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Közelít a búcsúzás
ÜNNEPSÉG Szalagavató és bál a tapolcai gimnázium diákjainak
Két végzős osztály ünnepi öltözékére került fel a
Batsányi János Gimnáziumban eltöltött éveket
szimbolizáló szalag szombaton este a rendezvénycsarnokban.
Az ünnepelt fiatalok gyönyörű báli nyitótáncokkal
örvendeztették meg szüleiket, pedagógusaikat és vendégeiket. A bevonult osztályok, pedagógusok, szülők
és a megjelent vendégek,
köztük a város vezetői, önkormányzati képviselői a
nemzeti himnusz elhangzását követően, a 11. osztályosok búcsú szavalatait hallgatták meg, majd a gimnázium igazgatója és a város
polgármestere mondta el ünnepi köszöntőjét. Varga Tiborné a végzősökhöz intézve szavait, arra kérte őket,
hogy „az életben mondjanak
igent a jóra, a szépre, az
igazra, de mondjanak nemet
a talmi csillogásra, a csábító,
de értéktelen lehetőségekre”. Az igazgatónő azt kívánta, hogy legyen a fiata-

A Batsányi János Gimnázium két végzős osztályának tűzték fel a szalagot szombaton este a rendezvénycsarnokban
Fotó: Töreky László
loknak erejük az előttük álló
úthoz, és elég bátorságuk álmaik megvalósításához. - A
jó döntések, sikert és eredményeket hoznak az életetekbe és ezek a sikerek a mi
sikereink is lesznek majd. A
miénk, iskolátoké, városotok, családotok sikere - adott
útravalót a hamarosan érett-

ségiző, majd továbblépő tapolcai gimnazistáknak a tanintézmény vezetője.
Dobó Zoltán tapolcai polgármester ünnepi beszédében vízválasztónak nevezte
a tanulók életében a középiskola elvégzését. Arra kérte
a fiatalokat, hogy tegyék
meg az első igazán felnőtt lé-

pést életükben és mondjanak
köszönetet szüleiknek, hogy
eljuthattak idáig. Majd Horváthné Szalay Gyöngyi és
Lenner László osztályfőnökök tűzték fel a szalagot
diákjaik számára. A bált Szalai László, az iskola szülői
munkaközösségének elnöke
nyitotta meg.
(tl)

Népszerű
az online
A nyomtatott lappal
párhuzamosan működő online újságunk
is elismerést kapott a
pénteki gálán a sport
népszerűsítése okán.
Az alig két éve működő hírportálunk látogatottsága napi több
ezres, de gyakran a
tízezres határt is átlépi. Az elérések tekintetében szinte hetente döntünk meg új látogatói
csúcsokat,
ami természetesen a
téma, és a gyorsaság
függvénye is. De kik is
járultak, hozzá az online újság népszerűségéhez? Íme némi
információ pár adattal, számmal a kérdés
megválaszolásához.
A portál adminisztrátora,
szerkesztője
Szijártó János. Szerzők: Szijártó János
541 bejegyzés, Töreky László (332), Nagy
Judit-rendőrség (156),
Havasi Gábor (138),
Dancs István (67),
Májer Edit (20).
www.tapolcaiujsag.hu

A sport nagy ünnepe
lusztris vendégek köszönté- bó Zoltán polgármester nyisével kezdődött a rendez- tóbeszédében méltatta a
vény, ezúttal a két tapolcai sportolói helytállást, a teljetagjával komoly eredménye- sítményért hozott áldozatot,
ket felmutató,
négytagú kockázatvállalást. Kiemelte,
olimpiai bronzérmes párbaj- a város és a szponzorok
tőrcsapat volt az est dísz- mintegy 130 millió forintnyi
vendége, de számos vendég összeggel támogatják a
A 2017-es, sorrendben a ti- polgármestert, illetve tiszt- sportot.
zedik Sportgála kitüntetett- ségviselőt is üdvözölhetett (Folytatás a 7. oldalon „Tijei, több száz résztvevővel az eseményen Tapolca. Do- zedik sportgála” címmel) (tl)
közösen, látványos külsőségek mellett ünnepelhették az
elmúlt év sikereit a Csermák
József Rendezvénycsarnokban. Az évről évre megrendezett városi Sportgála mindig népszerű és látványos
eseménynek számít Tapolcán, rangjához mérten kezelték idén is a Tapolca Kft.,
illetve a helyszínt és szervezést biztosító rendezvény- A Rióban olimpiai bronzérmet szerezett férfi párbajFotó: tl.
csarnok munkatársai. Il- tőr csapat is részt vett a tapolcai sportgálán
A 2016-os sporteredményeket, a kiváló teljesítményeket elérő helyi
sportolókat, edzőket, vezetőket,
szponzorokat
méltatta, díjazta a város
pénteken este.

Tapolca belvárosa télen. A település egész éves gazdálkodását meghatározza a költségvetés tervezése Fotó:szj.

A költségvetésről döntenek
Az idei költségvetésről
dönt a város önkormányzata a mai nyilvános képviselő-testületi ülésen.
A 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 3 milliárd 376 millió 696 ezer forint, melyből a
költségvetési bevételek öszszege 2 milliárd 181 millió

22 ezer forint, a finanszírozási bevételek összege 1
milliárd 195 millió 674 ezer
forint. A költségvetés főöszszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és kiadásokat, melynek összege
760 millió 827 ezer forint. .
(Folytatás a 2. oldalon „Mire mennyit?”címmel). (szj)
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Mire, mennyit?

