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Varázslatos koncert
FÚVÓSZENEKAR Percekig zúgó vastaps zárta a hangversenyt

A közönség elismerése megjárt a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekarnak szombaton este a csarnokban
Megtelt a nézőtér a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
rendhagyó, “Három az
egyben” címmel ajánlott
hangversenyén
szombaton. A korábbi években
rendezett újévi koncert
ugyanis most tavaszköszöntő, és farsangi rendezvény is volt egyben.
Természetesen az elnevezés
nem igazán foglalkoztatta a
Csermák József Rendezvénycsarnokban helyet fog-

laló közönséget, a minőségi
zene annál inkább. Amint
Dobó Zoltán polgármester is
fogalmazott köszöntőjében,
egy jó együttes tagjai alárendelik magukat a közös
produkciónak,
figyelnek
egymásra, a másik minden
rezdülésére, hogy a zene
öröme nekik és a szép számú
hallgatóságnak is megadasson. A Péni Béla karnagy által vezetett tapolcai fúvósok
pedig ismét bizonyították,
hogy ők egy valóban jó ze-

nekar. Sok fiatal kapott helyett a csapatban, ám a
szombaton este bemutatott
repertoár minden egyes darabja magabiztosságot, öszszeszokottságot sugárzott. A
hangverseny elején a László
király induló (szerző Dávid
Péter) szólalt meg, majd
Trevor Ford Portraits of a
Band című három tételből
álló műve folytatta a sort.
Utána Gustav Holst: First
Suite című szerzeménye, és
Herbert L. Clarke: Velencei

Fotó: szj.

karneválja, amelynek szólóját Őri Ádám, a Győri Széchenyi István Egyetem Varga
Tibor Zeneművészeti Intézetének harmadéves hallgatója játszotta trombitán. Virtuóz játékát vastapssal honorálta a közönség. A szünet
előtt Michael Kunze és Sylvester Levay musicalje, az
Elisabeth hangzott fel.
(Folytatás az 5. oldalon
„Fúvósok és ütősök” címmel. További koncertképek
online újságunkban) (szj)

Hova tart
a Nyugat?
Ma már szinte értelmezhetetlen,
hogy
Nyugat-Európa országai egykor védték külső határaikat, óvták
saját népüket, és jólétet teremtettek. Maguknak. Aztán másoknak is. Ajtó, ablak
nyitva, délről áramlanak be az eltérő kultúrájú népek, számolatlanul. Jórészt szegények, menekültek, segítségre szorulók, ám
szokásaikhoz, „törvényeikhez” ragaszkodók. Mivel megtehetik, lassan saját arcukra formálják a
Nyugatot. A befogadottakat talán szülőhelyükön kellett volna, kellene segíteni.
Mert nagyon sokan
jönnek még, a világon
több milliárd a mélyszegénységben élők
száma. Egyértelmű,
hogy 5-10 millió ember befogadása nem
old meg semmit, de
Európát a harmadik
világba taszíthatja.
Szijártó János

Köszöntötték a hölgyeket
A Nemzetközi Nőnap alkalmából, virággal, pezsgővel, közös ünnepi vacsorával
köszöntötte
hölgytagjait a Tapolcai
Városszépítő Egyesület.
A rendezvény helyszíne a
Tópart Bisztró volt kedden este.

Bali Mónika és Torma Tamás. A duó Malmöben lépett fel

Siker Svédországban
A Tapolcai Musical Színpad
két énekese, Bali Mónika és
Torma Tamás a napokban, a
svédországi Malmöben hatalmas sikert aratott. Nőnapi
köszöntő műsorukat a hálás
közönség vastapssal jutalmazta, a Svédországi Ma-

gyarok Országos szövetségének elnöke pedig további
meghívásokat ígért, ahogy ő
fogalmazott, a tapolcai művészeknek. Erről Halápiné
Kálmán Katalin, az együttes
vezetője tájékoztatta lapunkat.
(szj)

szélgetésekhez a város kedvelt lakodalmas muzsikusa,
Varga Árpád szolgáltatta a
háttérzenét. Varga Károlyné
Edit a nőklub vezetője lapunknak elmondta, hogy ré-

gi hagyomány csoportjuknál
a nőnapi összejövetel és a
zenés vacsora, amelyet kedvelnek a tagok és önköltségi
alapon rendre meg is szerveznek Nőnapkor.
(tl)

A városszépítő hölgyeket
Benács Lajos elnök Szepsy
Eleonóra Nőnapra című versével köszöntötte, majd egyegy szál virág átadásával fejezték ki megbecsülésüket a
tapolcai civilszervezet férfi
tagjai. A helyszínt biztosító
vendéglátóipari egység tulajdonosának ajándékaként
pedig egy-egy pohár pezsgővel is koccinthattak a jelenlévők. A vacsorához, a Virággal fejezték ki megbecsülésüket a férfiak a tagok
kellemes légkörben zajló be- által szervezett nőnapi eseményen Fotó: Töreky László
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Baloldali esték

