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Virtuózok koncertje
VASTAPS Nagybetűs zene, fiatal tehetségektől a Tamásiban
Minden eljátszott darabot
vastapssal jutalmazott a
Tamási Áron Művelődési
Központ közönsége hétfőn este.
A színpadon, a „Virtuózok”
komolyzenei tehetségkutató
televíziós műsor négy fiatal
zsenije adott ízelítőt, többek
között, Gershwin, Gluck,
Bottesini munkásságából.
A Filharmónia Magyarország, bérletének február 6-i
hangversenyére négy, egészen pontosan öt ifjú talentumot invitált, hogy virtuóz
tehetségüket a tapolcai közönség is élvezhesse. A másfél órás komolyzenei koncertnek ugyanis a trombitán
játszó Haga Réka személyében ifjú tapolcai muzsikus
fellépője is volt, az ő előadásának tapsolhatott elsőként a
közönség. A helyi vonatkozású előadást követően, Jónás Dániel klarinéton, Kökény Tamás nagybőgőn, Váradi Gyula hegedűn, Szüts
Apor pedig zongorán mutatta meg tudását. Ezúttal négy
különböző hangszeren, ti-

Fotó: Töreky

Virtuózok Tapolcán: Váradi Gyula, Szüts Apor, Jónás Dániel, Kökény Tamás,
zenegy szerző művét játszották el a fiatal muzsikusok a tapolcai közönség számára. A közönség pedig hálás volt, hiszen a virtuozitás
a művészek részéről nem
öncélú hangszeres magamutogatást, hanem muzikális
finomságokat, érzelmekkel
átitatott hangszeres játékot,
helyenként zenei humort
jelentett. Mindezért pedig
vastaps járt a helyi komoly-

zene kedvelőitől az előadott
szerzemények mindegyike
után. Jónás, Kökény, Váradi
illetve Szüts egymást váltva
bebizonyította, hogy nem
véletlenül értékelte jelesre
őket a tehetségkutató zsűrije. Felcsendült többek között Gershwin népszerű
szerzeménye, a Rhapsody in
blue , amely a klasszikus és a
jazz zene egyedülálló egyesítése. Olyan hatásos darab-

nak is fültanúja lehetett a tapolcai közönség, mint a 19.
század legkiválóbb gordonművészének, Bottesininek
Tarantella című karakterdarabja. Az est zárásaként a
tehetségek egy megunhatatlan sikerdarabot adtak elő
közösen: a virtuóz párbaj keretében Vittorio Monti Csárdását szólaltatták meg a művészek, természetesen mindenki saját hangszerén. (tl)

Napjaink
árokásói
Ássa az árkot. Nehogy béke, nyugalom
legyen. Folyamatosan, szisztematikusan, megrögzötten.
Nincs politikai platform, amelyik holdudvarában ne lennének
árokásók. Módszerük
hasonló, cél a másik
lejáratása, eltiprása,
csak a színük más,
legalábbis látszólag.
Valójában egyformák.
Kibuggyanó, fröcskölő gyűlölet a hatalom megszerzéséért,
birtoklásáért. Sajátos
szemüvegen át látják
a világot, amely mindig csak egy irányból
enged be számukra
elfogadható információt, hírt, véleményt.
Minden más rossz,
tűrhetetlen. Ám az
árokásó is ember.
Előfordul, hogy eltörik
az ásó nyele, és máshonnan kap jobbat,
szebbet. Ekkortól új
zászló alatt ás azokkal együtt, akiket addig temetett.
Szijártó János

Megmutatták, mit tudnak
oktatók pedig szakmailag pedig öt arany és egy ezüstértékelték azokat, ezzel is minősítést, valamint az öt
kihasználva a lehetőséget az Legjobb koreográfiának járó
díjat hozták haza. A Basic
előadások csiszolására.
A táncosok energiájukat a Táncstúdió hét éve működik
márciusi nemzetközi VI. Tapolcán, ma hatvanöt tagConnector Táncfesztiválra gal, négytől, egészen tizenés a májusi IV. Fejér Kupára hét éves korig. Folyamatoösszpontosítják. Előbbin ta- san bővülnek, most az orienvaly ezüstminősítést, illetve tális - és show hastánc beina Legötletesebb jelmez és dításán fáradoznak, a felnőtt
smink
különdíjat, utóbbin korosztályt célozva. (me)
Folmeg Barbara, a helyi stúdió vezetője, miután bemutatta a közelmúltban bővült
oktatói csapatot, köszöntőjében kiemelte többek között a két tánccsoport közötti
barátság fontosságát.
A Csermák József Rendezvénycsarnokban a táncosok
különböző korosztályban,
stílusokban és a hozzá illő
jelmezekben mutatták be A Basic Táncstúdió ifjú tehetségei Ács Dorka és Muzsi
versenykoreográfiájukat, az Alexandra
Fotó: Májer Edit
A Basic Táncstúdió és a
veszprémi, de Várpalotán
is működő FootNotes
Dance Company táncosai
tartottak vasárnap nyílt
nappal egybekötött főpróbát, amelyen a családtagok, barátok és érdeklődők tekinthették meg a
versenyprodukciókat.

Idén is gyakran találkozhat a közönség a Tapolcai
Musical Színpaddal. A képen középen Tóth Kiara, aki
a sportgálán is fellép
Illusztráció: Szijártó J.

Jól kezdték az idei évet
Jól indult a Tapolcai Musical
Színpad 2017-es éve. Január
21-én Nagymányokon a
Padlás című musical bemutatásával kezdtek, régi, viszszatérő fellépőként. Március

4-én ismét Svédország, Malmö következik, ahol nőnapi
összeállítással lépnek fel az
énekes szólisták. ( Folytatás
a 3. oldalon „Továbbra is a
színpadon” címmel). (szj)
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Piaci elképzelések

