtár követei

gyon különbözött attól
ahonnan elindult. Olyan körökben forgott, amelyek segítették beilleszkedését a
kor felső társadalmi rétegébe. Eddig jutottunk, és sajnos, a nagy érdektelenség
miatt kénytelenek voltunk
leállni. A nyár és az ősz folyamán - egyéb okok miatt
is - szüneteltettük a működést.
Most érkezett el az idő, hogy
újra elkezdjük az összejöveteleket. Az eddig megszokott havi rendszerességgel
folytatnánk foglalkozásainkat. Az biztos, hogy a következőkben Batsányi költészetével és prózájával szeretnénk foglalkozni, természetesen beleágyazva a kor irodalmi és történelmi életébe.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre, aki jobban meg
szeretné ismerni Batsányi
Jánost és munkásságát. Biztosan szeretné tudni, hogy
kiről van szó minden év májusának első hetében.
Csaba Dezső, Tapolca

A Batsányi Kör 2015-ben
azzal a céllal kezdte meg
működését, hogy Batsányi
János életével és korával
részleteiben megismertesse
az eziránt érdeklődőket.
Mutassuk meg, hogyan érte
el a költő azt, hogy a magyar
irodalom egyik megkerülhetetlen, hatásos része legyen.
Meg akartuk ismerni és ismertetni a kort, amelyben
élt, azokat a társadalmi és
emberi viszonyokat, amelyek a sorsát és nem utolsó
sorban a személyes jellemzőit alakították.
Az elmúlt több mint egy év
alatt olyan beszélgetéseket
folytattunk, amelyek a környezetét mutatták be. Megtudtuk, hogy mit jelent szabadkőművesnek lenni. Ez a
ma is élő mozgalom a 18.
század elején indult. Batsányi és több segítője is tagja
volt. A témát dr. Sáry Gyula
főorvos úr taglalta.
Majd megismerkedtünk a
történelmi korral. Magyarország és a magyar társadalom szerkezetével és össze-

tételével. Megtudtuk, mit jelent az, hogy valaki honorácior lett, hiszen Batsányi
élt azokkal a jogokkal, amelyeket ez az állapot biztosított számára. A témát Riba
Erzsébet tanárnő fejtette ki.
Azt a Tapolcát, ahová a költő
született és kisgyermek korát élte Kertész Károly ny.
könyvtárigazgató úr mutatta
be. Itt Német István Péter
költő a Batsányi szülők
munkájával ismertetett meg
minket. Szó került arról is,
hogy a különböző támogatók segítségével milyen tanulmányokat folytatott és
milyen eredménnyel.
Németh István Pétertől tudtuk meg Batsányi és Baumberg Gabriella zenei kapcsolatait. Jó tudni, hogy Gabriella három költeményét a
kor legnagyobb zeneszerzői
zenésítették meg. Tudjuk,
hogy Batsányi költeményeivel a 20. század neves zeneszerzői foglalkoztak, köztük
Kodály Zoltán is.
Szót ejtettünk a kassai környezetéről. Ez a világ na-

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm, (mint 56-os volt
elítélt, ki a tapolcai gimnazisták perében harmadrendű

vádlott voltam) az emlék- geken nem tudok megjetábla avatására küldött meg- lenni, de meghívás jól esett.
hívót. Sajnos egészségi álla- Köszönettel:
Major József , Tapolca
potom miatt az ünnepsé-
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A szlalom élvonalában
Lovász Róbert és Lovász
Kornél, apa és fia, szép
eredményekkel büszkélkedhet a Magyar Szlalombajnokság 2016-os
küzdelmeiben. Kornél a
negyedik helyet, Róbert a
8. helyet szerezte meg a
versenyévadban.
Kornél a sportágban a hátsókerék meghajtásúak kategóriájának első helyét szerezte
meg idén, édesapja ugyanakkor a 2000 köbcentiméter
feletti kategóriában a második- , abszolútban pedig a
nyolcadik helyre küzdötte
magát. Lovász Róbert lapunknak elmondta, a versenyek időre mennek, az autósok a másodpercekkel küzdenek, egy korai rajt, vagy a
bóják elütése, a pályatévesztés
pontszámlevonással,
büntetéssel jár, A jó eredményhez a bajnokság minden
fordulójában célszerű részt
venni, hiszen csak így
gyűlhet össze az elvárt helyezéshez szükséges pontszám. A sportág egyébként
nagyon népszerű, van olyan
verseny, ahol másfél száznál
is többen indulnak- tudtuk
meg. A sikerhez, a győzelmekhez elsősorban versenytapasztalat szükséges, meg
kell ismerni a különböző pályákat, azok jellegzetességeit, de hasonlóan fontos a
Hirdetés