Bakos György
Tapolca 8. sz. választókerüle
2017-es terveim, elképzeléseim

Ismét eltelt egy esztendő. Új reményekkel, régi és új gondolatokkal köszöntöm az olvasókókat, illetve képviselőtársaimhoz hasonlóan azzal, hogy mit is szeretnék
megvalósítani választókerületemben, saját területemen.
Mint köztudott Diszel Tapolcának egy különálló településrésze, és ebből adódóan helyzete speciálisnak
mondható. Rendezvényeinkről: Az elmúlt években sajnos
komoly pénzügyi elvonások történtek. Bár csökkenteni
kellett rendezvényeink számát anyagi okokból, de remélem, hogy a terveinkben szereplőket komoly szervezéssel és külső civil támogatással sikerül majd
megtartani. Bízom benne, hogy így megrendezhetjük az
idősek napját, a május huszadikára tervezett gyepűtiprást,
a falunapot, pünkösdi dalostalálkozót, a szüreti felvonulást
és az András-napi bormustrát. Szeretném megköszönni a
Tapolca Kft. hathatós segítségét, többek között a meghívók
elkészítését. A költségvetés elkészítésekor minden évben
megkérdezik, hogy milyen fejlesztést, beruházást, javítást
szeretnénk a választókörzetünkben. Évek óta folyamatosan mondom, jelzem, hogy fontos lenne a Csobánc
Művelődési Ház teljes körű felújítása. Tudni kell, hogy az
épület 1960-ben épült, még az eredeti nyílászárókkal
„ékeskedik”, a víz, -villanyhálózat elavult, a tető és a padozat is megöregedett. Nagyon nagy szükség lenne a felújítására, bár tudom, hogy ekkora volumenű fejlesztést
csak pályázati támogatásból lehet megoldani. Bízom a
városvezetésben, hogy jól lobbizik majd ennek érdekében.
A továbbiakban kiemelten fontos lenne a művelődési ház
mögötti kemence és a tűzhely felújítása, javítása. A
sportpályához vezető, az Eger-patakon átívelő gyalogos
híd megszélesítése is indokolt lenne legalább annyira,
hogy egy személygépkocsi át tudjon haladni rajta. Szükségessévált több helyen a közvilágítás fejlesztése. Például
az elkerülő úton lévő autóbuszmegállónál, a Szabadság
utca folytatásában a házak előtt, az Athemis vadászházhoz
bevezető útszakaszon. Végül, de nem utolsó sorban mondom, hogy évek óta elmaradt az utak kátyúzása. A Berek
utca végét aszfaltozni kellene, a játszótereket karban tartani, helyenként kaszálni, például a Kazinczy utcában.
Vannak nem önkormányzati tulajdonban lévő utak,
amelyeket szintén javítani kellene. Elvégre a tulajdonosok
a városnak fizetik az építményadót. Tudom, hogy a város
költségvetése véges, tudom, hogy vannak prioritások, de
eddig amit kapott a városrész, az nagyon kevés.