Koppányi Ferenc
Tapolca 4. sz. választókerüle
2017-es terveim, elképzeléseim

Sajnos még mindig nem sikerült csökkenteni a Pacsirta utcában áthaladó gépjárművek sebességét, sokan versenypályának nézik ezt a
szakaszt. Megoldásra vár még egy, vagy két gyalogátkelőhely kialakítása, sokszor életveszélyes az átkelés. Ezeket kiemelten fontos
feladatnak tekintem, nem kellene megvárni, amíg baleset történik.
Körzetemben sürgős aszfaltozási feladatok lennének a Vajda, Fenyves és Csányi utca érintett szakaszaiban, remélem e szakaszok is sorra kerülnek.
Némi fejetlenség uralkodik a parkolási rendszerben. Az Ady Endre
utcában a kórház felőli oldalon jó lenne eldönteni végre, hogy szabad parkolni, vagy nem. Mert olyan, hogy csak a rendőrségi dolgozóknak szabad, szerintem nem korrekt. A rendőrség számára elegendő kialakított hely van az Iskola utcában. Az említett szakaszt
már sokan használják parkolóként, a Semmelweis utcából már kihajtani is nehéz a belátás miatt. Konkrét döntést kell hozni, ha lehet
parkolni, tegyük fizetőssé és fessék fel, ha nem, akkor egyértelműen
tiltsuk, de ez a szakasz is kerékpárút része akkor mit keresnek itt parkoló járművek kivétel táblával?
Remélem, hogy mielőbb rendeződik a kórház egykori porta épületének helyzete, csakúgy, mint a volt szülészeté. Mindenképpen egészségügyi, vagy egyéb közösségi funkciót tudnék elképzelni a volt
szülészeti épületbe. Nem feltétlenül a háziorvosokat költöztetném
ide. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb, amikor az orvos a lehető legközelebb van az általa ellátott körzethez. Természetesen a legjobb
megoldás ha szülészet működne itt, de ennek sajnos hiányoznak a
feltételei. A kórház állami tulajdonba került, de továbbra is az egészségügyet szolgálja, köztük sok tapolcai emberét is. Modern új épületrészek készültek el, megépült az új mentő állomás is. Bízom benne, hogy a kórház vezetésének sikerül pénzt szerezni a belgyógyászati épületrész felújítására és a funkciójának bővítésére.
Mindenki mondja, hogy fontos a munkahelyteremtés, de a megoldásra már kevesebb a javaslat illetve nincs is, hogy mit, hogyan kell
csinálni. Szomorú, hogy a város lakossága elöregedőben van, a fiatalok megélhetés híján elvándorolnak, és a születések száma is csökken. Mindezt nagyban elősegítette Tapolcán a bányászat, a vasút leépítése és a honvédség megszüntetése. A lakosság száma megfogyatkozott és a kor szerinti összetétel is kedvezőtlen. Nincs megtartó erő. Ehhez befektetőket kellene találnunk, olyanokat, akik
pénzt, beruházást, munkahelyet hoznak ide. Közművesített ipari terület nélkül ez nehéz lesz. Hiába van itt a honvédségi ingatlanegyüttes, oda még nagyon sok pénzt kellene befektetni, hogy csábító
legyen. Fel kell mérni milyen szakember, ingatlan, környezeti és
természeti adottságokkal rendelkezünk, ehhez kell hozzárendelni
fejlesztési koncepciónkat és a rendezési terveket. Tudomásul kell
venni a fenti célok elérése kapcsolatok és lobbi munka nélkül nem
lehetséges. Ez mindig és mindenhol így volt és van. E tekintettben
mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy a Tapolcán élő emberek
megtalálják számításaikat.
Továbbra is úgy gondolom, hogy Tapolcának a turizmus lehet a legfőbb kitörési pont, a város elhelyezkedése, adottságai alapján. Az elmúlt években a helyi szakemberképzés többségében ez irányba történt. Nagy lépés lenne, ha a Balatoni kerékpárúthoz csatlakozhatnánk. Itt megjegyzem, a domborzati és a kialakítással járó munkálatok figyelembe vételével a Kisapáti felé vezető kerékpárút kiépítését tartanám a legelőnyösebbnek és legtakarékosabb megoldásnak. Ott elég széles az út, a Szent György-hegynél pedig a meglévő
úton, némi fejlesztés után át lehetne vezetni a bringautat a hegymagasi oldalra, ahonnan Szigliget felé folytatódhatna. Ez a városnak
komoly előrelépés lenne, hiszen a sokan be tudnának tekerni a városba a Balatontól és itt költenének, fogyasztanának. A helyi turizmust szolgálná, és a forgalmi igény szerint fontos lenne Gyulakeszi
felé is kerékpársávot kialakítani a meglévő útpadka leaszfaltozásával. Erre sok példa van máshol, és minimális költséggel lehetne biztonságossá tenni a biciklis közlekedést a két település között.

