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Márton-napi forgatag
HAGYOMÁNY Népszerű az öt éves múltra visszatekintő program
A
Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola immár öt éves
múltra visszatekintő Márton-napi programsorozata nagy népszerűségnek
örvendett szombaton a
késő délutáni órákban, a
hagyományos esti lampionos felvonulás azonban a kellemetlen időjárás miatt idén elmaradt.
Az iskola, a tanulók és a város életében jelentős és
örömteli eseményre a városba érkezett Márfi Gyula
veszprémi érsek is, aki délután három órától tartott
szentmisét a katolikus templomban. Az érsek atya prédikációjában Szent Márton
életéből azt a részletet emelte ki, hogy az egyház híres
szentje saját édesanyját maga keresztelte meg.
- Ezen a gesztuson keresztül
az iskola ifjúsága egy üzenetet kapott, hogy ők is felelősek a szüleikért, irányukba
bátran közvetíthetnek, közvetítsenek értékeket - mondta lapunknak a szervező

Márfi Gyula veszprémi érsek is Tapolcán járt, a Márton-napi eseményekhez kapcsoldva szentmisét is tartott. Prédikációjában Szent Márton életéből idézett
Nagyboldogasszony iskola
igazgatója. Rohály János
kiemelte, hogy öt éve nagyon boldogan álltak a Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Egyesületének hagyományteremtő kezdeményezése mellé, hiszen a
Szent Mártonhoz kapcsolódó értékek jól tükrözték, tük-

rözik az iskola hitvallását,
szándékait. - Úgy gondolom, hogy ez egy évről-évre
nagyon színvonalasan megrendezett, városi szintű
program, amelyre rendre
nagy az érdeklődés. Ajtónk
ilyenkor mindenki számára
nyitva áll, több százan érkeznek hozzánk. Ennek

50 éves város

azért is különösen örülünk,
mert így vendégeink is láthatják iskolánk értékeit,
megtapasztalhatják a családias környezetet, az együttlét örömét, és megismerik
Szent Márton alakját -fogalmazott az iskola igazgatója.
(Folytatás a 3. oldalon „Ma
is élnek...” címmel)
(tl)

Egy üzenet
a múltból
A Márton-napi népszokások egyre erősebben beágyazódnak jelen életünkbe. A
gyerekeknek Tapolcán egy igazán tartalmas napot hozott
idén, bár a zord időjárás a program leglátványosabb elemét,
a lampionos felvonulást meghiúsította. Ettől persze a katolikus
iskola
programjain
résztvevők jól érezték
magukat. Szép dolog
a hagyományok őrzése, felkarolása, a múlt
üzeneteinek értelmezése. Azonban ilyenkor a bőséges lúdvacsorák idején azokra
is kell gondolni, akiknek nem telik lakomára. Sült lúdra, de kacsára sem. Mert ilyenek is vannak sokan,
s ha megidézzük
Szent Márton szegényeket segítő életét ,
akkor a rászorulókról
sem feledkezhetünk
meg. Mert ez is a múlt
üzenete.
Szijártó János

Megyei harmadik helyen
Harmadik helyezést ért el
a Bolyai Matematika Csapatversenyen a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános
Iskola
Székhelyintézmény csapata.

A szociális szférában dolgozók a Tamási Áron Művelődési Központban ünnepeltek
Fotó: Töreky L.

A Szociális Munka Napja
A tapolcai járás szociális
szférájában dolgozók a Tamási Áron Művelődési Központban ünnepelték meg a
Szociális Munka Napját
pénteken. Naponta példát
mutatnak empátiából, segítőkészségből, áldozatválla-

lásból és önzetlenségbőlhangzott el a rendezvényen,
ahol egy számukra különösen hasznos pszichológiai
előadást is meghallgathattak
a résztvevők. (Folytatás az
5. oldalon „Ma különösen
nagy szükség...” címmel).(tl)

segíteni a diákokat abban,
hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. A versenyen az azonos
iskolába járó 3-8. osztályos

tanulók
évfolyamonként
szerveződő csapatai vehetnek részt. A tapolcaiak érmes helyen végeztek, immár nem először.
(szj)

A 4. z osztályos gyerekek Nagy Napsugár, Molnár Lili, Cséri Sára és Gerencsér
Ákos - Veszprém megye harmadik legeredményesebb
csapataként fejezték be a
versenyt. A megmérettetésre
Eichingerné Sümegi Anna
készítette fel őket.
A versenyt először 2004-ben
rendezték meg Észak-Budán, majd a megyék is bekapcsolódtak, sőt 2010-től a
határon túról is érkeztek.
2015-ben már több, mint 41 Nagy Napsugár, Cséri Sára, Gerencsér Ákos és Molezer résztvevője volt a prog- nár Lili a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei
ramnak. A cél egyértelmű, harmadik helyezett csapata
Fotó: szj.
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Nem a betelepítésre!
A Jobbik állásfoglalását ismertette az országgyűlési képviselő
A Jobbik a betelepítés
minden formáját elutasítja, a kvótarendszer alapján történőt és a kötvényeken alapulót is -hangsúlyozta Rig Lajos minapi
tapolcai sajtótájékoztatóján.
Az országgyűlési képviselő
hangsúlyozta, hogy a Jobbik hajlandó megszavazni az
alaptörvényt, ha a kötvényrendszert kivezeti a kormány.
- Sokan nem tudják, de a kötvény egy hitelviszonyt testesít meg, a letelepedés engedélyezését megvásárló
betelepülő számára azt öt év
múlva vissza kell fizetni,
tehát valós anyagi haszonnal
Magyarország számára nem

sza. Rig Lajos hozzátette, a
magyarok 98 százaléka mindenféle betelepítést elutasít.
Ráadásul komoly nemzetbiztonsági
kockázatokat
hagytak figyelmen kívül a
letelepedési kötvények alkalmazásánál, többek között
körözött bűnözők is kaptak,
kapnak lehetőséget. A parlamenti képviselő több ismert eset mellett, példaként
hozta fel, hogy jelenleg Irakban, az ISIS központjában is
árulnak magyar letelepedési
kötvényeket, ott, ahonnan
jelenleg menekülni kényszerülnek az Iszlám Állam
Rig Lajos: A betelepítés minden formáját elutasítjatemberei. Magyarország így
juk, a kötvényeken alapulót is
Fotó: Töreky László
tárt karokkal várja őketjár. Ugyanakkor a lebonyolí- árd forint haszonra tettek figyelmeztetett a veszélyre
tást végző offshore cégek szert, amiből állami tisztség- Rig Lajos, a térség országközben mintegy 110 milli- viselőknek is osztottak visz- gyűlési képviselője.
(tl)