Árvai Gábor az MSZP helyi elnöke és Gúr Nándor
országos alelnök a tapolcai fórumon
Fotó: Töreky L.
.A Baloldali Esték ese- 100 milliárdos nagyságrenménysorozat, lakossági dű pénzt szétszórt a privifórum vendége volt Gúr legizált helyzetben lévő „haNándor a szocialista párt verok” között- hangsúlyozalelnöke csütörtökön. A ta. Gúr Nándor felmerült
politikus a jövő tavaszi or- kérdések sokaságára válaszággyűlési választások szolva kitért a közmunka
jegyében, az MSZP jelen- program, az adók, a nyuglegi irányvonalával, terve- díjak, a bérek, az elvánivel ismertette meg a dorlás kérdéseire, de az
szimpatizánsokat, érdek- egészségügy jelenlegi állapotáról is szót ejtett. Krilődőket.
tizálta a felsorolt területek
A politikus hangsúlyozta, jelenlegi állapotát, felvázoleljött az idő, hogy jövő ta azok válságából kivezető
tavasszal választást nyerjen szocialista elképzeléseket.
a baloldal, s vele egy igaz- Elhangzott, az MSZP szociságosabb ország épüljön. ális, jóléti fordulatra készül,
Gúr Nándor szerint, ami az de nem feltétlenül közös
elmúlt hét évben zajlott, az zászló alatt a teljes hazai balkorántsem az emberek döntő oldallal. - Nekem politikustöbbségének javát szolgálta, ként nem az a célom, hogy
sokkal inkább egy “holdud- személy szerint nyerjek,
varbeli kisebbség” érdeke vagy a pártom nyerjen, vagy
érvényesült. Az MSZP egy a baloldal, hanem az, hogy
esélyegyenlőséget megerő- Magyarország nyerjen. Ezt
sítő, az egyenlőségért küzdő viszont nem tudom másként
politikával kíván országot elképzelni, mint a megelőző
építeni - mondta el lapunk- kritériumok teljesülése melnak és a fórum vendégeinek lett. Kötelességünk leváltani
egyaránt a politikus. A szo- a csakis saját rendszerének
cialista párt alelnöke úgy fenntartásában érdekelt Orvélte, ha 2010- ben a hata- bán érát, azt a rendszert,
lomra került FIDESZ egy „amelyben az embereket az
mértékadó, 30-40 százalé- utolsó sor mögött” helyezkos béremelési programba ték el. Ehhez viszont az egykezdett volna és azt követ- milliónyi baloldali szavazó,
kezetesen végigviszi, akkor illetve MSZP szimpatizáns
mára nem vándorol el 600 megtartása mellett, meg kell
ezer magyar az országból. - tudni szólítani több, mint
A hatalom ezzel szemben másfél milliónyi bizonytaazzal foglalkozott, foglalko- lan szavazót az elkövetkező
zik, hogy miképpen tudja ki- hónapokban- szólt az MSZP
zsákmányolni a társadalom alelnökének mozgósító üzedöntő többségét, miközben nete a tapolcai fórumon. (tl)
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Március 13. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Március 20. 14.00-16.00
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Heti Ötlet
Dr. Májerné Tobak Edit
kertészmérnök tanár
Nagyon várjuk a tavaszt,
de nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy az időjárás ezekben a hónapokban még tud meglepetéseket okozni. Mi már azt
hinnénk, hogy lecserélhetjük a téli kabátot, de érdemes figyelni az időjárás
előrejelzést, és megbarátkozni a gondolattal, hogy
a tavasz szeszélye miatt az
olykor beköszönő meleget
még felválthatják borúsabb, hidegebb időszakok
is. Még nem késő ezekben
a változékony időkben figyelmet fordítani szervezetünk immunrendszerének erősítésére, valamint a
meghűléses betegségek
megelőzésére, kivédésére.
Erre többek között kiválóak lehetnek a gyógynövény teák, azok közül például a hársfavirág, illetve
a bodzavirág tea. Ezek nagyon jól használhatóak
köhögéscsillapításra, megfázásra, valamint a kettő

egészség
környezet
informatika

egy-egy arányú keveréke
immunrendszerünk erősítésére. Sokan nem gondolnák, hogy a kertünket ékesítő egyes dísznövényeknek is kiváló gyógyhatása
van. Ilyen például a körömvirág, mely immunrendszer erősítő hatású és
általában teakeverékekben alkalmazható. A téli
időszakban szinte minden
gyógyteához
érdemes
hozzáadni. Másik ilyen
dísznövényünk a bíborkasvirág, mely az influenzás időszakban fejti ki
gyógyító hatását, mivel
szervezetünk influenza elleni védekezőképességét
erősíti. Ezekből a növényekből forrázással készítsünk teát, kb. öt perc
áztatás után szűrhetjük, és
mézzel fogyasztva pedig
fokozhatjuk
hatásukat.
Kerüljük a citrommal való
ízesítést, mivel savas közegben változhatnak az
összetevők gyógyhatásai.

Országos döntőbe jutottak
A Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sport Egyesülete február utolsó szombatján, Várpalotán rendezte
meg a megyei asztalitenisz
versenyt a megyében élő tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott diákok részére három korcsoportban, fiú és leány kategóriában.
A Szász Márton Általános
Iskola nyolc tanulója (három
középsúlyos értelmi fogyatékos és öt tanulásban akadályozott) vett részt a versenyen. Az első két helyezett
továbbjutott az országos diákolimpiára, melynek helyszínei: Budapest (III.-IV.
korcsoport) illetve Baja (V.VI. korcsoport).
A versenyzők minden mér-
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kőzésükön koncentráltan és
sportszerűen
játszottak,
melynek köszönhetően az
iskola hét tanulója képviselheti Veszprém megyét az országos döntőben. Az alábbi
eredményeket érték el, a tanulásban akadályozottak között: A III. korcsoportban
második helyezett Orsós Ferenc, a IV. korcsoportban
második helyezett Orsós
Richárd, első Horváth
Krisztina. Az V. korcsoportban I. Kiss Richárd, II. Kiss
Marcell.
Az értelmileg akadályozottak közül az V-VI. korcsoportban első Konkoly Tamás, második Benedek Balázs, harmadik Németh Zoltán.
Szöveg és kép: Kiss Katalin