A BMW bevált, de Lovász Róbert kipróbálna egy
kisebb, könnyebb autót is
technikailag jól felkészített,
tuningolt autó is. Lovászék
„bontószökevényként" beszerzett, hat éve folyamatosan alakított BMW-je teljesen saját fejlesztés, erre ők
nagyok büszkék, hiszen a
normál autószervizeléshez
képest a tuning egy egészen
más világ. Ugyanakkor az
autónak nem csak erősnek
kell lennie hanem a súlyát is
jelentősen csökkenteni kell a
megfelelő gyorsuláshoz és
legfőképpen a jó lassításokhoz egyaránt. Nagyon fontos a gépkocsi kanyarodási
képessége is, hiszen az öszszes autós szakág közül a
szlalomversenyeken a legtöbb a hirtelen irányváltoztatás, szinte csak kanyarból
áll a pálya. Nem véletlen,
hogy sok rali versenyző a
szlalom szakágból nőtte ki
magát, hiszen itt lehet a

legjobban megtanulni profi
módon az autó kézben tartását. Kornél egyelőre nem sző
terveket az előrelépésre, élvezi a szlalomversenyzést,
ám elárulta, ha később lehetőségei adódnának, a pályaversenyzés világában szívesen megmérettetné magát.
Róbert ugyanakkor a szlalombajnokságban szeretne
még jobb eredményeket
hozni, ám itt már egy könynyebb, lassulásra, kanyarodásra még alkalmasabb autóra váltás szükségessége is
felmerülhet. Lóerőt fokozni
ugyanis a mai autótechnikai
fejlettségi szint mellett viszonylag könnyű, ám egy
900 kilós autó súlyát aligha
lehet típusváltás nélkül 600
kilósra cserélni, nem beszélve a jól kiismert BMW-ről
történő átállás, az újhoz hozzászokás nehézségeiről. (tl)
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Trappolók télen is!
Évről-évre egyre többen
vállalják fel a futást, mint
egészségmegőrző sportot és csatlakoznak a
Trappolók közösségéhez
Tapolcán. A lányok inkább
fogyni szeretnének, a fiúk, férfiak az erőnlét megőrzését, fokozását remélik a futástól. Ma már 74
aktív tagot számlálnak.
Földesi József a TVSE keretein belül működő futószakosztály oszlopos tagja
szerint a bővülő taglétszám
egyrészről a sport népszerűség-növekedésének köszönhető, másrészről a Trappolók egy igazi jó közösségként működik, ahol a tagok
információkat cserélnek, támogatják, segítik egymást
céljaik elérésében. - A futás
gyakorlatilag minden izmot
átmozgat. Azt viszont már
kevesebben gondolják, hogy
hasizom kell hozzá, így különösen segít a has körüli
zsírréteg eltüntetésében isárulta el az elhivatott maratonista. Az edzéseket hétfőn,
Hirdetés