Dokumentumfilm a tapolcai történésszel
A hivatalos megjelenés előtt
elsőként a Tapolcai Városi
Mozi mutatta be a „Z” hipotézis című filmet. A történelmi témájú dokumentumfilmben Hangodi László, Tapolca főmuzeológusa, történésze, központi szerepet kapott.
Az ingyenes, teltházas vetítést követően, a közönség
számára alkalom nyílt beszélgetni az alkotókkal.
Száz évvel ezelőtt, 1916.
augusztus 27-én kísérelte
meg Románia először fegyveresen elfoglalni Erdélyt a
„Z” hipotézis fedőnevű akcióban. Az NMHH Médiatanácsa Ember Judit -pályázatának anyagi támogatásával a közelmúltban elkészült film ezt az eseményt
dolgozta fel. Az első világháború egy kevésbé ismert,
de Magyarország, illetve az
Osztrák-Magyar Monarchia
hadserege és Erdély lakossága számára komoly megpróbáltatásokat jelentő szeletét
bemutató dokumentumfilm
Fogadóórák a városházán:
Papp Ferenc rendező és
- Rig Lajos országgyűlési
Törköly
Róbert producer és
képviselő minden hónap első
munkatársainak munkája.
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- A tapolcai vetítés volt az
kormányzati Hivatal udvari ta- első, hamarosan a Duna
nácstermében tart fogadóórát
Televízió is műsorára tűzi a
- Lévai József alpolgármester “Z” hipotézist. A forgatások
November 21. 14.00-16.00
jelentős része a mai Romá- Kozma Henrik Alajos
niában, Erdélyben, a korabealpolgármester
li hadi események helyszíNovember 28. 14.00-16.00

nein zajlottak, ahol Hangodi
Lászlóval és több magyar,
romániai magyar, román és
osztrák történésszel, vagy
helytörténeti kutatóval készített interjút a stáb.
A film gyakorlatilag Erdély
első elfoglalására irányuló
romániai hadművelet történéseinek és politikai-, hadászati hátterének kifejtése
volt, miközben archív fotók
és helyszínek mai és korabeli képei, filmbejátszásai
peregtek a vásznon. Az alkotás az akkori politikai és
katonai körülményeket, többek között, a harcoló katonák naplóbejegyzéseire és
emlékkönyvekre is támaszkodva mutatta be. A tapolcai
közönség által tapssal jutalmazott vetítést követően,
Bakonyi Veronika a mozi vezetője ajánlotta a közönség
figyelmébe a jelenlévő alkotókat, Törköly Róbert producert, Papp Ferenc rendezőt, Hangodi László történész, főmuzeológust és a

beszélgetés moderátori szerepét magára vállaló Horváth Gábort, a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület elnökét. A közönség
azonkívül, hogy számos új
nézőponttal gazdagodott a
történelmi eseménysorozat
megértéséhez, élménydús
információkat is hallhatott a
forgatások nehézségeiről,
kulisszatitkairól, az alkotók
személyes tapasztalatairól,
benyomásairól. Az I. Világháborút, leginkább az Osztrák-Magyar Monarchiát és
az akkori Román Királyságot mozgató politikai szálak feltérképezését vállalta
fel a film, törekedve az objektivitásra, ám kimondatlanul sem figyelmen kívül
hagyva a tényt, hogy a románok Antanthoz történő átlavírozása, majd a rengeteg
halálos áldozattal járó háborús agresszió Erdély korabeli lakossága túlnyomó
többségének akarata ellenére történt.
(tl)

A vetítés után az alkotók is megszólaltak

Fotó: tl.
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Útjavítás önerőből
Tapolcához tartozó külterületi, meredek hegyi utat
javított ki önerőből a város
a közelmúltban, közmunkások segítségével, a bekért vállalkozói árajánlatokhoz képest töredék
áron. Az elkezdett munkát
máshol is folytatnák.
A munkálatokat szorgalmazó és felügyelő Kozma Henrik alpolgármester elmondta, hogy az időjárásnak, a lezúduló esőnek nem ellenálló
sóderpótlás helyett, vasalásos nyomsáv betonozással
javítottak ki és kátyúztak

egy száz méternyi szakaszt a
Szent György-hegyen. Mivel állami források jelenleg
nem állnak rendelkezésre a
legfontosabb hegyi utak karbantartására, bitumenezésére, ezért fordult ehhez a jóval olcsóbb, saját erőből
megvalósítható és a remények szerint stabil megoldáshoz a város. Megtudtuk,
ha a megoldás hozza a tartóssághoz fűzött reményeket, azt a jövőben a Csobáncra és a Hajagos hegy,
Tapolca közigazgatásához
tartozó útjaira is kiterjesztik.
(tl)
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Őszi táborozás

Az iskolai lopások ellen
A tanév során megnövekedhetnek a vagyon elleni bűncselekmények az iskolákban. A mobiltelefon, a készpénz, a márkás óra, ékszerek
mind könnyű zsákmányt jelentenek még az alkalmi tolvajoknak is. A rendőrség tanácsait érdemes megfogadni.
- Az iskolába nagy összegű
készpénzt ne tartson magánál a diák, ha mégis szükséges, akkor azt több részletben, más helyeken tárolja!
- A pénzt mindig a lehető
leggyorsabban fizesse be, ne

KULTÚRSAROK

S

ikert aratott a budapesti Spirit színház
előadásában hétfő este „Az ajtó”. Szabó Magda
azonos című regényének,
Bereményi Géza által megalkotott színházi adaptációja
legkevésbé sem egy könynyed vígjáték, mégis nagyon
szerette a tapolcai közönség
Tamási Áron Művelődési
Központban.
A történet röviden: Molnár
Anna, a neves írónő (Nagyváradi Erzsébet) és profeszszor férje (Perjés János) Bu-

tartsa magánál!
- A nagyobb összegről lehetőség szerint a diák ne beszéljen senkinek, mert azzal
tippet adhat a tolvajoknak!
- A táskák, kabátok nem biztonságos értéktárolók, főként ha azok nem zárhatók.
- A táskákba soha ne tároljon
értékeket, különösen ne a
külső rekeszekbe, mert
azokhoz egy ügyes tolvaj
még akkor is észrevétlenül
hozzáférhet, ha a diák a
hátán viseli azt.