Február 1-től Róth László az új piacfelügyelő Fotó: tl.
Róth László személyé- sárnapokon kívül, tovább
ben február elsejétől új fe- bővítjük szolgáltatásainkat lügyelője van a jelenleg árulta el a fenntartó által is
még felújítás alatt álló vá- megfogalmazott és elvárt
terveket Róth László. A gyarosi piacnak.
korlatba történő átültetés érA vezető a piaci árusítás ide- dekében felmerült a péntek
jének kibővítésében gondol- délutáni nyitva tartás lehekodik, célja, hogy a megúju- tősége, ugyanakkor a tapollást követően, a korábbinál cai piacon korábban még
látogatottabb, népszerűbb nem tevékenykedő őstermelegyen a hely.
lőket, kistermelőket, kézRóth Lászlót, Rédli Károly a műveseket is becsábítaná az
működtető Tapolca Kft. új vezető. A piacfelügyelő
ügyvezető igazgatója nevez- szerint fontos, hogy akik
te ki a pozícióba. (Csáki hétvégi bevásárlásaikat pénLászló, a korábbi piacfelü- tek délután intézik, azok elgyelő a Magyar Labdarúgó ső számú lehetőségként teSzövetségnél vállalt felada- kintsenek a tapolcai vásártot.) Mint fogalmazott, sze- csarnokra. Ott szerezzék be
mélyében megtalálta azt az szükségleteiket, leginkább a
embert, aki hozzáállásbeli és helyben termelt, egészséges
vezetői képességek tekinte- élelmiszereket, árukat.
tében korábbi munkahelyein - A piaccsarnok átalakítását
már bizonyított, minden követően a korábbinál több
szempontból rátermett a fe- üzlethelyiség került kialakíladatra. A Tapolca Kft. az új tásra, amelyek bérlésével
piacfelügyelőtől a megújult leendő kereskedőink is élpiachoz kötődő új straté- hetnek. Jelenleg azon dolgogiák, ötletek kidolgozását, zom, hogy ezeknek a helyimegvalósítását, ugyanakkor ségeknek stabil, hosszútávú
hatékony, zökkenőmentes bérlői legyenek. Úgy néz ki,
működtetést vár el. - Amikor hogy egy zöldséges és egy
a felkérést követően, egy- húsárúval foglalkozó vállalkét nap gondolkodás után el- kozót már sikerült megszólívállaltam a feladatot, többek tani, velük a napokban ülünk
között azért tettem, mert le egyeztetni. Róth Lászlótól
személyiségemhez illő kihí- megtudtuk azt is, hogy a
vásnak éreztem azt. Koráb- március végére befejeződban hosszú időt töltöttem el nek a csarnok felújítási munkatonaként, legutóbb a kék- kálatai. Főleg a kereskedők
kúti ásványvíz üzemben pozícióit érintő egyik váltoláttam el portaszolgálati, zás lesz, hogy a törvényi szailletve részben logisztikai bályozásnak megfelelően,
feladatokat. Ebben a feladat- elsősorban biztonsági okokkörben otthon vagyok, jól ból, a csarnok utcájába beFogadóórák a városházán:
hasznosíthatom korábbi ta- nyúlóan nem lehetnek árus- Rig Lajos országgyűlési
pasztalataimat.
Úgy gondo- standok, így csak az üzletekképviselő minden hónap első
lom, hogy Tapolca lakossá- ben, illetve az asztaloktól lecsütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- gának vásárlási szokásait het árusítani. Megoldásra
Deák F. utca 21. kormányzati Hivatal udvari ta- alapjaiban nehéz megvál- váró
feladat az új vezetés
nácstermében tart fogadóórát
toztatni, ám ennek ellenére a számára, hogy a viszonylag
- Dobó Zoltán polgármester
korábbinál nagyobb vásárlói szűkös parkolóhely kínálaFebruár 13. 14.00-16.00
érdeklődést szeretnék látni tot ésszerűen és igazságosan
- Kozma Henrik Alajos
piacunkon. Ezért a hagyo- osszák meg az árusok, ilwww.tapolcaiujsag.hu alpolgármester
mányos
keddi, pénteki vá- letve a vásárlók között. (tl)
Február 20. 14.00-16.00
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Kerek évforduló idén
KÜLÖN UTAKON Hősök napja májusban, hadifesztivál júliusban
Az elmúlt években több
ezren látogatták el az országos hadi kulturális
fesztiválra, Tapolcára. Az
idén viszont már másként
lesz minden, s ha szerencsénk van, az eddigi egy
helyett két jó rendezvényben lesz részünk. Vagy
két kevésbé sikeresben.
Meglátjuk.
Az tény, hogy a korábbi szervezők külön utakon járnak.
A harci eszközöket, járműveket birtokló vállalkozó
profitorientált rendezvényt
tervez, így saját hatáskörében tartja meg idén a programot. Erről hivatalosan
nem értesített minket, ahogy
a korábban szervezői feladatokat ellátó Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesületet sem.
Egy február 3-ai Facebook
bejegyzésben hirdeti meg a
július második hétvégéjére
tervezett hadifesztivált, egy
„Vége a bohóckodásnak!”
komment kíséretében. Az
eddigi rendezvények a Hősök napjának hétvégéjére es-

KULTÚRSAROK
Elfogadta a Wass Albert
könyvtár megkeresését és
áprilisban József Attila esttel
örvendezteti meg a tapolcai
közönséget Földes László,
Hobó.
A hírt dr. Décsey Sándor
osztotta meg lapunkkal. A
könyvtár igazgatója reméli,
Hobóra, illetve országszerte
népszerű József Attila előadására várhatóan nagy lesz
az érdeklődés Tapolcán is. A
2017-es év egyébként a költő halálának 80. évfordulója.
A könyvtár, mint kulturális
intézmény, igyekszik méltó-

Lesz tüzérségi bemutató (ahogy a képen) első és második világháborús ágyúkkal,
aknavetővel május végén, de csatajelenet várhatóan csak júliusban
Fotó: Archív
tek. A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület vezetőjét
Horváth Gábort kérdeztük
arról, hogy akkor most mi is
a helyzet a bejáratott, négyszer sikerrel megrendezett
fesztiválról.
Mint megtudtuk, az egyesület a várossal közösen szervezi meg május 27-28-án a
Tapolcai Hősök Napja, Hon-

védelmi és Rendvédelmi
Napot. A rendezvény a 80
éve Tapolcára települt Magyar Királyi 3. Bombázó ezred emlékére, annak kerek
évfordulójára épül. Ez volt
az első katonai egység Tapolcán, ráadásul éppen Hősök napján fogadták őket ünnepélyesen a településen
1937-ben. Az eseményeket

Tapolcára jön Hobó
képpen, de sokak érdeklődésére számot tartó formában megemlékezni az évfordulóról, ezért esett a választásuk a ma már hazai rockblues legendává vált énekeszenészre, illetve hosszú évek óta futó irodalmi estjére.
A Hobo Blues Band már
1978-ban játszott megzenésített József Attila verset, s
Földes László azóta sem
szakadt el a költő műveitől.
Ezen az estén persze elsősorban nem blues, vagy rock
and roll dalokra kell számítani, noha zenék is megszó-

lalnak majd.
A lényeg azonban az, ahogyan Hobo előadja a költeményeket: „Nem a szövegeket mondom, hanem azt,
amit ezek a szövegek jelentenek nekem"- árulta el újságírók kérdéseire válaszolva. József Attiláról pedig így
vall Hobó: „Verseit úgy olvasom, mint szent könyveket, és néha mintha a saját
gondolataimat látnám leírva." Földes László tapolcai
előadása április 10-én, hétfőn lesz, várhatóan az emeleti olvasóteremben.
(tl)

nem a laktanyában tartják,
hanem a Kisfaludy utcában.
Kérdésünkre azt is elmondta
Horváth Gábor, hogy ők
nonprofit
szervezetként
közszolgálati jelleggel képzelik a rendezvényt továbbra
is. A részletes programok
március 1-től válnak véglegessé, még több pontban
egyeztetések folynak. (szj)

Továbbra is
a színpadon
(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai Musical Színpad
idei lehetőségeiről Halápiné
Kálmán Katalin, az együttes
vezetője tájékoztatta lapunkat.
Azt is megtudtuk, hogy Tóth
Kiara a tapolcai sportgálán
lép fel, de az együttes iskolai
bálokon is közreműködik
majd több alkalommal, jótékony céllal. A Tapolca Környéki Nyugdíjasok Nőnapi
műsorát is ők adják az idén.
Tavasszal egy tehetségfejlesztő projekben is részt
vesznek, hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok bevonásával. A Dzsungel
könyve 2017-ben is műsoron marad, bíznak benne,
hogy az őszi színházi évadban ismét bemutathatják,
hiszen változatlanul nagy az
érdeklődés a darab iránt. A
további tervek között egy
zenés vígjáték betanulása
szerepel, sztárvendégekkel.
További hír, hogy az együttes művészeti vezetője, Halápi Katinka, a DAL 2017
Eurovíziós verseny harminc
legjobb dala közül Muri Enikő zenekarában dobosként
mutatkozhat be.
(szj)