Ősember dobolásától az operáig
A napokban Pitti Katalin
operaénekes
mutatta
meg ének-zenei kvalitását és pedagógiai érzékét
Zalahalápon, ahol előadást tartott diákoknak a
település kultúrházában.
Az ország híres szopránjának szavait szinte itták a
gyerekek, a művész előadó
pedagógiai érzékéhez nem
férhetett kétség. Pitti Katalin
a gyerekeket igyekezett
szellemi értelemben is megmozgatni, számos, korosztályuktól elvárható tudást
igénylő kérdéssel bombázta
őket, amelyekre gyakran
meg is érkeztek a helyes válaszok. Egy-egy jó válasznak, egy-egy okos válaszolónak pedig nagy taps járt, a
cseppet sem könnyű téma
így megfelelőképpen motiváló volt a Csontváry általános iskola diákjai számára.
A szóban forgó téma természetesen a zene, az éneklés, a
művészet volt. A gyerekeknek a vendég híresség arról

mesélt, hogy az ősembert
milyen érzelmek keríthették
hatalmukba, mi motiválhatta elődeinket mikor elkezdtek barlangrajzot festeni,
vagy hangokat, majd érzelmeket is kifejező énekhangokat képezni, amelyből
aztán a mai értelemben vett
zene, illetve az éneklés
évezredek alatt kifejlődött.
Az előadás mindenképpen
segített abban, hogy az ifjúság megértse a zenének mint
művészeti ágnak a jelentő-

ségét, azt, hogy részben általa vált az őskori ember a
mai értelemben vett civilizált és kultúrafogyasztó Homo Sapiensé. Pitti Katalin
1985 óta Liszt-Ferenc-díjas
Érdemes művész, idén 66
éves. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzését követően, 1977 óta van
a zenei pályán. Számos
hangfelvétel és lemez kiadása fűződik a nevéhez, első
szerepét,
Csajkovszkij:
Anyeginjében kapta.
(tl)

Saját készítésű fánkok és borok versenye
A Batsányi János Vasutas
Nyugdíjas Klub tagjai, legutóbbi, kedden délután tartott összejövetelükön farsangi fánk- és borversenyt
rendeztek a klubnak otthont
adó VOKE Batsányi János
Művelődési Központban.
Amint azt Tóth Ferencné
klubvezetőtől megtudtuk, az
esemény nem az első a csoport életében, hiszen minden
évben megrendezik a versenyt, amely rendkívül nép-

Megújulás előtt
a vasútállomás

szerű a tagság körében.
Ezúttal közel két tucatnyi
bort és tíznél is több farsangi fánkot kellett értékelnie a
bíráknak. A győzteseknek
végül névre szóló oklevél
járt, amelyet a fánkverseny
győzteseinek Varga Károlyné, a Tapolcai Városszépítő
Egyesület Nőklubjának veDöbrentei Istvánné fánkja zetője, a borok terén jeleskifogástalan volt, megérde- kedőknek pedig Tóth Ferenc
melten kapott a zsűritől di- a Vasutas nyugdíjas klub
tagja adott át.
(tl)
csérő szavakat és első díjat
Hirdetés

FOLYTATÓDIK a

CSIKKES BULI!

A nagy érdeklődésre
való tekintettel a
rendezvény
helyszíne a
CLUB LOCO
EMELETI SZINTJE!

376 millió forintból újulhat
meg az elkövetkező időszakban a tapolcai MÁV állomás
utasforgalmi épülete, forgalmi épülete, raktárépülete, de
lecserélik az útburkolatot,
járdát, új parkolóhelyeket,
akadálymentesített parkolót,
új taximegállót is kap az
állomás a tervek szerint.

Az összpontosítás meghozta a várt végeredményt

Pitti Katalin a gyerekeket szellemi értelemben is jól
megmozgatta
Fotó: Töreky László

Fotó: Töreky László

Ahol 3002m
áll a szórakozni
vágyók
rendelkezésére!
Az őszi jubileumi 10.
CSIKKES BULI után
sem állunk le!
Hagyományt
teremtünk!

23 ó

rátó

l

Hangulatfelelősök: CLUB LOCO
Tapolca 2017.03. 25.
Dj. B!A
és Dj TO-ZSO Kapunyitás: 20.00

Sztár
v
a KO endég
ZMIX
!