A halápi diák táborozók egy csoportja a sáskai pálos kolostor romjainál
Négy csoportban negyven gyermek jelentkezett
abba a napközis táborba,
melyet egy nyertes pályázatból finanszírozott a zalahalápi Csontváry Általános Iskola az őszi szünetben.

Volt gyalogos és kerékpáros
túra, kézműves-, sport foglalkozás, egészséges életmódra nevelés, valamint
Tapolcai Rendőrkapitányság egész napos kirándulás a

keszthelyi Festetics kastélyba és a hozzá tartozó kiállító helyekre. A legnagyobb élmény a gyermekek
elmondása szerint, Galambos Ferenc bűvész varázslatos előadása volt, melyhez
a közönség soraiból kis bűvész segédeket is alkalmazott a mester. Mint azt Igaz
Sándortól az oktatási intézmény igazgatójától megtudtuk, az elmúlt években
több tábort is szerveztek, de

ilyen napközis tábor ez idáig
még nem jött létre az iskolában. Hasonló tábort augusztusban is működtettek,
de az őszi volt az igazi meglepetés a diákoknak.
- Örömünkre, az iskola diákjainak mintegy negyven százaléka jelentkezett - fogalmazott a zalahalápi intézmény vezetője, aki az iskola
pedagógusait is dicsérte a
segítő, önzetlen hozzáállásért.
(tl)

Szabó Magda története
dára költözik. Ahhoz, hogy
mindketten hivatásuknak, az
írói munkának élhessenek,
szükségük van egy megbízható házvezetőre. A
szomszédok és ismerősök a
szemközti ház lakóját, egy
kemény, dolgos, köztiszteletnek örvendő, ám rettegett
hírű asszonyt, Szeredás
Emerencet (Hegyi Barbara)
ajánlják. Emerenc lelki és fizikai értelemben is súlyos,
bezárt ajtó mögött él. Molnár Anna előtt végül feltárul
ez az ajtó, mely mögött

A Spirit színház előadásában „Az ajtó”

Emerenc védelmezi magányát és tehetetlen nyomorúságát. A két asszony ismerkedéséről, lassan kialakuló egymásra utaltságáról,
majd szeretetté alakuló kapcsolatáról szól a mű. A történetre ugyanakkor mélyen
rányomják bélyegüket a közelmúlt történelmi eseményei és az emberi méltóságot
érintő megpróbáltatások.
Nem túl gyakran kerül színpadra Tapolcán olyan színházi produkció, amely nem
humoros
karakterekből,
vagy tréfás helyzetekből
akar sikert kovácsolni, bár,
ahogy az eredeti regény,
teljesen nem nélkülözte ezeket az elemeket sem.
A Spirit Színház előadásának, a jó rendezésnek (Czeizl
Gábor) és a kiváló teljesítményt és hiteles, eltúlzott
gesztusoktól mentes, természetesnek ható alakítást
nyújtó szereplőknek egész
biztosan megérdemelten járt
a hosszantartó vastaps Ta(tl)
Fotó: Töreky polcán is.

A meghitt közös éneklés, a Márton-napi programok
elmaradhatatlan eleme a katolikus iskolában

Ma is élnek a népszokások
(Folytatás az 1. oldalról)
AMárton-napi események
délután négy óra után kezdődtek a tornateremben a
Zajongó együttes koncertjével. Előtte azonban Rohály
János igazgató és Rig Lajos
a térség országgyűlési képviselője köszöntötte az iskola tanulóit, vendégeit. Rohály János köszönetet mondott a társszervező intézményeknek, a Rákóczi Szövetség tapolcai szervezetének,
a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumnak, továbbá a támogatóknak, a szülőknek is.
Rig Lajos méltatva a rendezvényt és annak létrehozóit,

a Márton-napi szokásokról,
népszokásokról is megfogalmazta gondolatait.
- A gyerekek ilyenkor szüleikkel együtt elfogyasztják
azokat az ételeket amelyeket
együtt készítettek, itt az iskolában kézműves foglalkozásokon vesznek részt,
amely azt régi szokást példázza, hogy a gyerekek a
szüleikkel együtt megnézték, megkóstolták a télre begyűjtött termést, együtt, jó
hangulatban töltötték a napot, hiszen ez volt a böjti
időszak előtt az utolsó olyan
alkalom, amikor erre mód
nyílott - mondta .
(tl)
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Kézműves termékek
VÁSÁR Ismertség, elismertség, közvetlen vevői visszaigazolás

Nem árt tudni...
Budapest - Számos, az élelmiszerek és táplálkozás témáját behálózó tévhitet oszlattak el és sok hasznos információt adtak át a Lidl
Magyarország első Élelmiszer Kurzusának szakemberei szombaton. A képzés
célja, hogy a folyamatosan
változó trendek világában
szakértők nyújtsanak segítséget a fogyasztóknak a tudatos vásárlói döntések
meghozatalában. Az ingyenes programra bárki jelentkezhetett. Az egy napos kurzust elsőként Budapesten
szervezte meg az áruházlánc. A jó hangulatú, hasznos információkkal teli
program közreműködje volt
Kubányi Jolán, a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, Szarvas
Veronika, diplomás dietetikus, Biczó Veronika a Lidl
élelmiszerbiztonsági szakértője és Mautner Zsófi szakácskönyvszerző. - A résztvevői visszajelzések alapján hasznosnak bizonyult a
Lidl Akadémia első Élelmiszer Kurzusa. Fontosnak
érezzük, hogy segítsünk a
helyes vásárlói döntések
meghozatalában, s erre kiváló eszköz egy interaktivitáson alapuló program tájékoztatta lapunkat Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője, aki úgy
vélte, lesz folytatás.
Hirdetés