szerdán és pénteken tartják a
Trappolók, ilyenkor egymás
tempójára figyelve, jókedvű
egy-másfél órás közös futásokkal erősítenek. Az eredmények pedig hamar jönnek
közérzetben, fogyásban, önbizalomban majd stopperrel
mérhető versenysikerekben.
- Hihetetlenül motiváló,
hogy a fejlődés szinte azonnal érzékelhető, az így megerősödött önbizalom további
teljesítményekre, egyre nagyobb távok legyőzésére
sarkalja a futót. Egy jól sikerült félmaraton után szinte
elképzelhetetlen, hogy ne
gondoljon valaki arra, hogy
talán a maratoni táv is sikerülhet. Általában háromnégy hónap a futással történő ismerkedés időszaka,
utána szinte mindenki egyegy hosszútávfutó versenyen is szeretne bizonyítani.
A tél sem passzív időszak a
tapolcai futók életében, az
edzések nem állnak meg,
hiszen a hideg ellen a mai jó
minőségű sportöltözetekkel
könnyen lehet védekezni. (tl)
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Rendőrségi hírek
n FALOPÁS miatt indult
büntetőeljárás egy 22 éves
és egy 16 éves lesencefalui
fiatalember ellen. 2016. október 18-án érkezett egy bejelentés a rendőrségre, hogy
a lesencefalui erdőből körülbelül 6 köbméter vágott, vegyes tűzifát tulajdonítottak
el. Az adatgyűjtés során
szerzett információk alapján
az egyenruhások még aznap
igazoltatták otthonaikban az
elkövetőket, majd előállították őket a Tapolcai Rendőrkapitányságra. Gyanúsítottként történő kihallgatásuk
során kiderült, hogy 2016.
október 11. és október 18.
közötti időben a község mellett található erdőből 6 köbméter kőris és akác tűzifát
tulajdonítottak el, amit később értékesítettek.

A két férfi ellen lopás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság
Bűnügyi
Osztálya, tájékoztatta lapunkat Nagy Judit megelőzési
főelőadó.
n KÖZÚTI BALESET
gondatlan okozása miatt
nyomoznak egy 59 éves badacsonytomaji nő ellen. Az
eljárás adatai szerint a személygépkocsival közlekedő
nő Badacsonytomaj belterületén haladt személygépkocsijával 2016. október 5-én
10 óra 30 perc körüli időben,
amikor az egyik kereszteződéshez érve kanyarodás köz-

ben nem adott elsőbbséget
egy gyalogosan közlekedő
85 éves helyi lakosnak. A
sofőr autójának sárvédőjével elsodorta az idős nénit,
aki a baleset következtében
az elsődleges orvosi szakvélemény alapján súlyos sérüléseket szenvedett. Az 59
éves badacsonytomaji nő ellen közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége miatt
indított büntetőeljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya - írta lapunknak Nagy
Judit megelőzési főelőadó .
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Kukonyák a tévében
NÉPTÁNC A legjobbak között mutatkozhat be a gyermekcsoport
November 18-án pénteken este láthatják az
érdeklődők a Fölszállott a
páva televíziós vetélkedő műsorban a Kukonyák
gyermektánccsoportot.
Korábban
írtuk,
hogy
Veszprém megyéből egyedüli csoportként jutottak be
Szabó Csaba tanítványai a
népi tehetségkutató verseny
országos döntőjébe, majd a
kapuvári területi válogatón
maximális pontszámot kaptak produkciójukra a zsűritől.
Végül tizenkettő együttes
került be az országos döntőbe, s amint arról Szabó
Csaba tájékoztatta a Tapolcai Újságot, ők is a legjobbak között vannak. Nem árt
tudni, hogy a Tördemic Néptáncegyüttes
Kukonyák
gyermekcsoportja igen jelentős merítésből, a Kárpátmedence több száz együttese közül jutott be a döntőbe.
A Dunántúlról például két
csoport maradt versenyben
rajtuk kívül.

Jövő pénteken láthatják az érdeklődők a Fölszállotta a páva televíziós vetélkedő
országos döntőjébe jutott Kukonyák gyermektánccsoportot. Hátul középen az
együttes művészeti vezetője, Szabó Csaba
Fotó: Varga Nóra
- Tizenhatodikán utazunk a
három napos forgatásra,
amelynek része a péntek esti
élő adás. Nagyon erős a
mezőny, de igyekszünk