Jegyek elővételben a helyszínen kaphatók!
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Kevesebbért jobbat?
Költséghatékonyabb, önerős parkgondozásra törekszik a város
A megelőző évek vegyes
tapasztalatai alapján, a
korábbinál költséghatékonyabb, ésszerűbb gazdálkodást akar a város.
Ennek érdekében, külső
vállalkozók bevonása nélkül végzik el a parkgondozást és a kapcsolódó,
kiegészítő feladatokat a
jövőben.
Erről Kozma Henrik alpolgármester tájékoztatta lapunkat.A 2010-2014 közötti
időszakban az említett munkák évente közel 100 millió
forintjába kerültek Tapolcának. 2014-től már csak két
éves szerződést írt alá a város a közbeszerzést megnyerő ZÖFE Kt.-vel. Ez a
szerződés 2016 decemberének végén lejárt. Legutóbb a
LIÁN Kft-fel szerződött a
feladatokra a tapolcai önkormányzat, most egy átmenetinek szánt, ezúttal csak
2017-re szóló megállapodást kötöttek. A városnak

2010 és 2014 között, évi 65
milliós szerződése volt a
munkákra. Mindehhez jöttek még a kiegészítő feladatok (játszótéri eszközök-, kültéri bútorok-, szemétgyűjtők
kihelyezése,
cseréje, karbantartása, illetve villamossági és egyéb javítások) mintegy 35 millió
forint értékben. 2015-től
kedvezőbb feltételekkel, a
ZÖFE Kft, illetve 2017-től a
LIÁN Kft. nyerte el az elvégzendő feladatok egy részét. A 2017-es évet átmenetinek tekinti a város, ezt követően azonban teljes egészében külső vállalkozó bevonása nélkül, összesen 12
alkalmazottal (nyolc közfeladatot ellátó alkalmazottal,
illetve két szakmai irányítóval és két szakemberrel) saját kézi- és gépi eszközparkkal, önerőből végzik el a
munkákat. A korábban is
ezen a területen dolgozó, ott
tapasztalatokat szerző közfoglalkoztatottak főállásba

Kozma Henrik : A megtakarításoknak köszönhetően,
számos kisebb –nagyobb fejlesztést hajthatunk végre,
például városszerte több, rossz állapotú járdaszakaszt,
gyalogutat javíthatunk ki a jövőben
Fotó: Töreky L.
helyezését, az ígéretek szerint, támogatni fogja a kormány, ettől is függ majd a
végleges létszám - árulta el
lapunknak az alpolgármester. - A jövőben olcsóbban és
legfőképpen jobb minőségben szeretnénk ellátni ezeket
a feladatokat. Ezeknek a
szempontoknak az érdekében a város lakosságát is
megszólítjuk. Szeretnénk

elérni, amit egyébként a törvény is előír, hogy a tapolcai
családi házban élők 99 százalékához hasonlóan járjanak el a társasházak is, azaz,
a házuk és az úttest közötti
részt is gondozzák, tartsák
tisztán a lakástulajdonosok.
A társasházak esetében
ugyanis nagyon rossz tapasztalataink vannak. Csak
példaként, csikkek garma-

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

dája borítja a Nagyköz utca
társasházainak környékét,
vagy éppen a CASCO ház
alatti virágágyást. Ugyanakkor a kereskedelmi-, vendéglátóipari üzletek tulajdonosai, dolgozói részéről is
szemléletváltásra van szükség, hiszen tisztelet a kivételnek, sokan az üzletek lépcsőiről a szemetet egyszerűen a járdára söprik, holott
nekik a bolt előtti járdaszakaszt is tisztán kellene
tartaniuk. Reményeink szerint, a megtakarításoknak
köszönhetően, számos kisebb-nagyobb
fejlesztést
hajthatunk majd végre, például városszerte több, rossz
állapotú járdaszakaszt, gyalogutat javíthatunk ki, de a
temetőből nagyon hiányzó
lámpaoszlopokat is tudunk
majd pótolni, ahogy szeretnénk végre megoldani a
Dobó Lakótelep garázssorának közvilágítási problémáit
is- mondta el lapunknak az
alpolgármester.
(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!)

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)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com

2017. MÁRCIUS 10.
LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. a 2017es évben is szervez ingyenes
lomtalanítást. Tapolca város
Hirdetés

MAGAZIN - HIRDETÉS

területén várhatóan 2017.
április 6-7., 10-11-12-én,
Gyulakeszi községben várhatóan 2017. április 28-án,
Raposka községben várhatóan 2017. május 8-án, Diszel városrészben várhatóan
2017. május 8-án kerül sor a

konténerek kihelyezésére
reggel 7 órától, délután 18
óráig. A pontos menetrendről és a konténerek helyeiről
az NHSZ Tapolca Kft.-vel
együttműködve
további
tájékoztatást fogunk kiadni.
Kérjük a tisztelt lakosságot,

TAPOLCAI ÚJSÁG -

hogy a lomot a kijelölt helyeken és időpontokban adják le!
A lomtalanítás menetrendjétől eltérő időpontban
és helyszínen, közterületre
kihelyezett hulladék illegális
hulladéklerakásnak