Dr. Décsey Sándor
Tapolca 5. sz. választókerüle
2017-es terveim, elképzeléseim

Eseménydús volt a 2016-os év a város életében. Sok kulturális, szórakoztató és sport rendezvény volt, úgy gondolom
mindenki találhatott kedvére valót. Ismerve a terveket nyugodtan mondhatom, hogy idén sem maradunk programok
nélkül. Az idei évtől ráadásul régi-új szórakozási lehetőségként újra lehet strandra járni a városban! Remélem sok
napsütéses meleg napunk lesz a nyáron.
Bízom abban is, hogy idén tavasszal elkezdik végre értékelni
a tavaly benyújtott EU-s pályázatokat és sokszor lesz a nyertesek között Tapolca neve is. Közel 5 milliárd forint értékben
több tucat pályázat lett benyújtva, van olyan, aminek a bírálatára lassan egy éve várunk! Turisztikai, gazdaságfejlesztési,
közlekedési, környezeti, kulturális és közösségfejlesztési célokra egyaránt pályázott a város, ezek közül több érinti a körzetemet is. Felmérve a szükségleteket igyekeztünk minden lehetőséget megcélozni, több területen is tervezünk fejlesztéseket a körzetben, északtól délig. Folyamatosan jelennek
meg újabb és újabb pályázati felhívások, ezeket természetesen figyelemmel kísérjük, és ha van lehetőség újabb pályázatokat nyújtunk be.
A gyógyhelypályázat, a Balatoni kerékpárúthoz való csatlakozás (Raposka, Hegymagas felé Szigligetnél) és több kisebb
pályázat eredményessége a turizmus fejlesztésében játszana
fontos szerepet, hozzájárulva ahhoz, hogy városunk végre ne
csak félnapos, hanem két-három napos célpontja legyen a pihenésre, kikapcsolódásra vágyóknak. A volt laktanyaterület
infrastruktúrájának fejlesztése révén pedig újabb befektetőket, munkaadókat lehetne a városba csábítani, ami által növekedne a város lakosság megtartó ereje.
Vannak a körzetemben olyan megoldandó problémák is természetesen, amik rendezésére nincs pályázati lehetőség. Ezeket igyekszünk önerőből megoldani. Több utcából jelezték, és
magam is tapasztaltam, hogy szükséges a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. Van ahol az illegális szemétlerakás, van
ahol közbiztonsági, vagy közlekedési problémák miatt. A rendőrség helyi vezetőivel folyamatos a kapcsolattartás, közösen
keressük a megoldási lehetőségeket. Nagyon remélem, hogy
ezen a területen az idei évben jelentős előrelépéseket tudunk
majd elérni.
Sajnos egyre több helyen van szükség az úttest és a járdák javítására. Elég csak a Móricz Zsigmond, a Simon István utcára, vagy a déli városrész szinte egészére gondolni. Hasonlóképpen fontos a felszíni csapadékvíz elvezetésének problémája. Egyre gyakrabban fordulnak elő özönvízszerű esőzések, amikkel a rendszer nem tud megbirkózni, így pincék és
garázsok kerülnek víz alá. Az érintett ingatlantulajdonosokkal beszélgetve kiderült, hogy sok esetben „filléres" változtatások is nagy segítséget tudnának jelenteni.
A körzet kertvárosi részén a legtöbb utcában nincs járda. Sajnos egyes autósok a kényszerűségből az úttestet használó
gyalogosok között is gyorsan, veszélyesen haladnak. Teszik
ezt sokszor a korlátozó táblák ellenére is. Jó lenne, ha sikerülne ezen is változtatni, bár a fejekben rendet rakni az egyik legnehezebb dolog.

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Fajsúlyos döntések várnak a tapolcai képviselő-testületre ezen a februári napon
Fotó: Szijártó János
(Folytatás az 1. oldalról)
sorsjegyárusítás
céljára
A költségvetés tárgyalása használt építmény esetén:
kiemelt figyelmet kap 1.400 Ft/m2.
minden évben, hiszen ez A magánszemély kommualapjaiban
határozza nális adójának mértéke sem
meg a gazdálkodási lehe- változott, továbbra is 12.000
Ft/lakás/év.
tőségeket.
Az idegenforgalmi adóhoz
A vonatkozó előterjesztés- az állam az üdülőhelyi felaből kiderül, hogy az önkor- datok ellátására hozzájárumányzati törvény előírása lást ad. A hozzájárulás méralapján működési hiányt ter- téke - az idegenforgalmi adó
vezni továbbra sem lehet. A minden beszedett forintjáköltségvetési kiadások és hoz - 1 forint a hatályos szabevételek egyezőségét a bályozás szerint. Az adó
költségvetési maradvánnyal mértéke 2017-ben 500 folehet biztosítani. A 2017. évi rint/fő/vendégéjszaka.
költségvetés bevételi elő- A helyi iparűzési adóval
irányzatának főösszege 3 kapcsolatos feladatok, a bemilliárd 376 millió 696 ezer vételek beszedése teljes
forint, melyből a költségve- mértékben az önkormányzatési bevételek összege 2 mil- ti adóhatóság hatáskörében
liárd 181 millió 22 ezer fo- van. 2017-ben az adó mértérint, a finanszírozási bevéte- ke nem változott, az adóalap
lek összege 1 milliárd 195 2 százaléka. 2016-tól megmillió 674 ezer forint. A költ- szűnt az 500 ezer forint válségvetés főösszege bruttó lalkozási szintű adóalap alatt
módon tartalmazza az intéz- teljesítők mentessége, ezt a
ményfinanszírozási bevéte- 2017. május 3-ig benyújtanleket és kiadásokat, melynek dó adóbevallásban kell elösszege 760 millió 827 ezer számolni. 2013. január 1-jétől a költségvetési törvény
forint.
Az önkormányzat közhatal- alapján a gépjárműadó 40
mi bevételei jellemzően a százaléka illeti meg az önhelyi adókból származnak. kormányzatot. Ennek megAz építményadó mértéke osztását és a megosztás alapnem változott a 2017-es adó- ján az utalásokat a Magyar
évre. Az adó évi mértéke ke- Államkincstár rendszeresen
reskedelmi egység besorolá- ellenőrzi, pénzforgalmi eltésú építményeknél, ha a hasz- rést, vagy késedelmes bevalnos alapterülete 0-500 m2 lást 2016. évben nem talált.
között van: 700 Ft/m2, 501- A beszedett közigazgatási
1000 m2 között 900 Ft/m2, bírságok (idegen bevételek)
Fogadóórák a városházán:
1001-10000
m2 között egy részének a 40 százaléka
- Rig Lajos országgyűlési
1.400
Ft/m2,
10000 m2 szintén az önkormányzatot
képviselő minden hónap első
felett 1000 Ft/m2. Egyéb illeti meg.
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- nem lakás céljára szolgáló Természetesen számos más
kormányzati Hivatal udvari ta- építmény esetén: 700 Ft/m2. napirendben is dönt a képnácstermében tart fogadóórát
Hitelintézeti, pénzintézeti, viselő-testület, erről követbiztosítási, távközlési, villa- kező lapszámunkban, illetve
- Kozma Henrik Alajos
mos energia- és földgáz online újságunkban olvasalpolgármester
egyetemes szolgáltatói, ke- hatnak majd. Aki magára az
Február 20. 14.00-16.00
reskedői és elosztó hálózati ülésre kíváncsi, élőben is
engedélyes
tevékenység, megnézheti a Tapolcai Vá- Lévai József alpolgármester
üzemanyagtöltő
állomás rosi Televízó péntek reggeli
Február 27. 14.00-16.00
(szj)
szerencsejáték, totó-lottó, adásában.
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Töreky László
újságíró
Lehet szeretni, lehet nem
szeretni, de a róka kiváló
alkalmazkodó, szinte mindenhol előfordul, gyakran
láthatjuk lakóhelyeink közelében is. Bolla Róberttől
kaptunk egy mobiltelefonnal készült esti fotót, amelyen látszik, hogy egy róka
az Y-házak szomszédságában somfordál. A fotó
készítője szerint, a róka
megjelenésének egyik fő
oka mégis, hogy sokan kóbor macskákat etetnek a
környéken, az csalja oda a
ravaszdit. A félelem egyrészről érthető, hiszen egy
veszett róka veszélyes lehet az emberre, másrészről, ha egészséges, akkor
nagyon óvatos állatról van
szó, aki a legkevésbé vállalná a konfrontációt az
emberrel, vagy akár kutyával. A róka fél az embertől, azonnal elmenekül,