Tapolca képviseletében:
Starcsevics László és felesége a díjazott sörrel.
Jobbra fent Varjas Judit,
alul Magyar Lászlóné
Bea és férje, valamint
Csizmazia Anita
Képek: Lévai József

Díjakat, megyei elismerést hozott néhány tapolcai és környékbeli kézműves vállalkozónak, őstermelőnek a veszprémi Bakony Expó, amely egyfajta seregszemléje volt
november negyedike és
hatodika között a térség
minőségi kézműves termékeinek.
A három napos rendezvénynek a Veszprém Aréna adott
otthont és helyi termelők, a
megye őstermelői, vásározók és kézművesek kínálták
portékáikat a helyszínen. A
Bakony Expó gazdasági és
kulturális célja egyben, hogy
a vásárlók megismerkedhessenek a tájegységre jellemző
gasztronómiai és népi hagyományokkal, miközben
ezek szellemiségéhez illeszkedő, ugyanakkor szórakoztató színpadi produkciókban
legyen részük. Ahogy az expó kínálatából nem hiányzott kiemelkedő nemzeti értékeink és hungarikumaink
megismertetése, bemutatása
sem, úgy Tapolca, ponto-

sabban tapolcai termelők
sem hiányoztak térség bemutatkozó termelői közül.
Néhányan a részvételen túl
eredményesen, díjakat is begyűjtve szerepeltek. Talán
az egyik legértékesebb elismerést a Stari Kézműves Sör
vállalkozás kapta.
Ők lettek ugyanis az „ital kategória” győztesei. A „Stari
sörnek” ma már országos,
sőt bizonyos fokig nemzetközi az ismertsége. Az utóbbi években a hazai áruházak
polcain épp úgy találkozhattunk ezekkel a különleges
minőségű, egyedi ízű és karakterű italokkal, mint a
Labdarúgó Európa Bajnokság idején a cég tapolcai sörsátrában, vagy sörözőjében.
A Stari sörök legfőbb jellemzője, hogy nem tartalmaznak tartósítószert és a
nagyüzemi sörök többségével szemben, megfelelnek a
német tisztasági törvénynek,
ami azt jelenti, hogy csak
komlót, malátát, vizet és
sörélesztőt
tartalmaznak.
Gyümölcssöreikre jellemző,
hogy harminc százalékos

gyümölcstartalommal rendelkeznek, kizárólag természetes alapanyagokból készülnek, mesterséges és
egyéb kiegészítő anyagok
hozzáadása nélkül. Ezeket
az alkoholos italokat nemzetközi versenyeken is elismerték, 2016 februárjában, a Csehországban megrendezett, rangos nemzetközi Aranypecsét Sörversenyen szilvasörük aranyérmet szerzett, búzasörük pedig az “Év Kiváló Terméke”
díjjal büszkélkedhet.
Varjas Juditot és termékeit,
üvegékszereit, szemet gyönyörködtetően szép munkáit
aligha kell már bárkinek is
bemutatni Tapolcán.
A Bakony Expón is értékelték a tóparti „halas lépcsőt”
megalkotó hölgy művészi
igényességgel és kreativitással készült termékeit, ékszereit. „Innovatív termék
kategóriában” hozhatott el
ezúttal értékes díjat az expóról.
Magyar Lászlóné Bea és férje népi kézműves alapokon
készült lakásdíszítésre al-

kalmas termékeket, koszorúkat, népi-romantikus dísztárgyakat árult, mutatott be a
rangos eseményen. Tárgyaikat ízlés, kreativitás jellemzi, a kézzel készült termékek
szinte előre megidézik vallási ünnepeink, népmeséink
hangulatát.
Csizmazia Anita, lesenceistvándi
levendulatermelő,
Anika Szappan termékeivel,
azaz levendula és egyéb természetes alapanyagokra, illat- és hatásvariációkra épülő tisztálkodási termékeivel
mutatkozott be az idei Bakony Expón. Nevéhez kötődik a különleges kecsketejes-gyógynövényes szappanok mellett a levendulás fürdősó, amely parajdi kristálysóval, természetes iszappal
és értékes olajesszenciákkal,
szárított levendula virággal
és igazi kézműves levendula
olajjal készül.
A termékek
rendszeres
használata - a gyártó szerintméregtelenít, ellazít, bőrproblémákon enyhít, és segíti a légúti panaszok gyógyulását is.
(tl)
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„Ma különösen nagy szükség
van a segítő hivatásra”
(Folytatás az 1. oldalról)
A Szociális Munka Napját
ünnepeltelték a dolgozók
pénteken Tapolcán.
Az ünnepi eseményen Sikos
Rita a Szociális és Egészségügyi Alapellátás vezetője
köszöntötte a szakterület
dolgozóit, kifejezve őszinte
megbecsülését a hivatás
gyakorlói felé. Beszédében
kiemelte, korábban az egyházé volt, ma már jórészt az
állam feladata az elesettek
támogatása, ellátásuk biztosítása. - Aki ezt a hivatást
választotta, az tudja, hogy
munkája nem csak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget követel meg tőle, de
folyamatos áldozatvállalást,
őszinte együttérzést, empátiát, emberséget is kíván.
Éppen ezért a segítő szakmák magukban hordozzák a
kiégési szindróma veszélyét, hiszen a dolgozók folyamatos érzelmi megterhelés mellett végzik hivatásukat - fogalmazott Sikos Rita,
aki a szociális munkában az
együttműködés és a kommunikáció erősítésének fontosságát hangsúlyozta a minőségi munkavégzés és a lelki
téren fenyegető veszélyek
elkerülése érdekében.
Rig Lajos a térség országgyűlési képviselője részben
egészségügyi dolgozóként
szólította meg a megjelenteket és beszélt a hazai szociális rendszer létrejöttéről,

jelenlegi helyzetéről is . - A
szociális szakterület anyagi
és erkölcsi megbecsülése ma
az utolsó helyen áll, pedig
jelentőségét tekintve az első
hely illetné meg-fogalmazott a parlamenti képviselő.
Rig Lajos méltatta azt a nehéz hivatást, amely a munkával leterhelt, vagy túl nagy
fizikai távolságban élő fiatalabb generáció válláról levéve a terhet, gondoskodik
az idősekről, az elesettekről.
A szféra fejlődésére, fejlesz-