5

minősül, az elkövető környezetvédelmi bírság fizetésével sújtható!
Dobó Zoltán polgármester
Bolla Albert polgármester
Szennyainé Kovács Veronika

polgármester

Tisztára
söpörték
Csak egy tucatnyian voltak,
mégis hatékonyan dolgoztak
azok az önkormányzati dolgozók és szorgalmas civilek,
akik szombaton délelőtt kézi
seprűvel, illetve motoros
seprőgépekkel kavics-mentesítettek a Tapolca-Diszel
kerékpárúton a Tapolca Kft.
szervezésében.
A téllel együtt jár az utak sózása, a csúszászmentesítés.
A speciális só- kavics keverék aztán a hó elolvadásával
is az úton marad, ami nem
csak csúnya látvány, de környezetszennyező és balesetveszélyes is egyben. Mint
megtudtuk, az összegyűjtött
kavicsos-sós anyag nem
használható fel újra, veszélyes hulladéknak számít. Ettől szabadították meg a kerékpárutat szombaton. (tl)

A koncert egy remek pillanata, amikor az afrikai kontinens szavannáira kalauzolták a közönséget Fotó: szj.

Fúvósok és ütősök

(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar rendhagyó, “Három
az egyben” címmel ajánlott
koncertjének második részében Hans Zimmer (arr.
Masato Myokoin) Backdraft
című szerzeménye Chicago
kínai negyedének tűzoltóságára kalauzolta a hallgatóságot, Jan Van der Roost
Pusztája az Alföldön, vagyis
a pusztán élő emberek életét
mutatta be, Jacob de Haan
Concerto d’ Amore című
műve a barokk, a pop és a
jazz világát, Van McCoy
(arr. Naohiro Iwai) Afrika
szimfóniája pedig az afrikai
kontinens szavannáit. Itt Böröczky Anna és Májer Edit
énekkel járult hozzá a tökéHa nem is voltak sokan,
de jól dolgoztak Fotó: tl. letes hangzáshoz.
Hirdetés

Ted Huggens Fascinating
drums (Elbűvölő ütősök) című ismert műve csakugyan
vastapsot kapott.
A hangversenyen Fenyvesi
Zoltán, a Veszprém Megyei
Közgyűlés alelnöke a megyei közgyűlés elismerő oklevelét is átadta Péni Béla
karnagynak. Egyúttal gratulált a remek produkcióhoz és
további sok sikert kívánt az
1983 óta működő együttesnek. A tapolcai zenekedvelők pedig igazán szép élménnyel gazdagodtak, a
csarnok színpadán sok tehetséges zenész gondoskodott arról, hogy ez a varázslatos szombat este feledhetetlenné váljon. A hosszú
percekig zúgó taps megjárt a
zenekarnak, ezúttal is. (szj)
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Borok és dudák terítéken

TAPOLCA EXPÓ - Hírek
2017. MÁRCIUS 31.
- ÁPRILIS 1-2.

¨ OLVASÓNKTÓL

Jó adag kíváncsisággal és
üres gyomorral vágtunk neki
a diszeli fő utcán rövid esti
sétánknak, célpontunk a közeli Artemisz panzió volt,
ahol február 17-ére a Csobánci Bormanufaktúra hirdetett érdekesnek ígérkező
borlakomát.
Borkóstoló várt ránk svédasztalos vacsorával és élő
zenével. A teremben az Igriczek zenekar várta a vendégeket, Szedlák József és
Horváth Zoltán igyekeztek
megadni az alaphangulatot.
Az est indító momentuma
egy helyi borászat bemutatkozása volt, Tóth Bálint ismertette filozófiájukat, közben rosé bor került a poharakba. Különböző fajtájú fehérborok nyitották meg az
érzékeinket, melyek mellé a
zenészektől fergeteges középkori muzsikát kaptunk. A
hangok szárnyalását követően hangszerbemutató és
zenetörténeti sajátosságokkal kiegészített kiselőadás
bontakozott ki. A figyelem
középpontjába a közelebbről is csodásnak bizonyult,
különféle típusú és kialakítású dudák kerültek. Szó
esett a népzenei gyűjtésről, a
hangszerek készítéséről és
az elmúlt évtizedekben még
élő, gyakorló dudás emberekről.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Március 9. - 15.
csütörtök – szerda
11 - 12. szombat - vasárnap
16:00 1000,-Ft
Balerina
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 89 perc
...
9 - 15. csütörtök - szerda
18:00 1000,-Ft
Szólít a szörny
Színes, szinkronizált
amerikai-spanyol fantasy
Hossz: 108 perc
...
9 – 15. csütörtök – szerda
20:00 1000,-Ft
Logan – Farkas
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi akció
...
PREMIER ELŐTTI
VETÍTÉS!
15. szerda 16:00 1000,-Ft
Kincsem
Színes, magyar romantikus
kalandfilm

Itt a tavasz, közeledik a Húsvét. Családi programokat
keres? Kiváló minőségű
húsvéti sonkát szeretne beszerezni? Érdekli, hogy lehet csipketojást készíteni?
Nem vezetett még elektromos autót, de szívesem kipróbálná?
A rendezvényen gyerekek és
felnőttek egyaránt jól érezhetik magukat, hiszen mindenki megtalálhatja a számára érdekes programot.
A Tapolca Expo a legjobb
választás. Minőségi termékeket vásárolhat helyi és
környékbeli
termelőktől.