ha meglátja. Ha mégsem,
és közelít az emberhez,
akkor nagy eséllyel veszett. De mit tegyünk, ha
veszett rókát látunk? Lehetőleg semmi, mondják a
hozzáértők. Igaz, hogy az
az állat elveszíti közismert
„ravaszságát", óvatosságát, megszelídül, ám váratlan hatásokra a „csendes” veszettség dühöngésbe csaphat át. Ezért kerüljük el a „szelíd" rókát.
Ezek az állatok leginkább
rejtekhelyükön elbújva
pusztulnak el, de maga a
veszettség sem gyakori
már, az évek óta tartó tudatos immunizálásnak köszönhetően. Ha rókát látunk és viselkedését veszettség-gyanúsnak látjuk, jelezzük az önkormányzat felé, hogy megtehessék a szükséges intézkedést!

Focifarsang Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
A hagyományos Focifarsang meghívásos teremlabdarúgó tornát február első
vasárnapján rendezték meg
a Csermák József Rendezvénycsarnokban. Izgalmas,
olykor érzelmekkel túlfűtött, de sportszerű mérkőzéseket játszottak a tapolcai
csapatok. Első helyezett lett
a Tapolcai Öregfiú FC, második a Tanárok, harmadik a
Rendőrök, negyedik a Hivatal, ötödik a Vasutasok. A
Legjobb kapus Bellér Gergő
(Vasutasok), a Legjobb mezőnyjátékos Nagy Károly
(Tanárok), a Gólkirály pedig
Nagy László (TÖFC) lett.
A program különlegessége
volt, hogy a sportoláson kívül, a férfiak körében a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet a szervezők. Az
„Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" projekt keretében, az Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével ingyenes PSA-, koleszterinszint-, valamint vércukorszint mérésen vehettek
részt az érdeklődők. A lehetőséggel harminc fő élt. (me)
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Az opera nagykövete
A

Magyar Állami Operaház nagyszabású
„Opera Nagykövetei" programsorozat művészeinek
egyik kiemelkedő alakja
Pitti Katalin, Liszt Ferenc –
díjas, Érdemes művész február 13-án a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium
ven-dége volt.
Egymást követően két előadást is tartott a művésznő,
először a 11. és 12. aztán a 9.
és 10. évfolyamosoknak. Az
üdvözlő szavak után a gimnazisták egy szép magyar
népdal éneklésével köszöntötték Pitti Katalint, aki láthatóan nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta ezt és
énekelt a diákokkal együtt.
Ez a kedves közös éneklés
meg is teremtette Pitti Katalin „örüljünk, hogy együtt
lehetünk" bevezető gondolatának hangulatát.
Előadásával óriási szakmai
és élettapasztalatán túl személyes varázsával, az élet
hátizsákjába való tartalmas
gondolataival nyújtott nagy
élményt hallgatóságának.
Díszletként, színházi öltözőnek rendezte be az előadóterem egyik részét, amit szerepeiből válogatott színes jelmezes fotói gazdagítottak.

A tapolcai gimnazistáknak nagy élményt jelentett a találkozás. A képen szemben Pitti Katalin és Grünceiszné Józsa Zsuzsanna
Fotó: Helyszíni felvétel
Ez a szép háttér a művésznő géről, a zene, a sport nevelő
világának hangulatát idézte erejéről, haza és az anyameg és hozta közelebb. A nyelv szeretetéről, ősök és
nagy kivetítőn pedig az élet- hősök tiszteletéről. Maramű egyes részeihez kapcso- dandó és tartalmas élményt
lódóan Pitti Katalin szere- nyújtott. Egyénisége egy
peiből láthattak a diákok olyan életszemlélettel vilárészleteket. Lélegzetelállító gította be a gyerekek lelkét,
csöndben hallgatták Mozart amelynek igazságát megérVarázsfuvolájából Pamina zik, elfogadják és értékelik,
gyönyörű áriáját a művész- bár abszurd világunk ellentnő meghatóan szép előadá- mondásai és csábításai között ez a fiatal generáció nesában.
Kellenek ilyen programok, hezen tud utat találni és azon
mert ez valóban „Több, mint következetesen járni. Pitti
Opera", ahogy az Operaház Katalin utat mutatott.
ezzel az előadássorozattal a Előadása végén örömmel
célkitűzését megfogalmaz- szólt a gimnazista diákok fegyelmezettségéről és érdekta.
Pitti Katalin nagyon hitele- lődő együttműködéséről.
sen, szuggesztíven beszélt a
test, szellem és lélek egysé- Grünceiszné Józsa Zsuzsanna

Nem fél a kihívásoktól, idén is bővít a Rhodius

T

alán nem túlzás kijelenteni, hogy akkor, amikor a munkaerőhiány oly
mértékben van jelen a vállalatok életében, amely kihat a
fejlesztések tervezésére is, a
Tapolcán működő és immár
12 éve stabilan munkát adó
Rhodius Magyarország Kft.
bátran tekint az újításokban,
kihívásokban gazdag 2017es év elé.
Gerald Trümper ügyvezető
igazgató lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az új
projektek egyik meghatározó része a 2016 végén elindult, majd 2017-ben folytatódó új gyártóterület kialakítása. Ez az új termelőzóna
közel 200 négyzetméteren
ad otthont egy újfajta technológia befogadására.
Ahogy a vállalat termékeinek száma gyarapodik, úgy
adta magát a következő bővítés gondolata, amely egy a
korábbinál nagyobb raktárcsarnok kialakítását eredményezte közel 400 négyzetméteren.