A beszédeket követően dr.
Szondi Máté klinikai szakpszichológus, családterapeuta előadását hallgathatták
meg a jelenlévők a segítő hivatás gyakorlóit különösen
veszélyeztető kiégési szindróma kialakulásáról és annak alkalmazandó elkerülési
technikáiról. Később állófogadással folytatódott az esemény, ahol Dobó Zoltán polgármester mondott pohárköszöntőt. Kifejtette, a szociális szakterület dolgozói

Várják mindazok jelentkezését, akik bármilyen megőrzésre és megismertetésre
érdemes emléket őriznek a
forradalomról, továbbá azokét is, akiknek tudomásuk
van mások által megőrzött
ilyen emlékekről. Szeretnék

Természetismereti verseny
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium kedden rendezte meg a Cselling
természetismereti
versenyt általános iskolák
számára.
A versenyt a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhely Intézménye (Benedek Ildikó, Kovács Benedek és Varga Sára diákok által alkotott csapat) nyerte
meg. Második helyezést ért
el Batsányi János MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű
Tagintézmény Csom AngeliHirdetés

Sikos Rita a Szociális és Egészségügyi Alapellátás vezetője és Rig Lajos képviselő is köszöntötte a szféra
dolgozóit az ünnepségen
Fotó: tl.
tésére ma különösen nagy
szükség van, hiszen a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportoknak, gyermekeknek, hajléktalanoknak,
fogyatékkal élőnek, időseknek és szegényeknek nyújtanak segítő kezet. Hálával
tartozunk mindezért - adott
hangot véleményének a helyi politikus.

olyan munkát végeznek
amelyre nem mindenki képes, nagy köszönet jár érte. A
polgármester ugyanakkor
mind a segítőknek, mint
ápoltjaiknak azt ígérte, a város, a városvezetés továbbra
is nyitott lesz irányukba,
problémáikat meghallgatja
és a jövőben is segíti munkájukat.
(tl)

Országos gyűjteményi felhívás
A Pongrátz Gergely 56-os
Közhasznú Alapítvány országos gyűjtést hirdet az 56os forradalom mindmáig feltáratlan emlékeinek felkutatása, összegyűjtése és közkinccsé tétele érdekében.

A természetismereti verseny győztes csapata a Bárdosból:Varga Sára, Benedek Ildikó és Kovács Benedek

összegyűjteni és az utókornak megőrizni minden még
lappangó, de elérhető emléket, dokumentumokat, tárgyakat és az egykori résztvevők, vagy szeretteik, hozzátartozóik
emlékezetében
megőrzött történeteket egyaránt. Fontosnak tartják,
hogy a forradalom ismert országos eseményei mellett a
„kisebb", csak egyes közösségek számára meghatározó
eseményeket is megőrizzék, amelyeket sokszor
mindmáig nem örökített
meg senki. „Különösen szeretnénk összegyűjteni minden elérhető információt
azokról, akik az idegen megszállók és hazai kiszolgálóik
ellen fegyverrel a kezükben
vették fel a harcot és áldoz-

ták életüket. Tarthatatlan és
megmagyarázhatatlan, hogy
60 évvel a forradalom után
még mindig nem rendelkezünk semmilyen átfogó tudással ezekről a hősökről.
ük.” ... „Szeretnénk összegyűjteni a mindazokat a történeteket, amelyeket egykori résztvevőik vagy tanúik
valamikor papírra vetettek,
de nyomtatásban nem jelentettek meg, és azokat is,
amelyeket az egykori résztvevők, vagy leszármazottaik, ismerőseik, még mindig
csak az emlékezetükben
őriznek.
A felhívást teljes terjedelmében online újságunkban a
www.tapolcaiujsag.hu
címen olvashatják a „Közérdekű” menüpontban.

ka, Kamondi Rebeka, Novák
Viktória összeállítású együttese. A vetélkedő harmadik
helyezettje a Művészetek
Völgye Általános Iskola
csapata lett.
Varga Tiborné igazgatótól
azt is megtudtuk, hogy a
Batsányi János és kora művelődéstörténeti és irodalmi
vetélkedő záró rendezvénye
november 22-én 14 órakor
lesz, míg a 8. osztályos általános iskolások számára
tartott hagyományos nyílt
napot december 8-án rendezik.
(szj)
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Sikeres bemutatkozás Pozsonyban
Ruzsinov, Pozsony legnagyobb kerülete, akivel
Tapolca már hosszú évek
óta tartó szoros kapcsolatot ápol. Legutóbb szeptemberben jártak tapolcaiak a magyar koronázó
városban, amikor is újabb
meghívást kaptak a mostani folkfesztiválra.
Elsőként a tapolcai standdal
találkozott a Dom Kultury
Ruzinov épületbe lépve a
több száz fős vendégsereg,
akik a kultúrotthon színpadán fellépő néptáncosok és
népzenészek produkcióira,
és a népművészek, kézművesek termékeire voltak kíváncsiak. Számukra igazi
meglepetés volt a tapolcai
stand, amelyet a küldöttségben szereplő turisztikai,
gasztronómiai, kulturális, és
vendéglátóipari szakemberek építettek fel, gondos itthoni előkészületek után a
Tamási Áron Művelődési
Központ munkatársainak
koordinálásával. Igen nagy
népszerűségnek örvendett a
borkóstolás, amelyhez a környék borászatai biztosították
az alapanyagot. 12 borászat
ajánlotta fel legszebbnek

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
November 17 - 23.
csütörtök – Szerda
.17-18. csütörtök–péntek, 2023. vasárnap-szerda 15:30
19. szombat 12:30
Legendás állatok és
megfigyelésük 3D
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
Hossz: 140 perc
...
17-18. csütörtök–péntek, 2023. vasárnap-szerda 18:00
19. szombat 17:00
Érkezés
Színes, feliratos amerikai
misztikus sci-fi
Hossz: 116 perc
...
17-18. csütörtök–péntek, 2023. vasárnap-szerda 20:00
19. szombat 19:00
A martfűi rém
Színes, magyar pszichothriller
Hossz: 122 perc