Heti Ötlet

egészség
környezet
informatika

Szűcs Zoltán
Spinning Club Tapolca, edző

A téli időszakban, főleg
most, amikor tombolnak a
betegségek, terjednek a vírusok, kiemelten fontos
ügyelnünk egészségünkre,
immunrendszerünk
megerősítésére.
Ehhez kiválóan hozzá tud
járulni a testmozgás, mint
például a spinning is, mely
a teremben végezhető
sportok közül a leghatékonyabb zsírégető. Hatására
javul a keringési rendszer,
valamint a vér oxigénszállító képessége. Ezzel párhuzamosan nő a tüdő kapacitása. Az intenzitásnak
köszönhetően beindul a
méregtelenítés. Nem utolsó sorban, pedig nagyon
hatékony a mindennapok

során, bennünk felgyülemlett stressz hatékony
levezetésére.
Sokan kérdezik, hogy mi a
különbség a Spinning és a
Spin Racing között. Míg
előbbi teremben végzett
magas intenzitású zenés
kerékpáros edzés, addig
utóbbi egész testet megmozgató zenés biciklis
(aerobikos) torna.
Mindenkinek szeretném
felhívni a figyelmét a
mozgás fontosságára ebben a borongós, zord időben, mivel ilyenkor nehezen mozdulunk ki a jó meleg lakásból. És, ami a legfontosabb, legyünk kitartóak, hiszen kifogás az
mindig lesz.

Online újságunk
Földes László (balra) József Attila esttel örvendezteti meg a közönséget Fotó: Archív

www.tapolcaiujsag.hu

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

Nem árt tudni...
A pénz csak az ötödik vágyként szerepel a magyar emberek kívánságlistáján, más
néven bakancslistán. Jobban vágyunk utazásra, élményekre, boldogságra és
nagy tettekre – derül ki a
Meglepkék.hu által 4700 fő
megkérdezésével készített
internetes felmérésből. Az
emberek vágyai között
akadnak extrém és pikáns
dolgok is. A listát az utazás
vágya vezeti, utána a különleges élmény, a boldog kapcsolatok, a nagy tett, és a
pénzügyi sikert elérése következik. Az első helyen toronymagasan az utazás szerepel, amit a válaszadók
70%-a jelölt meg legfőbb
vágyaként. A legtöbben valamilyen különleges helyre
szeretnének eljutni, mint a
Hawaii-szigetek, a Bahamák, vagy a Grand Canyon.
Emellett sokan hazánkat
szeretnék jobban bebarangolni, míg mások civilizációtól elzárt helyekre vágynak eljutni, néhányan pedig
űrutazásról álmodnak. (szj)

GAZDASÁG
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A minőség elsődleges
ÉTKEZTETÉS Több mint kétezer adagot készítenek el naponta
A Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. a legmagasabb minőséget képviselő konyhatechnológiával szolgálja ki az igényeket a városban és
vonzáskörzetében. Ennek biztosítása érdekében a cég a folyamatos
fejlesztést mindig kiemelten kezelte. Mi várható az
idén? Mezőssy Tamás
ügyvezető igazgatót a tervekről, lehetőségekről Mezőssy Tamás ügyvezető: A folyamatos fejlesztésre,
és a minőségre helyezzük a hangsúlyt
Fotó: szj.
kérdeztük.
adagszámot mindenképpen ként is használhatnak. Telje- Természetesen az idén is pótolnunk kell máshonnan. sítményük jelentős, ugyanszeretnénk megragadni min- Már csak azért is, hogy a ko- akkor a hagyományos géden fejlesztési lehetőséget. rábbi évekhez hasonló mó- pekhez képest energiatakaMásrészt vendégeink létszá- don az idei gazdálkodásun- rékosak, hatékonyak, és az
mát is növelnénk, valamint kat is pozitív eredménnyel általuk biztosított minőség is
új piacokon is nyitnánk, ka- zárhassuk - hangsúlyozta az korlátlanul reprodukálható.
pacitásunk jobb kihasznált- ügyvezető.
Mindegyik főzőberendezés
sága érdekében. Ez 2016- Tavaly a Batsányi Tagintéz- a legújabb technológiát képban is sikerült, amikor elin- mény épületében működő viseli.
dítottuk ételfutár szolgálta- konyhán 13 millió forintos - Fontosnak tartom megemtásunkat. Itt nagyon jól nyo- eszközbeszerzést önerőből líteni, hogy a beruházás önemon következő, hogy egyre valósított meg a cég. Az rőből valósult meg. Azóta
többen igénylik ezt a lehető- egyik gép egy kombi sütő- már a dolgozók is megisséget. Sajnálatos, hogy az in- pároló berendezés, a másik merték, megszerették ezeket
tézményekben a gyermek- egy billenő serpenyő, amit a gépeket. Fő profilunk a
létszám csökken, így a kieső frituzásra, főzésre és rostlap- gyermekétkeztetés, de tevé-

kenységünket kibővítettük
városi rendezvények lebonyolításával, betegélelmezéssel és a már említett ételfutár szolgáltatással. Egyedi
szolgáltatásaink közé tartozik a speciális étrendet
igénylők ellátása. Napi 2100
adag étel készül a konyhán,
amely negyvenfős csapat
összehangolt munkájának
eredménye. Hatszáz óvodásról, 1000-1100 iskolásról, 100-120 kórházi ellátottról, 200 idős emberről gondoskodunk. A többi adag
vendégétkezőinknek, illetve
a kistérségi igények kielégítésére készül. Meg kell jegyeznem, hogy a növekvő
érdeklődés kimerítette szállítási kapacitásunkat, így
vállalkozói közreműködéssel visszük ki az ebédet, jelenleg négy autóval.
Az ügyvezető végül hozzátette, hogy a Kft-nek nincsenek kintlévőségei, minden partnerük határidőre teljesíti fizetési kötelezettségeit, s reméli, hogy ez így is
marad.
(szj)

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen lassan már nem lesz eszköz,
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a
régi filmek, hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