- A friss beruházás a már
meglévővel párhuzamosan,
megannyi kérdéssel és erőpróbával állítja szembe a tapolcai vállalatot. Az egyik
legfontosabb feladata, hogy
az építési folyamatok alatt
továbbra is biztosítsa a termelés, a munka zavartalanságát - hangsúlyozta az ügyvezető.
Mint megtudtuk, a németországi székhellyel rendelkező
Rhodius Magyarország Kft.
fő profilját a huzal és drótháló megmunkálásából készült drótszövet gyártása alkotja, amely termékpalettájának minden egyes elemében fellelhető. Termékeinek

döntő hányada elsősorban az
autóipar, azon belül is a légzsákgyártó vállalatok piacának szolgálatában áll.
A 2016-os évben több mint
50 millió legyártott szűrőbetét értékesítésével, a most
már 90 éve csúcsminőséget
produkáló tevékenységének
köszönhetően, a cég minden
légzsákgyártó vállalat előtt
ismert. Tevékenységét tekintve pedig Európában
egyedülállónak mondható.
A fejlesztések és bővítések
mellett, vállalati kultúrája
központi szereplőjének, a
saját dolgozói által nyújtott
munka eredményét képező
értéket tekinti. Ennek az ér-

Az új termelőzóna fejlesztésének látványterve

téknek a kamatoztatása, folyamatos gondozása és gyarapítása, valamint megfelelő
módon történő meghálálása
nem másodrendű feladata,
hanem legfőbb kötelessége.
Gerald Trümper kiemelte, a
Rhodius Magyarország Kft.
minden alkalmat megragad
arra, hogy dolgozóit egységgé kovácsolhassa. Lehetőségnek tekinti erre, az év végi közös karácsonyi vacsorákat, vagy az év közbeni
egyéb jutalmazásokat és juttatásokat, valamint a nyáron
tartandó közös kerti sütésfőzéseket. Nem feledkezik
meg munkavállalói rokonairól sem. Különös tekintettel
a gyermekekre, akikhez a
2016-os évben a Mikulás is
eljött látogatóba a Rhodius
berkein belül. Jövőképében
a Rhodius Magyarország
Kft. továbbra is erősíti azt a
gondolatot, melyben stabil
munkaadóként, hosszútávon
kíván szerepet játszani a
Tapolcán és környékén élők
mindennapjaiban.
(szj)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

KITEKINTŐ

Tagtoborzó
A TVSE-Honvéd várja korhatár
nélkül azokat a leendő női tagokat, akik szeretik a focit, a kihívásokat és szeretnének egy jó
társasághoz tartozni. Jelentkezés és további információk Fellenbeck Mihály edzőnél, a
30/377-1342-as telefonszámon.

Nem árt tudni... Pozitív tapasztalatok
„Megváltozott a gyerekek érdeklődési köre, a tanároknak
lépést kell tartaniuk vele, ha
tényleg az a cél, hogy a felnövekvő generációk minél szélesebb körű ismeretekkel
rendelkezzenek" - állapította
meg néhány éve a „London
Challenge Element of the
Schools Interactive Whiteboard Project", amely az interaktív tábla hatásaival foglalkozott. Azóta már a fejlett
világban, köztük hazánkban
is elterjedt a digitális tábla
használata az oktatásban. Az
interaktív tábla technikai
adottságainak és a hivatkozásfunkciónak a használatával a tanárok viszonylag
könnyen tudtak mozogni a
különböző témák között. A
megkérdezett tanárok megemlítették, hogy a tábla segítségével bizonyos szempontból nagyobb hatékonyságot
tudtak elérni olyan területeken, mint az ismétlés, vagy
az újramagyarázás. Azt is elmondták, hogy azokat az
órákat, amelyeken interaktív
táblát használtak, hosszabb

ideig tartott előkészíteni, de
belátták, hogy hosszú távon
időt lehet megtakarítani, ha
létrehoznak egy közös adatbázist. A tanulmány összegzésként kitért arra is, hogy, a
diákok által leginkább kedvelt lehetőségek a színek és
az animációk használata volt,
amelyek a megértést és a memorizálást segítették elő
(„Az egy dolog, amikor a tanár mond valamit, de amikor
tényleg látod, akkor csak belemegy a fejedbe"), illetve
gyakran olyan dolgokat mutattak be, amelyeket más módon egyáltalán nem, vagy nehéz részletesen megismertetni. A diákok véleménye szerint azok az órák, amelyeken
használták az interaktív táblát, jobban előkészítettek és
jobban szervezettek voltak.
Ugyanakkor a diákok 18%-a
azt is megemlítette, hogy
nem szeretett kimenni az
osztály elé és a táblával dolgozni. (Persze ez a múltban, a
hagyományos táblánál sem
történt másként.)
(Töreky)
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A ma elvárásai
DIGITÁLIS Fejlesztés az iskolának adományból
Egy új interaktív táblával
gazdagodott a napokban
a zalahalápi Csontváry
Általános Iskola. A félmillió forintot érő korszerű iskolai eszköz megvásárlásához szükséges pénz
nagy részét egy tapolcai
és egy helybeli vállalkozó
biztosította.
A táblát az egyik emeleti teremben felszerelték és beüzemelték, napok óta használják már a pedagógusok és
a diákok a tanórákon. Horváth Tamásné Andrea tanítónő, fejlesztő pedagógus szerint, a gyerekek rendkívül
kedvelik az interaktív tábla
nyújtotta érdekesebb, szemléletesebb, és részükről is
aktív közreműködést igénylő tanórákat Zalahalápon is.
Jelenleg több hasonló digitális eszközzel rendelkezik
az iskola, mint azt megtudtuk, ma már nem is használnak hagyományos “krétás”
fatáblát a pedagógiai munkában. Igaz Sándor a tanintézmény vezetője lapunknak