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Tapolca bemutatkozhatott
a pozsonyi folkfesztiválon.
A delegáció tagjai szerint
a rendezvény hasznosnak
bizonyult
ítélt borait. A kiállítóhelyen
számos kiadvánnyal szóróanyaggal jelent meg a Tourinform iroda, akinek vezetője Böröndy Tamás készséggel válaszolt, a délutánra
már tömeggé duzzadt érdeklődők Tapolcával és a környékkel kapcsolatos kérdéseire.
De nemcsak a standépítés
igényelt utazás előtti alapos
előkészületeket, hanem a fő-

zés is, ugyanis Mezőssy Tamás, a Tapolcai Diák- és
Közétkeztető Kft. ügyvezetője és Szarka Zsófia gasztronómiai szakember 250
adag székelykáposztát készített el, az épület mellett
felállított rögtönzött szabadtéri konyhában.
A fesztiválon fellépett a Tördemic
Néptáncegyüttes
gyermek és felnőtt csoportja. Szabó Csaba és tanítvá-

FELHÍVÁS
zöldhulladék gyűjtésről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megkezdte a zöldhulladék begyűjtését.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle ipari
szennyeződéstől mentesen szíveskedjenek elhelyezni az
alábbi táblázatban jelölt időpontban és helyszíneken lévő
konténerekbe (műanyag, pet,
fém, stb nélkül).
Tapolca November 23.
1.Bajcsy-Zs. u parkoló
2.Déli Városkapu Parkoló
3. Halastó u. parkoló
4.Babits M. u. eleje
5. Dobó tér parkoló
6. Diszel, Szabó E. u vegyesbolt előtt
Azok a lakosok, akiknek a
meghirdetett időpont nem felel
meg, a nyitvatartási napokon
bevihetik zöldhulladékukat a
társaság Hulladékgyűjtő udvarába (8308 Zalahaláp, 010/42
hrsz, Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található),
ahol azt külön térítési díj nélkül

átveszik.
Hulladékgyűjtő udvar nyitva
tartása: Hétfőtől – Péntekig:
7:00-től – 15:00-ig.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk!
Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), ahelyett, hogy elégetnék vagy lerakóra kerülne, komposztálás
után újra visszakerül a természetes körforgásba.
A meghirdetett időpont után
keletkező zöldhulladékot a
nyitvatartási napokon továbbra
is bevihetik a társaság Hulladékgyűjtő udvarába.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet 4 §. (7)
pontja alapján, mivel a Közszolgáltató a fentiek szerint biztosítja a zöldhulladék begyűjtését, a vegyes hulladék céljára
szolgáló gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet!
Önkormányzat, Tapolca

nyai Erdélyi és Balaton-felvidéki táncokkal kápráztatták el a zsúfolásig megtelt
színházteremben
ülőket.
Minden koreográfia után
vastapsot kaptak a magyar
táncosok. Estére már szinte
semmi sem maradt a 30 kg
húsból és 30 kg káposztából
készült székelykáposztából,
amely osztatlan sikert aratott
a fesztivál látogatói között.
Többen voltak kíváncsiak a
Hirdetés

receptre, ami talán a legnagyobb elismerés a szakácsoknak. A késő estig tartó
rendezvény városunk szempontjából hasznosnak és sikeresnek volt mondható, hiszen a standnál megforduló
több száz vendég közül
sokan nyilatkoztak úgy,
hogy sikerült felkelteni az
érdeklődésüket, és szívesen
megkóstolnák a megismert
borokat Tapolcán is.
(km)

2016. NOVEMBER 18.

SPORT

TAPOLCAI ÚJSÁG -

7

Katus megmozgatta Tapolcát
TEST ÉS LÉLEK A huszonnegyedik egészségnapon huszonnégyen adtak vért
Immár huszonnegyedik
alkalommal szervezték
meg az Egészség- és
Aerobiknapot Tapolcán a
Csermák József Rendezvénycsarnokban. Ingyenesen látogatható sportos programokkal, előadásokkal, bemutatókkal
és életkóstolókkal várták
az egészséges életmódot
követő, mozogni vágyó
látogatókat szombaton.
Délelőtt a Baba-és Gyermekholmi Börzéé volt a főszerep, ahol a gyerekeket
arcfestés, lufibohóc, ingyenes légvárak, illetve „Hancúrka" várta. A hölgyek az
AVON Cosmetics kitelepült
tanácsadóival konzultálhattak, akik ajándékokat is sorsoltak a regisztrálók között.
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulóiból verbuválódott Tapolcai Mazsorett és
Zászlóforgató Csoport két
műsorszámmal kezdte meg
a színpadi programokat.
Az előtérben egész nap vásár várta a vendégeket a környékbeliektől. Bio ételek,
italok, mézkülönlegességek,
lekvárok,
aszalványok,
gyógynövényteák, szirupok,
kenőcsök, krémek, tinktúrák, Aloe Vera-, illetve Scitec Nutrition termékek.
Mindezek mellett angyalgyógyítóval, szellemi csontkováccsal, illetve a test-lélek-szellem egységével is ismerkedhettek az idelátogatók. Az ünnepek közeledtével textil kézműves termékeket, játékokat, adventi ko-

Katus Attila aerobik órájának lelkes résztvevői. Az egészségnap okán mintegy hatszázan látogattak el szombaton a rendezvénycsarnokba
Fotó: Májer Edit
szorúkat, illetve ékszereket
is vásárolhattak az érdeklődők a délután folyamán
pedig a LeoliVia tartott ingyenes kézműves workshopot. A legtöbben az „egészséges ételkóstoló sarokban"
álltak, ahol különféle kenyérre kenhető készítményeket, sós-édes nassolni
valókat, csírákat, és tartalmas ételkülönlegességeket
kóstolhattak a rendezvényre
érkezők. A kistermekben folyamatosan zajlottak a programok. Bemutatkozott a tapolcai Orchidea Masszázs
Szalon, a Szeretet Fénye
Alapítványnál frissítő- relaxáló, kéz, láb, hát maszszázsra lehetett feliratkozni.
Délelőtt a jógáé volt a főszerep, Tóth Orsolya felnőtteknek tartott jógát, FarkasSerger Zsuzsanna Ovis jó-

gát, Lovász Beáta pedig Kisiskolás jógát hirdetett meg.
A kistermekben új programokra is sor került. Tóth
Szilvia angyalterapeuta meditációval-, míg Ádász Sándor „Egy-ség A világegyetem felépítése és működése"
könyvbemutatóval várta az
érdeklődőket.
A Magyar Vöröskereszttel
együttműködve szombaton
véradásra is lehetőség nyílt,
amelyen 24 fő vett részt.
A délutáni előadásokat Wágenhoferné Pohl Magdolna
természetgyógyász – fitoterapeuta kezdte meg, aki
Gyógynövényekkel a mindennapokban- természetesen és egyszerűen címmel
tartott előadást. Őt követte
Szi-Andor Judit gyógytornász A fizikai munka hatása
a testre, majd pedig Az