06/87/412-289
tapmedia.hirdetes@gmail.com

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére az is megoldható!
(500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS szalagról,
mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD lemezen
megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi Televízióban sugárzott
magazimnűsorainkat 1900 Ft (+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig
900 Ft (+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények, konferenciák
programjának rögzítése, (akár több kamerával is)
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

Hívja
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

www.tapolcaiujsag.hu ... www.tapolcaimedia.hu
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Csillagászati csoport alakul
Csillagászati csoport alakul Tapolcán a téma iránt
érdeklődőknek - tájékoztatta lapunkat Ivanics Ferenc, az Úrkúti Csillagászati Klub elnöke a közelmúltban tartott tapolcai
programjuk sikere okán.
Mint elmondta, várnak minden érdeklődőt Tapolcán, a
Dobó lakótelepi közösségi
házban február 18-án, szombaton 17 órától. Az első
összejövetel az ismerkedésről szól majd, de akinek van
már esetleg valamilyen távcsöve, vigye magával!
A foglalkozást Surányi Zoltán vezeti majd.
Az est tervezett programja:
Vetítéses előadás a távcsöHirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

06/87/412-289

IV. Tapolcai RHODIUS
Badminton Tournament
Amatőr felnőtt tollaslabda verseny
2017. február 18. szombat, 09:00
Csermák József Rendezvénycsarnok Tapolca

Jelen vagyunk

TAPOLCA
minden othonában!
www.tapolcaiujsag.hu

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

Versenyszámok: Férfi / Női egyéni, Férfi / Női páros, Vegyes páros
előzetes nevezés a sportszervezes@tapolcakft.hu e-mail címen
A verseny résztvevői érvényes felnőtt versenyzői igazolással nem rendelkező,ill. "D" kategóriás
igazolással rendelkező amatőr játékosok.
Nevezési díj: 1 versenyszám 1500 Ft/fő, 2 versenyszám 2000 Ft/fő
Helyszíni
A verseny rendezői: Tapolcai Tollaslabda Sportegyesület
nevezés
Gombkötő Richárd (70/389-1819), tollaslabda@gmail.com
nincs!
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Szurkolótábor kerestetik
A TVSE- Resolute női kézilabda szakosztálya egy
szervezett szurkolói csoportot szeretne létrehozni, ehhez keres aktív, lelkes tagokat, akik folyamatos sportszerű szurkolással segítenék
a csapatot. Cserébe a szponzor által vásárolt jeggyel
biztosítják a belépést a mérHirdetés

Közeli, s távoli égitestek megismerésére nyújt jó lehetőséget a most induló csillagászati csoport. A képen a
Hold a „szomszédból”
Fotó: Szijártó J.
vek típusairól, jellemzőiről. tése. Derült idő esetén a
Közös beszélgetés az érdek- távcsövekkel közelebbről is
lődőkkel esetleges távcsö- megvizsgálják a koraesti
veikről, élményeikről a té- égen a Vénusz és a Mars
mában. További foglalkozá- bolygókat - derült ki a tájé(szj)
sok időpontjainak egyezte- koztatóból.

TAPOLCAI ÚJSÁG -

kőzésekre. A meccseken
ajándékokat sorsolnak ki,
valamint idegenbeli mérkőzések alkalmával, megfelelő
létszám esetén az utazás
megszervezését is vállalják.
A hazai mérkőzésekre speakert is keresnek. Információk a resolutekezi@gmail.com
e-mail címről kérhetők. (me)
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SZOLGÁLTATÁS

Csíksomlyói pünkösdi zarándoklat TAPOLCA EXPÓ - Hírek

T

apolca város önkormányzata, az Anett Tours Utazási Iroda közreműködésével az idei pünkösd
idején is szervez erdélyi,
csíksomlyói zarándoklatot.
Ez a harmadik alkalom. Idén
május 31-én, szerdán éjszaka tervezzük az indulást.
Csütörtökön rövidebb-hoszszabb pihenők beiktatásával
utazunk keresztül Erdélyen,
majd Székelyföldön. Királyhágó, Kolozsvár, és a csodálatos szépségű tordai sóbánya megtekintése a szándékunk. Az idei évben Csíkszeredán egy panzióban lesz
a szállásunk. Pénteken reggel első utunk a kegytemplomhoz vezet, majd a madéfalvi tragédia emlékművéhez megyünk, aztán a Békás-szoros, a Gyilkos-tó és
környéke szépségében gyönyörködünk, később Gyergyószentmiklóson megnézzük a város nevezetességeit.
Szombat a búcsú napja, soksok ezer emberrel együtt sétálunk fel a nyeregbe, a
szentmise helyszínére. A mise után séta vissza a városba.
Vasárnap Csíkszeredán tervezünk városnézést, aztán a

Moziműsor

2017. MÁRCIUS 31. - ÁPRILIS 1-2.

Egy kép a tavalyi csíksomlyói pünkösdi zarándoklatról. Idén is terveznek utat Tapolcáról
Fotó: Archív
Nyerges-tető következik, és magyar ember, határoktól
majd Kézdivásárhelyen is függetlenül, együtt nyilvámegnézzük a város főterét. níthatja ki összetartozását.
Hétfőn reggeli után haza in- Ezért is lenne fontos, hogy
dulunk, természetesen pihe- városunkból minél többen
nőkkel: Farkaslakán Tamási ott, és akkor átéljük ezt a felÁron sírjánál emlékezünk, emelő érzést.
Korondon lesz lehetőség ar- Az utazásra az önkormányra, hogy emléktárgyat vásá- zat hivatalában Varga Bélároljunk. Reményeink szerint né Rózsikánál van lehetőség
a késő esti órákban érkezünk jelentkezni.
haza Tapolcára. Az idei csík- Az említett csíkszeredai
somlyói búcsú több szem- panzióban lesz a szállás,
pontból is különleges. Ez a reggelivel, vacsorával. Az öt
450. alkalom, hogy széke- nap, négy éjszakára tervelyek, és magyarok pünkösd zett út költsége: 62500 Ft,
szombatján itt találkoznak. mely tartalmazza az út, a
A másik, talán nem véletle- szállás, reggeli, és vacsora
nül, hogy ezen a kerek év- árát, valamint a regisztrációs
fordulón június 4-e, Trianon díjat, és az öt napra szóló
gyászos napja, pünkösd va- biztosítást is.
sárnapja. Sok-sok székely,
Pass Sándor

Kakukktojás a falon?