A táblát az egyik emeleti teremben felszerelték és beüzemelték, napok óta használják már a pedagógusok és
a diákok a tanórákon
Fotó: Töreky László
azt is elárulta, hogy az ado- kola történetében. A múltban
mányozókkal, Csuri Lajos- leginkább komolyabb anyasal és a tapolcai Vörös Bé- gi megtakarítást jelentő
lával évekre visszamenőleg szakmunkával, társadalmi
jó gazdasági és emberi kap- munkával segítették külső
csolatot ápol az iskola, ma- személyek, illetve az idejáró
gánemberként juttatott ado- gyerekek szülei az iskolátmányuk azonban szép gesz- tudtuk meg az intézmény vetus, szinte példanélküli az is- zetőjétől.
(tl)

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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IV. Tapolcai RHODIUS Izgalmas útvonalon futottak
utolsó vasárnapján értek végül célba. Keresztes
Badminton Tournament Január
Balatonalmádiban a XIV. Anikó a harmadik, Földesi
Amatőr felnőtt tollaslabda verseny
2017. február 18. szombat, 09:00
Csermák József Rendezvénycsarnok Tapolca

Almádi Kupa terepfutó versenyen futottak a Tapolcai
Honvéd SE - Tapolcai Trappolók sportolói, akik a 10,5
kilométeres táv alatt hegyen,
völgyön át, régi vasúti
nyomvonalat, kerékpárutat
és turistajelzést követve, kilátót és vadászházat érintve

József második, Szám Lajos
harmadik helyezést ért el kategóriájában.
A következő hétvégén a Kaposvári Kométa 7. Farsangi
Félmaratonon vettek részt a
Trappolók, ahol kellemes,
napos időben teljesítették a
választott 21 kilométeres tá-

Földesi József (balra) és
Szám Lajos (jobbra) dobogós helyen
vot, mely magában foglalt öt
hegyet és 380 méteres szintkülönbséget is.
(me)

Hirdetés

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!

AKTUÁLIS!
MEGRENDELHETŐ
DVD-n
a Kokárdák és Koszorúk
zenés színmű!
Rendező: N. Horváth Erzsébet
Zene: Szijártó János

Érdeklődni: a
06/87/412-289
telefonszámon, vagy
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21. sz.
alatti ügyfélszolgálati
irodánkban!
A Kokárdák és koszorúk
darab zenéje
továbbra is
megvásárolható CD-n
Tapolcán a Tourinform
irodában! (Fő tér 17.)
Tel: 87/510-777,
Mobil: 30/222-1392
mail:tapolca@tourinform.hu

A CD a Tourinform
irodától postai
úton is megrendelhető!
(1990 ft + postaköltség)
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Verseskötet bemutatója
Február 9-én Várpalotáról
érkezett szerzőt láttunk vendégül könyvtárunkban. Törzsök Károlynénak - írói nevén Szűcs-Gáspár Borbálának-, amint az bemutatkozásból kiderült, van némi helyi kötődése: egyrészt szőlője van a környéken (a Hajagos-hegyen),
másrészt
közoktatási
szakértőként
már kapcsolatba került Tapolcával. Azon kívül azonban, hogy pedagógus, költő
és a politikatudományok
doktora - a felsorolás nem
teljes -, elmondható róla
többek között, hogy igazi
közéleti személyiség. Korán, 9 évesen veszítette el
édesanyját, ennek ellenére
mindenkor helytállt az élet
minden területén. Első
könyve, a Hajnal alkony
után című verseskötet akkor
jelent meg, amikor már betöltötte a hetedik ikszet. A
szerzőt két munkatársa
kísérte: Körmöci Judit versmondó és Kiss János moderátor, versmondó. A kötetet,
amely négy részre tagolódik, e tematika szerint, a fejezetek sorrendjében mutatták be. Sorra hangzottak el a
versek, így például Az én

Szűcs-Gáspár Borbála verseskötetének bemutatóján a
tapolcai olvasók figyelmébe ajánlották a Hajnal alkony után című kötetet
Fotó: Wass Albert Könyvtár és Múzeum

anyám, Ma minden fáj,
Mondd, kedvesem, az Ünnepek és hétköznapok, a Hajnalban és természetesen a
könyv címadó költeménye.
Ezen kívül részleteket hallgathattunk meg a szintén önéletrajzi ihletésű Tündérország elvesztése című kisprózából. Mindeközben Kiss
János, a beszélgetés irányítója kérdéseket tett fel a szerzőnek saját magával, életpályájával, a versek születésével, mondanivalójával kap-

Moziműsor
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 16 - 22.
csütörtök – szerda

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

csolatban. A párbeszédből
ily módon megtudhattuk azt
is, hogy Szűcs-Gáspár Borbála mentora, mestere Asperján György, József Attiladíjas magyar író, költő. A
kötet az ő útmutatása alapján
nyerte el végső formáját,
tartalmát. A szerző azt is elmondta, hogy elkészült második kötete anyaga, amely
jelenleg kiadásra vár.

TAPOLCA EXPO - Hírek
2017. MÁRCIUS 31. - ÁPRILIS 1-2.
Érdeklődik a gasztronómia
iránt? Szívesen megtanulna
új recepteket? Jöjjön el a Tapolca Expo-ra és ismerje
meg a város és a környék elfelejtett, régi-régi receptjeit!
A Tapolca Expo ideje alatt
kicsit szeretnénk bepillantást nyújtani az elfelejtett
ételekbe, amik közé sorolható a Szent György-hegy palacsinta, az Elfelejtett Tapolcai palacsintával töltött rétes, a Tapolcai borítós és a
Tapolcai sütőtökkrémleves.
Terveink szerint a rendezvényen mutatnánk be ezeket
az ételeket egy látványfőzés
alkalmával, ahol a gasztronómia iránt érdeklődők elleshetik az elkészítési mód
fortélyait, megtanulhatják és
otthon is elkészíthetik.
A nagy érdeklődésre való tekintettel megnöveltük a kiállítóhelyek számát, így a jelentkezési határidőt február

Wass Albert Könyvtár és
Múzeum

A Tapolca Városi Sportegyesület Női Kézilabda
szakosztálya nagy átalakuláson ment át az elmúlt
időszakban, kezdve azzal, hogy felvette főszponzorának nevét, és
tavaly óta TVSE – Resolute néven fut.

TÚRA - Szombaton a kb. 22 km-es
Sümeg- Bárdiótag- Lesencevölgy- Kis-Bakonyi-erdő- Dobó
ltp –Tapolca útvonalat tehetik meg
a TVSE Természetjáró Szakosztályhoz csatlakozók. Találkozó
február 18-án a tapolcai autóbuszpályaudvaron, reggel 7.25-kor, a
busz 7.35-kor indul. Az utazási
költség teljes áron 465 Ft.