ülőmunka hatása a testre című előadása. A napot Jámbor Szilvia dietetikus zárta.
A börze után a sport kapta a
főszerepet a csarnok küzdőterén. A szervezők nagy
hangsúlyt fektettek arra,
hogy minden korosztály számára elérhetővé tegyék a
sportot. A Basic Táncstúdió
tartalmas műsorával, valamint az Acro Dance S. E. dinamikus zenés –táncos produkciójával varázsolta el a
közönséget, csakúgy, mint a
tagtoborzót hirdető Tapolcai
Sportakadémia S. E. Már a
felnőtteknek szólt viszont a
Spinning Club Tapolca tagtoborzója.
A Játéksarokban a Szociális
és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat fajátékai várták a kicsiket és

nagyokat egyaránt.
A délelőtt folyamán az
Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából dohányzás prevenció, illetve ingyenes légzésfunkció vizsgálaton is részt
vehettek dr. Maha Jakoob
doktornő közreműködésével. A délután folyamán pedig ingyenes általános testsúlymérésre, vérnyomásmérésre, egészséges életmód
tanácsadásra,
egészséges
italturmix kóstolóra, valamint vércukorszint, illetve
koleszterint szint mérésre
került sor. A Richter Gedeon Nyrt. támogatásával PSA
prosztataszűrésen vehettek
részt a férfiak, mely lehetőséget 27 fő vett igénybe.
A felnőtteknek szóló küzdőtéri sportprogramokkal párhuzamosan zajlott Gerencsér Henrietta Pilates, valamint Szi-Andor Judit időseknek szóló gerinctornája, ezt
követően pedig Kovács Veronika tartott M.A.X. Traininget.
Ezt követte a Spinning Club
Tapolca „Spinning kezdő
edzése”. Nagy népszerűségnek örvendett Bognár- Kasza Viktória dinamikus aerobik edzése.
A nap záró sportprogramja a
szinte már visszatérőnek
számító sztárvendég, Katus
Attila aerobik órája volt,
amin körülbelül 40 fő vett
részt.
Elégedetten nyugtázták a
napot a 600 főt meghaladó
látogatottsággal a szervező
Tapolca Kft., Csermák József
Rendezvénycsarnok
munkatársai. (Májer Edit)

Kiválóan szerepeltek a fiatalok

Vasárnapi csemege bringásoknak

Kiválóan szerepeltek a
sakkozók Hajdúböszörményben a Magyar Gyermek – és Ifjúsági Sakk
Csapatbajnokságon.

Homokágyban, parkban és
teherautó platón bringáznak
Veszprémben november 20án a "téli kerékpáros cirkusz" keretei között.
Immár 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 levő Jutasi
úti parkban méreti meg a hazai és várhatóan az osztrák

- Az Ács Márton, Árvai Eszter, Bakos Balázs, Buzás Bertalan, Érseki Tamara, Juhász Judit összeállítású
együttes a harminc csapatot
számláló mezőnyben, holtversenyben a hatodik helyezést érte el.
Sorrend az élmezőnyben:
1. Kőbánya SC., 2. ASE
Paks, 3. Haladás VSE, 4.

Miskolc, 5. MTK Budapest,
6. Tarr-Tapolca VSE és
Nagykanizsa.
A Felnőtt Nemzeti Csapatbajnoki eredmények az alábbiak szerint alakultak:
NB I/B első forduló: Nagykanizsa – Tapolca Rockwool
VSE 6:6. A 2. fordulóban:
Decs 1990 SE - Tapolca
Rockwool VSE 6:6. Értékes
döntetlen idegenben.
NB II 3. forduló: TARRTapolca VSE – Lövő SE 4,5:
7,5. A 4. fordulóban: TARRTapolca VSE – Keszthely
5,5:6,5.
(me)

versenyzők legjobbjait. Idén is látványos viadalt
szervezünk, több korosztály
számára írtuk ki a futamokat, homokágyban, parkban
és teherautó platón is bringáznak majd a versenyzők.
A hazai élvonal mellett az
utánpótláskorúakat is várjuk
Veszprémbe - tájékoztatatta
lapunkat Tóth András főszervező.
A terepkerékpár, vagy más
néven cyclocross versenyeket az országúti és mountain
bike-szezont váltva, ősszel
és télen rendezik. Ezek a via-

dalok 1500-3000 méter
hosszú körpályán zajló versenyek, amik egyrészt földutakon, réteken, füves területeken, másrészt aszfalton,
lépcsőkön, különböző mesterséges és látványos akadályokon keresztül haladnak.
A sportág igazi hazájának
Belgium és Franciaország
tekinthető. Ezek az országok
1950 óta már több világbajnokságot is szerveztek az
azóta már Amerikában is
népszerűvé váló kerékpáros
műfajból, amelyből most
ízelítőt kaphat bárki.
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Rendőrségi hírek
n MEGRONGÁLT egy
gépkocsit - Bíróság elé állítás kezdeményezésével zártak a tapolcai rendőrök egy
gépkocsi megrongálása miatt indított nyomozást. A 26
éves K. A. káptalantóti lakos
2016. november 1-jén 1 óra
körüli időben egy tapolcai
szórakozóhely előtt álló személygépkocsit megrongált.
A férfi a jármű hátsó ablaküvegtörlő lapátját letördelte,

a jobb hátsó ablaküvegét betörte és a gumijait egy konyhakéssel kiszurkálta. A rongálás következtében mintegy 80 ezer forintos kár keletkezett. A rendőrök az ügyben folytatott adatgyűjtést
követően néhány óra múlva
elfogták a gyanúsítottat és
előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra. A rongálás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
indított nyomozást a rendőrök a napokban lezárták és
az ügy iratait bíróság elé
állítás kezdeményezésével
adták át a Tapolcai Járási
Ügyészségnek - tudtuk meg
Nagy Judit megelőzési főelőadótól.
n VÁDEMELÉSI javaslattal zártak le a tapolcai rendőrök egy csalás miatt indított nyomozást. A nyomozás
során megállapított adatok
alapján az 52 éves P. József
halimbai lakos 2016. augusztus 22-én egy Csabrendeken élő házaspártól elfogadott 180 ezer forintot annak fejében, hogy 10 köbméter cser tűzifát szállít részükre. A házaspár 2016.
szeptember 13-án tett feljelentést, hogy a tűzifát nem
kapták meg. P. Józsefet nem
sokkal később gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az
ügyben indított nyomozást a
Tapolcai Rendőrkapitányság a napokban befejezte, és
az ügy iratait vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.