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 9 - 15.
csütörtök – Szerda
9 - 15. csütörtök - szerda
16:00 1000,-Ft
Lego Batman – A film 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 90 perc
...
9 – 15. csütörtök – szerda
18:00 és 20:15 1000,-Ft
A sötét ötven árnyalata
Színes, szinkronizált
amerikai romantikus film
Hossz: 115 perc

TÁJÉKOZTATÁS
A helyijárat bérletek értékesítési helyeiről
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a helyijárat
bérletek az autóbusz pályaudvaron és a vasútállomáson kívül 2017. február 1-től már a
Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. Arany János u. 1. szám
alatti irodájában is megvásárolhatók. További információ kérhető az ÉNYKK Zrt. (9700
Szombathely, Körmendi út 92.)
Tapolcai autóbusz állomás
forgalmi irodáján (Tel.: 87/
510-255; 8300 Tapolca, Hősök
tere 1.)
Dobó Zoltán polgármester

¨ OLVASÓNKTÓL

Valaha Panteonnak nevezték
az istenek szent lakóhelyét.
Így tartja az emlékezet. Mígnem egyszer az emberek úgy
gondolták, hogy istenek
egyáltalán nincsenek - sőt,
egyetlen isten sem léteziktehát lakóhely sem szükséges számukra. Tévedtek! Isten van és panteon is! Az
előbbi nem változott, az
utóbbi igen. Ilyen „mai” –
táblás - panteonnal mi is
rendelkezünk. Ott van az Alsó-tónál a NagyboldogaszHirdetés

A szervezők fő célja a helyi
és környékbeli termelők,
vállalkozók, iparművészek
termékeinek, szolgáltatásainak bemutatása, az úgynevezett helyi termékek megjelenése kiállított, vagy értékesítésre szánt formában
egyaránt, továbbá, hogy az
expón a helyi és térségi gazdasági élet vállalkozásai (őstermelők, helyi termelők),
kis- és középvállalkozásai
együtt, egymás mellett legyenek jelen.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk a tapolcai nagyvállalatok
megjelenését is. Idén két
VIP stand áll rendelkezésükre, ahol bemutathatják vállalkozásukat, termékeiket,
szolgáltatásaikat. A VIP
standok nagyobb területen,
frekventált helyen helyezkednek el, berendezésük a
lehetőségekhez képest igazodik a kiállító egyedi igényeihez.
Elkészült a rendezvény Facebook oldala is, ahol folyamatosan nyomon követhetik
a friss információkat az ex-

Köszönőlevél

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató írt köszönő levelet Varga Károlyné, a Városszépítő Egyesület alelnöke részére áldozatos munkájuk elismerése okán.
A levélben az egyesületen
keresztül a városnak is köszönetet mond a temetőben
végzett önzetlen tevékenységért, amellyel lehetővé
vált a zsidó temető sírjainak
megközelítése. A halottak
számára ezzel méltó nyugNév és cím a szerkesztőségben helyet teremtettek, ami a
legnagyobb jócselekedet,
hiszen ők azt már nem viszonozhatják - írta levelében
dr. Kunos Péter.
szony Római Katolikus Iskola felőli oldalon. Bárki
megnézheti és tájékozódhat,
hogy városunk kire és miért
büszke, és tartja fontosnak
az utókor emlékezetét a táblákon megnevezett személyekre. Szóval, hogy miért is
az irántuk való tisztelet! Ám
megtörtént, hogy kapkodó
korunkban - jellemzően - az
is táblát kaphatott, aki arra
méltatlan. Szégyenünkre (!)
meddig marad ott az ő táblája?

Hirdetés

póról és a hozzá kapcsolódó
akciókról.
A tervek szerint a rendezvényen helyi néptánccsoportok, népdalkör fog fellépni.
Emellett gasztronómiával is
színesítik az eseményt. A következő híradásban a gasztronómiáról többet is olvashatnak.
A helyi kkv-k, és induló vállalkozók részére marketing
célú előadásokat terveznek.
A kilátogató családok pedig
igénybe vehetik a gyermekfoglalkoztatókat, ahol felügyelnek a kicsikre, amíg a
szülők megtekintik, bejárják
a kiállítást.
A héten postázták a meghívókat, így a szervezők várják az érdeklődőket, a jelentkezőket. Akihez esetleg nem
jutott meghívó de érdeklődik a rendezvény iránt, és
szívesen kiállítana, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken! e-mail:
slanghenrietta@tapolcakft.hu,

Telefonon: +36/30/889-1320
Jelentkezési határidő: 2017.
február 15.

2017. FEBRUÁR 10.

SPORT

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Focival emlékeztek
HAGYOMÁNY Nívós torna harmadszor, Novák Dezső nevével
A kétszeres olimpiai bajnok (1964, 1968) és bronzérmes (1960) Novák Dezsőre és munkásságára
emlékeztek. Számtalan
érdeme és eredménye
mellett a világon ő az
egyetlen labdarúgó, aki
három olimpiai érmet
szerzett.
A Csermák József Rendezvénycsarnokban szervezett,
nevével jelzett emléktorna
legfőbb célja az előtte való
tisztelgés, illetve a sportbarátság ápolása elsődlegesen
azon csapatok között, ahol
edzőként dolgozott, továbbá
versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás csapataik részére.
Budai Mátétól, a Tempó Fradi! Alapítvány szóvivőjétől
megtudtuk, hogy a harmadik
alkalommal megszervezett
Novák Dezső Utánpótlás
Emléktorna ötletét az alapítvány karolta föl, akiket munkájukon kívül a barátság is
összeköt. Tapolca önkormányzata, illetve a Tapolca
Kft. segítségével, közreműködésével szervezték meg
idén is a színvonalas rendezvényt, és reményét fejezte

A torna jó lehetőség az ifiknek. Sötét mezben a tapolcai futballisták Fotó: Májer Edit
ki, hogy a hagyomány folytatódik tovább a jöbőben is.
Megnyitó beszédében kitért
arra, hogy ha a sors nem szól
közbe, akkor a torna előtti
nap ünnepelte volna Novák
Dezső a 78. születésnapját.
A megjelentek az eseményen történő részvételükkel
kívánták kifejezni tiszteletüket. Minden évben a sportoló pályafutásának egy-egy
szeletéről emlékeznek meg.
Idén az olimpiai érmek története fonta keretbe a tornát,
melyről a résztvevők egy rövid ismertetőt is hallhattak.
A torna különlegessége,

hogy erre az alkalomra a
rendezvénycsarnok játékterét egy méter magas palánkkal vették körbe. A résztvevő
csapatok az egész napos, izgalmakkal tarkított mérkőzéseknek köszönhetően az
alábbi helyezéseket érték el:
1. Ferencvárosi Torna Club,
2. Illés Akadémia – Haladás,
3. VFC USE (Veszprém), 4.
ZTE FC, 5. Tapolcai IAC
VSE, 6. Dunaújváros PASE,
7. Hévíz FC.
Különdíjak: Legjobb kapus
Sinkó Máté (ZTE), legjobb
mezőnyjátékos Vojnity Viktor (Veszprém), Legjobb vé-

dő Szabó Bence (Illés Akadémia), Gólkirály Lisztes
Krisztián (FTC), Legjobb
tapolcai játékos Lendvai
Márk, Legjobb jobbhátvéd
Dragóner Áron (FTC) lett. A
Géczi-serleget
Gyarmati
Balázs (FTC) vihette haza. A
Tempó Fradi! különdíjasai
Kovács Patrik (FTC), Csala
Gergő (Dunaújváros), illetve Puskás Patrik (Veszprém). A nap zárásaként játszott gálamérkőzésen a Novák All –Star Team és a Tapolcai Öregfiúk léptek pályára, ahol 12-6-ra győzött a
vendégcsapat.
(me)
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Rövid hírek
n JUDO - A Simon
Judo Önvédelem Szabadidő és Diáksport
Egyesület február 13tól edzéseket hirdet Tapolcán, a Kazinczy Ferenc Tagintézményben,
hétfőn és szerdán fél
négytől ötig. Nagycsoportos kortól minden
korosztályt várnak, februárban a kipróbálás ingyenes. A foglalkozásokat vezeti Shihan Simon
Mihály és Cseh Angéla.
Érdeklődni a 30/5598947, illetve a 30/204
3067 telefonszámon lehet.
(me)
n SALAKMOTOR Fazekas Dennis tapolcai motokrosszos fiatal
idei éve körvonalazódott az elmúlt hetekben,
ugyanis annál a klubnál
lesz versenyző, ahol elkezdődött számára a salakmotorozás és tudásának nagy részét megszerezte. Az idei szezonban a Gyulai Speedway Club versenyzőjeként gyulai licensszel
fog pályára állni, mindemellett természetesen
a klub versenyeivel párhuzamosan, a Falubaz
Zielona Gora, lengyel
klubnál vállalt kötelezettségeit is teljesíti. (m)

Egy győzelem, egy vereség
A Tóth László régió/U14 kézilabda gyermekbajnokságon, a Savaria Egyetemi
Központban
mutathatták
meg két héttel ezelőtt a tapolcai fiúk, mit tudnak. Az
első mérkőzésen erősebbnek
bizonyultak, a végeredmény
Telekom Veszprém TapolcaGyőri FKKA 24-13, viszont
Sportszerű mérkőzéseket játszottak Fotó: Helyszíni felv.

Rúgták a bőrt a nők
Nyolcadik
alkalommal
rendezték meg múlt vasárnap a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
a Csarnok Kupa női teremlabdarúgó tornát.
A délutáni programon hat
csapat versengett. A dobogó
első fokára a Veszprém FC, a
másodikra a Balatonfüred
FC, a harmadikra pedig a
Focicák – Zalaszántó állhatott. Negyedik a Devecser
SE, ötödik a Pelc – Nyárád,

hatodik pedig a Tapolca
VSE – Honvéd csapata lett.
Legjobb kapusként Bor
Gabriella, (Focicák – Zalaszántó) legjobb mezőnyjátékosként Gyarmati Renáta
(Balatonfüred FC) került ki.
A gólkirálynői címet Andrási Anita (Veszprém FC) vihette haza.
A hagyományos téli tapolcai
torna mindig kiváló felkészülési lehetőséget biztosít a
résztvevőknek a bajnokság
tavaszi fordulójára.
(me)

másodszorra már nem bírtak
az ellenféllel, így (SZESE
Győr – Telekom Veszprém
Tapolca 25-21) vereséggel
zártak. A tapolcai csapatnak
a legtöbb gólt az első mérkőzésen Farkas Adrián (5), a Egyéniben és csapatban is
másodikon pedig Vajda Zol- ott volt Heidenheimben
Fotó: MVSZ
tán (9) szerezte. Edzőjük Lakos Dezső.
(Májer E.)

Siklósi Gergő
Most szombaton is túráznak világkupán

A TVSE Természetjáró szakosztály szombaton a kb.
15 km –es Monostorapáti- Taliándörögd- Szent András templomrom- Imár-hegy- Kapolcs útvonalat teszi
meg. Február 11-én találkozó a Tapolcai autóbusz-pályaudvaron, reggel 7.35-kor, a busz 7.45-kor indul. Az
utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt 680 Ft. A
kép a legutóbbi túrán készült

A legjobb 64 között szerepelt két héttel ezelőtt a tapolcai Siklósi Gergő, a Heidenheimi Férfi párbajtőr
egyéni
Világkupa-versenyen. Háromszáztíz indulóból a legjobb 32 közé jutásért a spanyol Pereirával
küzdött, ahol ellenfele bizonyult erősebbnek, és Gergő
12:15-re maradt alul.
Másnap a Bányai Zsomborral, Berta Dániellel, és Somfai Péterrel kiegészült csapattal a nyolcadik helyen
zártak harmincnégy indulóból a Világkupán.
(me)
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Tánc és zene a csarnokban
PRODUKCIÓ Magas színvonalat és nagy élményt ígér az Experidance Tapolcán
Az Experidance Produkció táncosainak és a 100
Tagú Cigányzenekar szólistáinak február 17-i, a
megyei lap által szervezett tapolcai előadására
jól fogynak a jegyek- derült ki a nagyhírű hazai
együttes minapi sajtótájékoztatóján.
A jelenlévők kiemelték, az
Experidance 17 éves jelenléte a hazai kulturális életben
és a külföldi színpadokon
egyaránt egy valódi sikertörténet, amelynek három év
után lehetnek ismét részesei
a tapolcaiak, illetve a város
környékén élők.
Az Experidance Produkció a
„Fergeteges- a királyné, a
gróf és a cigánylány” című
előadását hozza el Tapolcára, a Csermák József Rendezvénycsarnokba, február
17-én, 19 órai kezdettel. Az
előadás nívós kulturális élményt, magas szintű, művészi szórakoztatást és nem
utolsó sorban, fantasztikus
látványt ígér a közönségnek-

n A Magyar Kézilabda

Gyermekbajnokságon
a
Tóth László régió Alsó ág AB fiú U12 –es csapatai
között a Telekom Veszprém
Tapolca két mérkőzést játszott vasárnap a Győr Városi
Egyetemi Csarnokban. Két
győzelemmel tértek haza,
előbb 12:4-re verték a
Veszprémi KKFT Felsőörs
III. csapatát, majd 18:12-re a
Győri FKKA csapatát. Edzőjük Somogyi Sándor. (me)