A felnőtt csapathoz új edző
érkezett Gátvölgyi Balázs
személyében, akinek munkáját Antal Lászlóné továbbra is segíti. Hét új játékos
csatlakozott a csapathoz,
Berecki Krisztina, Csorba
Adrienn, Horváth Kitty,
Lozsi Anna, Molnár Nóra,
Szabó Alexandra, valamint
Szórády Zsuzsa.
A junior játékosokat Kapcsádi Zsolt edzi, akinek Antal Lászlóné szintén segíti
munkáját, mindemellett Edit
az U11-es csapatot is edzi.
Mindhárom csapat mellett
dolgozik Schneider Zsolt,
mint erőnléti felkészítő. (me)

végéig hosszabbítottuk. Továbbra is várjuk helyi és környékbeli termelők, iparművészek, borászatok, kisvállalkozások jelentkezését!
e-mail:
slanghenrietta@tapolcakft.hu

Telefon: +36 30 889 1320.
A jelentkezési lapok letölthetők a Tapolca Kft. honlapjáról: www.tapolcakft.hu
A folyamatosan frissülő Tapolca Expo hivatalos facebook oldalán további információkat tudhatnak meg a
rendezvényről.
Új jelentkezési határidő:
2017. február végéig

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

Új edzők, tagok
a női kézilabda
szakosztálynál

Tapolca Városi Mozi

16 – 22. csütörtök – szerda
14:00 1000,-Ft
Teljesen idegenek
Színes, feliratos olasz
filmvígjáték
Hossz: 97 perc
...
16 - 22. csütörtök - szerda
16:00 1000,-Ft
Lego Batman – A film 2D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 90 perc
...
16 – 22. csütörtök - szerda
18:00 1000,-Ft
A sötét ötven árnyalata
Színes, szinkronizált
amerikai romantikus film
Hossz: 115 perc
...
16 – 22. csütörtök - szerda
20:00 1000,-Ft
Arany
Színes, szinkronizált
amerikai kaland/thriller
Hossz: 121 perc .
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!
Hirdetés
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Tizedik sportgála
A kemény, áldozatokkal járó munka elismerése
(Folytatás az 1. oldalról)
Kitüntetések, díjak átadásával ismerték el a legjobb teljesítményeket a tizedik alkalommal megrendezett sportgálán. .
A kiváló sportoló, versenyző
iskolai-, és diáksport kategóriában Kalácska Botond, Orsós Szilvia, Ács Márton,
Farkas Adrián, Székely Kíra, Pető Mónika, Cserép Dorina, Bodó Boglárka vehetett át díjat, amelyet Kökény
Beatrix
Európa-bajnok,
olimpiai és világbajnoki
ezüstérmes kézilabdázó és
Pass Sándor önkormányzati
képviselő adott át. A kiváló
sportoló, versenyző, élsportutánpótlás kategóriában Siklósi Gergely, Péter Bence,
Vadászi Bíborka, Gaál Zsóka, Boros Ákos, Lovász Zsófia állhatott a színpadra. Számukra Mádl Ildikó női nemzetközi nagymester sakkozó, kétszeres sakkolimpiai
aranyérmes és kétszeres
ezüstérmes olimpikon, illetve Lévai József alpolgármester adta át a kitüntetést.
A kiváló sportoló, versenyző
élsport-felnőtt kategóriában,
Antal Anett és Rédli András
kapott elismerést. A díjakat
Csermák Katalin és Marton
József, a Humán bizottság
elnöke adta át. Kiváló spor-

toló, versenyző élsport-szenior kategóriában Szkalla
Ilona és Cseh Angéla teljesítményét díjazta a város. A
kitüntetést Boczkó Gábor
ezüst- és bronzérmes párbajtőröző olimpikon, világés Európa- bajnok és Kozma
Henrik Alajos alpolgármester adta át. A kiváló edző iskolai- és diáksport, valamint
a kiváló edző- élsport utánpótlás és felnőtt kategóriában, Follyné Patonai Szilvia, Kutasi Imre és Gombkötő Richárd kapott elismerést. Számukra Rédli András
világ- és Európa- bajnok,
bronzérmes
párbajtőröző
olimpikon és Rig Lajos országgyűlési képviselő gratulált. A ,,Hoppá” – díjat idén
Kócziánné Németh Anna,
Major István, Orbán Patrik,
Fazekas Dennis, Lovász
Kornél vehette át a sportgálán. Az elismerést Bakos
György önkormányzati képviselő és
Somfai Péter
Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai
bronzérmes párbajtőrvívó
adta át. Az Sz-L Bau Balaton
Vívóklub különdíjban részesítette két sportolóját. A
cégtől különdíjat vehetett át
kiváló eredményeiért Simon
Zsófia és Kauker Dominik, a
klub két ifjú vívója. TVSE
Sakk Szakosztály is külön-

díjban részesítette sportolóit. Ács Lajos a TVSE sakk
szakosztály vezetője és
Puskás Ákos a TVSE elnökhelyettese Juhász Juditnak,
Árvai Eszternek, Kötéljártó
Áronnak, Tóth Csongornak,
Buzás Bertalannak és Szőke
Kristófnak gratulált. A Tapolcai Testnevelés és Sport
kitüntetés cím idei díjazottja
Molnár Lajos kosárlabda
szakosztályvezető, edző lett.
A sportszakembernek Dobó
Zoltán polgármester és Imre
Géza világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai
ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó adta át a kitüntetést. A
legjobb sportolói címet idén,
Gaál Zsóka 2016-os Európa-bajnok sakkozó vehette
át a várostól. Dobó Zoltán és
a díj alapítója, Boczkó Gyula
adta át a kislánynak az elismerést. Ők Zsóka edzőinek,
Kosztolánczi Gyulának és
Istvándi Lajosnak az érdemeit is elismerték. Tapolca
polgármestere és Borbély
Tamás borász ajándékcsomaggal, illetve Gyevnár
Kálmán tapolcai keramikus,
egyben nagyszerű sportoló
kerámia
emléktárgyaival
ajándékozta meg Boczkó
Gábort, Imre Gézát, Rédli
Andrást, Somfai Pétert az
olimpiai párbajtőr csapat