SZEM - PONT
Húsz levelet kapott az ügyfél a Magyar Telekomtól egyszerre. Nem elektronikusat, hanem papírt, egy kis kötegre valót. Kíváncsian, bár kissé aggódva kezdte el bontogatni a felül lévőt. Az első egy „helyesbítő áram éves elszámoló” számla volt, amely a 2015-ös évet összegezte
szolgáltatói szempontból, sok számmal, adattal. Az világos volt számára, hogy fizetnie nem kell, mert csekket
nem küldtek mellé, meg mínusz értéket mutatott a „fizetendő összesen” sor. Persze az is lehet, hogy a szolgáltatói mínuszt jelzi ez az értéke, de mindegy, ha kell nekik a
pénz, majd kérik, gondolta. Alul még a késedelmes fizetés
fájdalmaira is felhívják a figyelmet, meg közlik, hogy ki
nyomtatta és borítékolta a számlát. Ezt olvasva félretette
a tizenkilencet. Egy hét múlva szánta rá magát a folytatásra. Helyesbítő áram részszámlák következtek. Pár
bontás után már csak a végét nézte, ami a megnyugtató
nulla forintot közölte. Valahol meg mínuszos összeget. Illetve közte volt a rendes havi áramdíj is. Még jó, hogy véletlenül nem tépte el. Aztán
egy újabb éves elszámoló
számla jött, a már ismerős
számokkal. Majd még pár
helyesbítő.
Ügyfél örült, hogy nem kell
pluszban fizetnie, de csodálkozott a sok elpazarolt
papíron, amelynek kinyomtatása, kézbesítése nélküEgy levélben el lehetett
volna küldeni az egészet, löz minden értelmet, logikát. Egy begyújtásra vide mára a bürokrácia
(szj)
felemésztette az értelmet szont éppen elég.

ezúttal is helytállni - hangsúlyozta Szabó Csaba, majd
hozzátette, hogy a legjobb
tizenkettőben lenni már egy
nagyon komoly eredmény,

gyakorlatilag itt már nincs
vesztenivaló. Információink
szerint a Duna TV-ben este
fél nyolctól láthatjuk a
Kukonyákat .
(szj)

Heti SÜTI
Rácsos almás-mákos pite
Hozzávalók: Pite tészta - 30 dkg
szitált finomliszt, 1 csipet só, 10
dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 6 g sütőpor, 20 dkg margarin, 2
db tojássárgája. Töltelék - 20 dkg
darált mák, 15 dkg cukor (alma és
ízlés függő), 50 dkg alma (pucoltan), 1 db citrom, 2 db tojásfehérje, 1 csomag vaníliás cukor, 1
db tojás (a teteje kenéséhez).
Elkészítés: Pite tészta - A lisztet
összekeverjük a sóval, a sütőporral, a cukrokkal. Elmorzsoljuk
benne a margarint, beleütjük a
tojássárgákat és puha tésztát gyúrunk belőle. Két részre osztjuk (
3/4 - 1/4 ) és fóliával letakarva, 30
percig a hűtőben pihentetjük. A nagyobbik tésztából sütőpapíron 20 ×
30 cm -es téglalapot nyújtunk, beemeljük egy ugyan ekkora tepsibe,
és a tetejét megszurkáljuk egy villával. Egyenletesen eloszlatjuk rajta a mákos - almás tölteléket. A kisebbik tésztából is lapot nyújtunk,
derelyevágóval csíkokra vágjuk,

Mézről, méhekről diákoknak
Tapolca három általános iskolai tagintézményében szervez
előadást a Tapolca és Környéke
Méhészek Egyesülete, csatlakozva egy, a mézfogyasztást
népszerűsítő EU-s kezdeményezéshez. A mézkóstolással

és a töltelék tetejét berácsozzuk
vele. Lekenjük a felvert tojással, és
180 C fokra előmelegített sütőben
35 perc alatt készre sütjük. Tepsiben, rácsra téve hagyjuk kihűlni,
majd kockákra vágva szervírozzuk. Töltelék - A töltelékhez összefőzzük a reszelt almát a cukorral
egészen addig, amíg levet enged,
majd összekavarjuk a vaníliás cukorral, a mákkal a citromhéjjal és
levével, majd hagyjuk kihűlni. A
tojások fehérjét kemény habbá
verjük, és a mákos töltelékbe
forgatjuk. A tojást egy csipet cukorral enyhén átkeverjük. Sütési
hőfok: 180°C, sütési mód: alulfelül sütés, tepsi mérete: 20 × 30
cm, költség: 800 Ft.
Fehér Sándorné, Tapolca

egybekötött előadásokat „Mézes nap” elnevezéssel november 18-án, iskolánként és csoportonként különböző időpontokban tartja meg Tóth Péter
méhészeti szaktanácsadó és
Pimper László a szervező
egyesület elnöke.