Borkóstoló, finom ételek és
jó muzsika biztosította a remek hangulatot ezen az estén
Fotók:
Pető Piroska

A megható és izgalmas
pillanatokat az első fogás, a
bőséges beltartalommal bíró
legényfogó leves elfogyasztása koronázta meg. Diszel
egyik hajtómotorja, Bene
Károly a szokásos színvonalon állt rendelkezésünkre.
A borsor színt váltott, a kiemelten fontosnak tartott
kékszőlő fajtákból készített
vörösborok ámulatba ejtők
voltak, a muzsika és a változatos étkek összehangoltan simultak a Kurucvérhez,
a Gilgameshez egyaránt. Pihenés gyanánt szólítottak
táncba az örömzenélő fiúk, a
közönség minden korosztá-

lyát megmozgatták a mai
ember számára sajnos rendhagyó hangszerek. Az óriási
fatálak már megszabadultak
terhüktől, mire a desszerthez
illő késői szüretelésű, természetes édes vörösbor
megmutatta magát. Az érzékek kényeztetésén túl az
este az értékek találkozását
is megvalósította, a korhű
megjelenéssel, egyedi kiegészítőkkel érkezett zenészek elbűvöltek minket, a
történelmi színezet és a kultúrtörténeti utazgatás gazdagabbá tett.

Jubilál a Pedagógus Klub

¨ OLVASÓNKTÓL
„Ami lesz, köszöntöm,
Ami volt, köszönöm.”
Ezeket a költői gondolatokat
írtuk betelt krónikánk lapjaira. Jubileumot ünnepelt a
közelmúltban a Pedagógus
Klub Tapolcán.
A megalakulás óta eltelt
húsz esztendő alatt harmincon felüli „osztálylétszámunkat” nem a kibukás,
vagy az évismétlés felezte
meg, hanem az elmúlás. FáPető Piroska, Balatonfüred jó szívvel kísértük utolsó útjukra őket. Kegyelettel emlékeztünk rájuk, szeretettel
Szeretettel várja Önöket és leendő elsős gyermeküket
ápoljuk emléküket. A jubi2017. március 14-én (kedden)
leumi összejövetelünk ala Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola kalmat adott, hogy felidézzük és újra végigjárjuk emNYÍLT NAPJÁRA.
lékeink színtereit. Kezdeti
7.40-7.55 érkezés
években az ország távolabbi
helyeire is eljutottunk. (Így
8.00-8.35 tanítási óra: MAGYAR
Ópusztaszerre, Budapestre,
8.50-9.25 tanítási óra: MATEMATIKA
Sárvárra és Buzsákra pélNémeth Andrea leendő osztályfőnök tanít,
dául.) Ahogy múltak az
Molnárné A. Bernadett helyettes osztályfőnök
évek,
lehetőségeink köze9.35-10.20 tantárgyblokkok: NÉMET és ANGOL
lebbi
utakra
korlátozódtak.
NYELVI BEMUTATÓ, HITTAN
Környékünk
is
számos neBányai Barbara, Zétényi Anna, Horváth Marietta
vezetességet kínál, igyek10.25-től tájékoztató a szülőknek: Rohály János
szünk élni ezekkel a leheintézményvezetővel és a leendő elsős
tőségekkel. A teljesség igétanítókkal (a tájékoztató alatt a gyerekek
nye nélkül sorolom: a kesztjátékos mozgásos foglalkozáson vehetnek részt)
helyi Festetics- és a pápai
SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltésével jelezhetik
Esterházy-kastély, a monoskomoly érdeklődésüket a leendő első osztályba való
torapáti helyi múzeum, a bakerülést illetően! Letölthető honlapunkról:
nagyboldogasszony.tapolca.hu

Vár az iskolánk minden kedves óvodást

a „VÁRJÁTÉKOK”– családi napra
2017. április 8. (szombat)
Kincskeresés” az iskolában, játékos foglalkozások,
hagyományőrző viselet- és fegyverbemutató,
állatsimogató, megismerheted a leendő elsős tanító
néniket játékVÁR, ingyenes ugrálóVÁR

Kézműves foglalkozásokon
vehetnék részt a gyerekekkel együtt. Elektromos autót
vezethet, majd miután kipróbálta a környezetkímélő
járművet megkóstolhatja a
környék legfinomabb borait
is. Várjuk a családokat, baráti társaságokat, töltsenek
el egy csodálatos hétvégét a
Tapolca Expo-n!
Időpont: 2017. március 31április 2.
Helyszín: Csermák József
Rendezvénycsarnok (Tapolca, Alkotmány u. 7.)
Mindenkit sok szeretettel
várunk!