A legjobb sportolói címet idén, Gaál Zsóka Európa-bajnok sakkozó vehette át Dobó Zoltántól és
a díj alapítójától Boczkó Gyulától
Fotó: Töreky
díszvendégként jelenlévő kesztőnek elismerő emléklatagjait. Boczkó Gábor és pot adott át Kajtárné Illés
Rédli András
a sport Zsófia sportszervező, Pusterületén kifejtett aktív tevé- kás Ákos TVSE alelnök,
kenységük, a város hírnevé- Frang László TIAC elnök és
nek öregbítése érdekében Borosné Eitner Kinga az Szvégzett eredményes munká- L Bau Vívó-klub elnöke. A
juk elismeréséül Tapolca szervezők köszönet mondVárosért kitüntetés birtoko- tak továbbá Májer Edit és
sai lettek. A két neves ta- Töreky László újságírókpolcai sportoló, Dobó Zoltán nak. Az est alkalmat adott
polgármestertől, és Ughy Je- arra is, hogy emléklappal
nőné jegyző asszonytól ve- fejezze ki háláját a város a
hette át a kiérdemelt kitün- sportot támogató vállalkotetést.
zásoknak. Az elismerést DoA helyi sportélet és a tapol- bó Zoltán, Puskás Ákos és
cai média jó együttműködé- Frang László adta át a tásét is elismerte a város, hi- mogató cégek vezetőinek. A
szen amint elhangzott, a saj- díjak átadása után Rig Lajos
tónak - különösen az online országgyűlési képviselő is
újságnak - fontos szerepe gratulált a kitűnő teljesítmévan a sportolók és eredmé- nyekért, majd megnyitotta a
nyeik
népszerűsítésében. rendezvény kötetlenebb réEzért Szijártó János főszer- szét, a bált.
(tl)

Továbbra is jó formában a kosarasok
A TVSE Kosárlabda szakosztálya hazai pályán látta vendégül, január harmadik szombatján a Megyei Fiú Serdülő Bajnokság U14 Alapszakasz II.
fordulójában a Fűzfői AK
csapatát, akiket a helyi
Az U11-es lánycsapat edzőjükkel Fotó: TVSE- Resolute Sziklák 57:21-re vertek.

Vereség, győzelem, elismerés
A TVSE – Resolute Női kézilabda szakosztály U11-es
csapata két héttel ezelőtt, a
gyermekbajnokságon a Tóth
László Régió A csoportban,
Pápán nagyot küzdött, de végül alulmaradt 31:23-ra
előbb az Ősi Andreotti SE
(amely végül az ellenfél nem
elegendő
csapatlétszáma
miatt 0-10-es győzelmet hozott a tapolcai csapatnak),
majd 30:10-re a Bajnok DSE
Nemesvámos csapata ellen.

A legtöbb gólt aznap a tapolcai csapatból Lovász Zsófia szerezte, aki a sportgálán
díjazott lett. Edző: Antal
Lászlóné.
Aznap a felnőttek Sárvárra
utaztak felkészülési tornára,
ahol Gátvölgyi Balázs edző
irányításával, bravúros játékot bemutatva a dobogó legfelső fokára állhattak. Antal
Anettet, a felnőtt csapat játékosát szintén díjazták a városi sportünnepen.
(me)

Kenguru (U11) Bajnokság –
V. fordulójában szombathelyen mutatták meg a végletekig izgalmas mérkőzések
alatt a lányok, hogy mit tudnak, végül egyetlen ponttal
maradtak le a győzelemről,
Paragvári Sólymok - Tapolcai Gazellák 59:58. A második mérkőzésen is jól kez-

dett csapat. Azonban a hajtós
első meccs után a fáradtság
jelei a lányokon egyre gyakrabban mutatkoztak, s ezáltal a kanizsai kalózok egyre
nagyobb előnyt szereztek,
végül a tapolcai lányok maradtak alul, Tapolcai Gazellák - Kanizsai Kalózok
61:77.
(me)

Január utolsó vasárnapját
szintén győzelemmel zárták
Szombathelyen, az Országos Gyermek Bajnokság
U12 V. fordulójában, ahol a
tapolcai Tigrisek 67:48-ra
győzedelmeskedett a Kanizsai Vadmacskák csapata felett. Következő csütörtökön
pedig a Sasok „szárnyaltak"
a Megyei Kadett (U16) Bajnokságon Tapolcán, ahol a
vendégcsapat Várpalota KK
csapatát győzték le 81:44-re.
Múlt szombaton Országos a A győztes U12-es csapat Molnár Lajos edzővel
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Rendőrségi hírek
n PÉNZTÁRCÁT lopott
- Vádemelés kezdeményezésével zártak a tapolcai rendőrök egy lopás miatt indított nyomozást. Bejelentést
kapott a Sümegi Rendőrőrs,
hogy 2016. október 25-én 9
óra és 9 óra 30 perc között a
helyi kórház parkolójában
álló, tüdőszűrő vizsgálatokat végző kisbuszban egy
letett kabátból ismeretlen
tettes eltulajdonított egy
pénztárcát, a benne lévő személyes iratokkal és több tízezer forint készpénzzel
együtt. A bejelentést követően a rendőrök forró nyomon
indultak a tolvaj kézre kerítésére, akit egy órán belül
Sümeg egyik utcájában
igazoltattak. A 35 éves G. M.
sümegi lakost a rendőrök elfogták és előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A nő
zsebéből előkerült az eltulajdonított pénztárca, a sértett
személyi okmányai és a
készpénz is hiánytalanul. A
G. M. ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság vádemelési javaslattal fejezte be, és az
ügyben keletkezett iratokat
átadták az ügyészségnek tájékoztatta lapunkat Nagy
Judit megelőzési főelőadó

n RONGÁLÁS - Vádemelési javaslattal zártak le
egy rongálás miatt indított
nyomozást a tapolcai rendőrök. Az eljárás adatai szerint
egy 15 éves lesenceistvándi
fiatalkorú 2016. augusztus
19-én éjszaka Tapolcán, a
Keszthelyi út mellett egy elhelyezett közúti jelzőtáblát
kidöntött, több táblát pedig
megrongált. A fiatal a rongálással több mint százezer forint értékű kárt okozott. A
gyanúsított ellen rongálás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Tapolcai
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a napokban befejezte, és az ügyet vádemelés kezdeményezésével
adták át az illetékes ügyészségnek.