www.tapolcaiujsag.hu
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Gitárosok találkozója
ZENE Tizenhárom intézmény huszonhat növendéke mutatkozott be
Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg Tapolcán a Regionális Gitártalálkozót a zeneiskolai
növendékek számára a
klasszikus gitármuzsika
népszerűsítése érdekében.
A szerdai megméretettés
szervezője, és házigazdája is
egyben hagyományosan a
Járdányi Pál Zeneiskola
volt, ahova már reggel nyolc
óra után érkeztek a résztvevők. A mindenki számára
biztosított próbalehetőséggel sokan éltek, egészen a tíz
órakor kezdődő megnyitóig.
Ekkor Péni Béla intézményvezető szólt a gitárosokhoz
és az érdeklődőkhöz. Beszédében kiemelte a rendezvény
népszerűsödését,
amely továbbra is kézzelfogható.
Érdekességként
megjegyezte, hogy ezúttal
van olyan résztvevője a
programnak, aki először
még növendékként érkezett,
ma azonban tanárként kísérte el tanítványát.

Fotó: szj.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Regionális Gitártalálkozót Tapolcán
Az igazgató szavai után
megkezdődött a fiatal gitárosok
korcsoportonkénti
versengése. A megmérettetésre tizenkét város, tizenhárom iskolájából huszonhat
növendék nevezett be. Balatonfüred, Győr, Kaposvár,

SZEM - PONT
Az igazi tél már adott egy kis ízelítőt magából, így a megváltozott körülményekhez a gépjárművezetőknek bizony
alkalmazkodniuk kell. Egyre többször képződik köd,
gyakran fordulhat elő eső, havaseső, vagy akár hózápor
is. A látási viszonyok jelentősen romlanak, az utak csúszóssá válnak és ilyenkor sajnos nem elég pusztán a közlekedési szabályokat betartani. A gépjármű megfelelő tapadását téli gumival kell biztosítani, ugyanis hideg időben a nyári gumi megkeményedik, nem tapad megfelelően, és jelentősen megnő a féktávolság. A téli gumiabroncsok anyaga ezzel szemben mínuszban is megőrzi
eredeti tulajdonságait. Elindulás előtt érdemes a fényszórókat ellenőrizni, jól működnek-e, a zord időjárás
beálltával fontos megvizsgálni még az akkumulátort, az
ablaktörlőket, a mosóberendezést, a hűtőfolyadékot,
valamint a gumik állapotát is. A passzív biztonsági
eszközök, így a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági
rendszer használata pedig elengedhetetlen - írta lapunknak Nagy Judit a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.

Keszthely, Pápa, Siófok,
Szombathely, Tapolca, Tihany, Várpalota, Veszprém
és Zalaegerszeg gitárosai
mutatták meg tudásukat. Az
általuk előadott produkciókat Lorenz Dávid gitárművész és Tihanyiné Orosz

Heti SÜTI
Leveles diós kocka
Hozzávalók a diós tésztához: 5
db tojás, 18 dkg cukor, 4 evőkanál
liszt, 1 db sütőpor, 8 dkg dió
Leveles tészta: 1 db tojás, 50 dkg
leveles tészta
Vanília krémhez: 5 dl tej, 10 dkg
kristálycukor, 1 csg vaníliás cukor,
2 csg vaníliás pudingpor, 25 dkg
vaj
Díszítéshez: 2 dl habtejszín, mandarin
A leveles tésztából kettő darab lapot nyújtunk egy 23X35 cm-es tepsi méretére. A lapok megkenéséhez
1 darab tojást használunk. Villával
megszurkáljuk és 200 fokon 15-20
percig sütjük. Diós tésztához kikeverjük a tojások sárgáját a fele cukorral, a fehérjét pedig felverjük a
másik fele cukorral. A kettő maszszát lazán összekeverjük és beletesszük lisztet, amibe már elke-

Piaci információk

Nyakunkon a tél, közlekedjünk óvatosan! Fotó: szj.

Sarolta, a Járdányi Pál Zeneiskola nyugalmazott tanára értékelte. Az eredményhirdetés lapzártánk után
zajlott le, így erről online
újságunkban olvashatnak a
www.tapolcaiujsag.hu címen.
(szj)

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25-50/db
Burgonya: 120 Ft/kg
Sárgarépa: 250 Ft/kg
Gyökér: 700-800 Ft/kg
V.hagyma: 190-350 Ft/kg
Paprika: 250-600 Ft/kg
Paradicsom: 460-550 Ft/kg

vertük a sütőport és a diót. Ugyanakkora kivajazott. kilisztezett tepsibe megsütjük. 170 fokon 30
percig.
A krémet úgy készítjük, hogy a tejhez hozzá adjuk a cukrot, vaníliás
cukrot és pudingport, majd felfőzzük. Langyosra hűtjük és beledolgozzuk a vajat. Ezzel töltjük meg a
tésztát úgy, hogy leveles tészta,
krém, diós tészta, krém és a tetejére
leveles tészta kerül. Tegyük hűtőbe, hogy a krém megdermedjen,
majd szeleteljük fel! Díszítsük tejszínhabbal, mandarinnal!
Kovács Pálné, Hegymagas

Uborka: 480 Ft/kg
Körte: 390-550 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 349 Ft/kg
Mandarin: 349 Ft/kg
Citrom: 650 Ft/kg
Banán: 349 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg