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45/db
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Fokhagyma: 1600 Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Bimbóskel: 800 Ft/kg
Dió: 3000 Ft/kg
Mandula: 4400-5000 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Méz: 1500-2200 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Szárazbab:1000-1400Ft/kg

A TÁMK-ban megtartott sajtótájékoztatón, Benkő Dávid szólótáncos egy rövid
bemutatót, illetve ízelítőt adott az Experidance előadásából
Fotó: Töreky László
hangzott el a sajtótájékozta- zést visz a hagyományos annak színvonalas és szórakoztató
továbbadásában
tón. A táncegyüttest és a ze- magyar táncokba.
nekar képviselőit elsőként - Az Experidance újfajta mű- egyaránt - fogalmazott.
Rig Lajos országgyűlési vészeti ágat hozott létre és Lévai József alpolgármester
képviselő üdvözölte és mél- honosított meg hazánkban, a város nevében megkötatta. Véleménye szerint, az fontos szerepet tölt be a ha- szönte a szervező PLT-nek,
együttes életélményt, életér- gyományőrzésben, illetve illetve a művészeti csoport-

SZEM - PONT
Medencevíz okozza a gőzölgést...
Rovatunkban írtuk: Esténként feltűnő igazán, amikor a
kihalt utcában már a nappali forgalom nem tereli el az
ember figyelmét. A lámpák fényénél, esetleg egy autó rávillanó reflektoránál látszik igazán, hogy milyen meglepő intenzitással száll a gőz felfelé. Több gőzölgő csatornarács is látható Tapolcán az Ady Endre utcában. Néhány olvasónk már jelezte a jelenséget” lapunknak. A
legerősebbnek a Semmelweis utca sarkánál lévő csapadékvíz-elvezető csatornarács tűnik, már ami a felszálló
gőz intenzitását illeti, de a Bárdos iskola felé haladva
láthatunk még pár hasonlót Írásunkra többen is reagáltak, ám hivatalosan, illetékesként Császár László, a Deák Jenő Kórház gazdasági igazgatója nyilatkozott, aki
egyben önkormányzati képviselő is. Mint megtudtuk, a
gőzölgő jelenséget a kórházi gyógymedence vize okozza,
ugyanis ezt, a megfelelő eljárás, tisztítás után a csapadékvíz csatorna-rendszerbe eresztik. A tájékoztatóból az
is kiderült, hogy már eredetileg így tervezték meg a felesleges víz eltávolítását, amely az alkalmazott technológia folytán teljesen ártalmatlan a környezetre, csupán a
hőmérséklet-különbség miatt látszik a gőze a téli estéken. Egy másik forrásból arról értesültünk, hogy nemcsak a kórházból, hanem a Hotel Pelionból is jut medencevíz a csatornába.
(szj)

Heti SÜTI
Mézes krémes
Hozzávalók
Mézes kevert: 12.5 dkg puha margarin (a legjobb a vajas margarin),
6 dkg szitált porcukor, 2 ek méz
(akác, de finom virágmézzel is), 3
db tojás (L-es), 12 dkg szitált finomliszt, 1 csipet só, 0.5 csomag
szitált sütőpor
Töltelék, bevonás: 3 ek sárgabaracklekvár, 3 dl tej, 3 evőkanál búzadara, 3 púpozott ek cukor, 1 teáskanál vanília aroma, 12.5 dkg vaj
(jó a vajas margarin is), 10 dkg étcsokoládé, 1 ek napraforgó olaj
Elkészítés
Mézes kevert: A kevert tésztához
a puha margarint a cukorral alaposan kikeverjük. Hozzáadjuk a mézet, majd egyenként a tojásokat,
mindegyikkel simára keverve. Végül a sütőporral, sóval elkevert
lisztet hozzákeverjük. Margarinnal
kikent, liszttel beszórt 30×11×5
cm-es őzgerincformába kenjük a
masszát, és 180 C fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt készre
sütjük. Ajánlatos tűpróbát végezni,
és ha szükséges még, a hőfok csök-

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

nak, hogy Tapolcát választották az előadás legújabb
színhelyéül. Az alpolgármester úgy vélte, ennek a
gesztusnak jelzés értéke
van, ugyanakkor egybevág a
városnak azzal az elképzelésével, hogy az idegenforgalom fejlesztése aligha valósulhat meg nívós kulturális
kínálat nélkül.
Szakáll Ákos az Experidance
kommunikációs vezetője, az
együttes múltjáról, nem
mindennapi nemzetközi sikereiről beszélt, de leszögezte, hogy szívesen és nagy
kedvvel lépnek fel Tapolcán
is. Kérdésünkre válaszolva
elmondta, a közönség 17-én
a Csermák József Rendezvénycsarnokban egy teljes
értékű, kiváló és látványos
produkciót láthat, hallhat, az
együttes ugyanis technikailag is jól igazodik a körülményekhez. Beke Farkas
Nándor a 100 Tagú Cigányzenekar elnök- menedzsere,
az 1985 óta létező világhírű
együttese nevében feledhetetlen koncertet ígért.
(tl)

06/87/412-289

kentésével süssük készre. A megsült tésztát borítsuk ki, és hagyjuk
teljesen kihűlni. Vízszintesen vágjuk 4 lapra. Az alsó lapra kenjük a
krém felét, rá a következő lapot,
erre a lekvárt, majd a harmadik
lapot, és erre a maradék krémet
tesszük. Tetejét bezárjuk a 4. lappal. Tegyük 15-20 percre a hűtőbe.
A lehűlt tésztára öntjük az olvasztott csokoládét, majd hideg helyre
tesszük. Másnap szeleteljük.
Töltelék: A tejből, búzadarából, 3
evőkanál cukorból, 1 teáskanál vaníliaaromával sűrű tejbegrízt főzünk. Hagyjuk teljesen kihűlni,
közben néha belekeverve. Mikor
kihűlt, a vajjal alaposan kikeverjük. A csokit az olajjal vízgőz felett
felolvasztjuk.
Sütési hőfok 180°C, sütési mód
alul-felül sütés, tepsi mérete
30×11×5 cm.
Fehér Sándorné, Tapolca

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