HÍREK
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Mesék a borítékban
MEGLEPETÉS A népmesék megkedveltetése is szempont volt
Hetek óta tartó lázas izgalommal készültek a tapolcai Szent Erzsébet
Óvoda ovisai arra, hogy
népmeséket ajándékozhassanak idős embereknek.
Az első hallásra talán szokatlan kezdeményezés abban nyilvánult meg, hogy a
kicsik borítékokra rajzoltak,
majd azokba kinyomtatott
formában magyar népmeséket csomagoltak. Ezeket a
külső és belső tartalommal
ellátott borítékokat aztán
kedves műsorral egybekötve nyújtották át a Megbecsülés Idősek Otthona lakóinak a minap. Kísérőjük,
Zöldy Júlia óvodapedagógus lapunk kérdésére elmondta, a gyerekeknek csupán annyi instrukciót adtak,
hogy a mesék annyi családhoz jutnak el, ahány borítékot megrajzolnak. Ettől
kezdve hatalmas lelkesedéssel rajzoltak, több mint kétszáz boríték készült. A kisebbek csak színeztek, a na-

A meséket tartalmazó borítékokat kedves műsor kíséretében nyújtották át a Megbecsülés Idősek Otthona lakóinak a napokban
Fotó: Szijártó János
gyobbak már családokat is
rajzoltak. Az így készült
őszinte gyermeki alkotások
egyfajta keretként szolgáltak a népmesék terjesztéséhez. Több helyre is ellátogatott a lelkes kis csapat, az
egyik megható találkozás az
idősek otthonában történt.
Ezzel együtt a gyerekek ha-

SZEM - PONT
„Milyen célból bontja az önkormányzat az épületeket a
laktanyában?"A kérdés egyik olvasónkban merült fel a
napokban, amikor autójából meglátta, hogy hatalmas
gépekkel bontanak egy nagyobb épületet, közvetlenül az
út közelében, a falakon belül. A szóban forgó területrész
és épület ahol a bontási munkálatok folynak - amint azt
Lévai József alpolgármestertől megtudtuk- már nem a
város tulajdona, még az előző ciklusban került a Horváth
Ép. tulajdonába. A cég a szükséges engedélyek birtokában, magáncéllal végzi a bontást. Egyébként a szükséges
állagmegóvásra, bizonyos épületek további romlásának
és a terület elbokrosodásának megakadályozására folyamatos erőfeszítések történtek az elmúlt időszakban,
ahogy jelenleg is zajlanak ilyen jellegű munkálatok. Jó
jel, hogy mára számos kisebb-nagyobb vállalkozás, cég
lát fantáziát a helyben, több épület, épületsor birtokbavétele és számos esetben rendbehozatala is megtörtént
már. A város alpolgármesterétől azt is megtudtuk, jelenleg a teljes területnek 20- 25 százaléka az, amely gazdára
talált, a többi ma is befektetőre vár.
(tl)

Olvasónk a laktanyai bontás felől érdeklődött, mi
utánajártunk
Fotó: Töreky László

za is vihettek borítékot, amit
otthon nagy örömükre a szülők kibontottak és felolvastak számukra.
A kezdeményezés egyébként a népmesék népszerűsítését is szolgálta, hiszen a
gyerekek ugyan sok mesét
látnak, hallanak a tévében,
de konkrétan a magyar nép-

mese, a maga tanulságával,
megoldásaival némileg háttérbe szorult. Ezen kívántak
változtatni a Szent Erzsébet
Óvodában, és az ötlet sikerrel zárult. A kicsik újszerű
élménnyel gazdagodtak, és
azok is, akiket műsorukkal,
rajzaikkal megajándékoztak.
(szj)

Heti SÜTI
Zserbó-pite falatkák
Hozzávalók
Tészta: 20 dkg szitált finomliszt, 1
púpozott ek szitált porcukor, 1 csipet só, 1 db tojássárgája, 1 ek hideg
növényi tejszín (ha esetleg kell, lehet még egy kanállal, hogy a tészta
tökéletesen összeálljon), 10 dkg
hideg vaj (lehet vajas margarin is).
Töltelék: 20 dkg darált dió, 1 ek
szitált cukrozatlan kakaópor, 1 csipet só, 4 dkg cukor (ízlés szerint), 2
csomag vaníliás cukor, 2 db tojás, 1
db tojásfehérje, 2 teáskanál rum
(esetleg pár csepp aroma, de el is
maradhat), 1 ek növényi tejszín (lehet sima is), 3 dkg reszelt étcsokoládé (nálam csokicsepp volt), 15
dkg sárgabaracklekvár.
Teteje: 15 dkg olvasztott étcsokoládé, 1 ek napraforgó olaj.
Elkészítés
Tészta: Összekeverjük a lisztet a
cukorral és a sóval. A hideg vajat
beledaraboljuk, majd a tejszínt és a
tojássárgáját hozzáadva összedolgozzuk. Igyekezve csináljuk, hogy
ne melegedjen át a tészta. Folpackba csomagolva 15 percre a hűtőbe tesszük pihenni. Ha pihent,
kinyújtjuk, majd sütőtapírral bélelt
20×30 cm-es tepsibe tesszük. (Én
rögtön a sütőpapíron szoktam

nyújtani, mert úgy könnyebb a tepsibe tenni.) Villával néhány helyen
megszurkáljuk. 180 fokra előmelegített sütőben 12 percig elősütjük.
Az idő elteltével a sütőből kivett
tésztát megkenjük a lekvárral, ráterítjük a diós krémet, egyenletesen
rászórjuk a reszelt csokoládét/ csokicseppet is. Majd a 180 fokos sütőben további 20 percig sütjük.
Ha teljesen kihűlt a sütemény, az
olvasztott csokoládét rásimítjuk a
tetejére. Amikor megdermedt rajta
a csokoládé, forró vízbe mártott
késsel (persze töröljük meg) felszeleteljük a süteményt guszta falatkákra (nálam 2 cm x 5 cm-es
szeletkék).
Töltelék: A tojásokat, a tojásfehérjét összekeverjük a cukrokkal, a
sóval, (nem kell habosra, csak jól
összekeverni egy kézi habverővel), majd hozzáadjuk a kakaós,
darált diót, végül beledolgozzuk a
rumot és a tejszínt is.
Teteje:Vízgőz felett felolvasztjuk
a csokoládét az olajjal.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód:
alul-felül sütés, költség: 1000 Ft.
Fehér Sándorné, Tapolca
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