TÚRA

A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szombaton
a kb. 19 km távú Monostorapáti-Almádi
monostor
romjai-Boncsos-tető-Fekete-hegy-Szentbékkálla-Ve-

dacsonytomaji tájház, a találkozás a sümegi Kisfaludy
Kör tagjaival mind-mind
nagy élményt jelentett számunkra. Igen hasznosak a
helyi programjaink: könyvbemutatók, földrajzi, történelmi, irodalmi és művészeti előadások színesítik
együttléteinket. Megtisztelt
bennünket többek közt dr.
Barsi Ernő néprajzkutató,
dr. Sáry Gyula főorvos,
Hangodi László főmuzeológus, M. Mester Katalin történész és dr. Görcsös Mihályné dr. Takáts Gizella
nyugalmazott tanárnő. Köszönet illeti a klub vezetőjét,
aki irodalmi és honismereti
tudása birtokában körültekintéssel szervezte programjainkat. Természetesen
a tagság is hozzájárult hasznos ötleteivel a húsz esztendő emlékezetes pillanataihoz. Mindannyiunk nevében
kívánom, hogy még sokáig
lehessen részünk szép
együttlétekben, ezekkel is
késleltetve az öregedést,
hogy egészségben örülhessünk egymásnak. Mert a fiatalság a természet ajándéka,
ám a kor műalkotás.
Jávori Lászlóné, Tapolca
léte-Monostorapáti útvonalú túrára várja ingyenesen az
érdeklődőket.
Találkozó
március 11-én a tapolcai autóbusz-pályaudvaron reggel
7.35-kor, a busz 7.45-kor
indul. Az utazási költség
teljes áron a hazaúttal együtt
620 Ft.

2017. MÁRCIUS 10.

SPORT

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Kosarasok győzelme
SZOROS MECCS Jól összpontosítottak az U13-as csapat tagjai
Hazai pályán látta vendégül a Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztálya az
Országos Lány Tini (U13)
Bajnokság VI. fordulójában a Kaposvári Mágusok
Egyesületét február utolsó vasárnapján.
Molnár Lajos edző értékelése alapján a végig kiegyenlített mérkőzés a helyeik részéről inkább az erős védekezésről, valamint a labdaés lepattanó szerzésekről
szólt. Bár az ellenfél az első
negyed és a félidő végén
még vezetni tudott, a harmadik játékrész végén már a
tapolcaiaknál volt a minimális, egy pontos előny.
Az ellenfél nem hagyta magát és az utolsó negyed ötödik percében három pontos
különbséget sikerült elérni a
helyeiknek. Akkor Molnár
Dóra közeli dobásával zárkózni tudtak, majd Czakó
Luca és Lukács Mirabella
szép összjátékának köszönhetően már egy ponttal vezettek. Végül Lukács Mirabella labdát szerzett, majd
ezt követően pontszerzési

Megérdemelten nyertek a lányok. Balra Molnár Lajos edző
kísérletét az ellenfél már
csak szabálytalanul tudta
megakadályozni. Míra a két
jogos büntetőt hibátlanul értékesítette, így három pontos előnye volt a tapolcaiaknak az utolsó percre. Ugyan
az ellenfélnek több lehetősége is volt a zárkózáshoz, de a
helyi lányok jó védekezésé-

nek köszönhetően a dobások
sorra kimaradtak és csak egy
büntetőt sikerült értékesíteniük. Ezt követően Czakó
Luca több fontos lepattanót
szerzett, majd az utolsó tíz
másodpercben még a labdát
is sikerült ügyesen megtartania. Megérdemelten, kétpontos győzelmet aratottak a

Fotó: TVSE KSZ

helyeik, Tapolca VSE/ Oroszlánok - Mágusok Egyesülete
(Kaposvár) 41:39. Pontot
szerzett Czakó Luca (9),
Lőrincz Nóra (6), Molnár
Dóra (6), Tulner Ráhel (6),
Halász Petra (4), Lukács
Mirabella (4), Renner Kinga
(4), valamint Árokszállási
Ramóna (2).
(me)

Különdíj sakkozóknak
A TVSE Sakk Szakosztály a
2016-ban elért kiváló eredményeiért különdíjazásban
részesítette két ifjú tehetségét. Február közepén a Tamási Áron Művelődési Központban ünnepélyes keretek
között adta át Puskás Ákos
TVSE alelnöke a díjakat.
Érseki Tamara előző évben
az Országos diákolimpián,
valamint az Országos rapid

bajnokságon is második helyen, az Országos korcsoportos bajnokságon pedig
harmadik helyen végzett.
Horváth Barnabás az Országos rapid bajnokságon második, az Országos korcsoportos bajnokságon, második-harmadik helyen, míg az
Európai uniós bajnokságon,
harmadik-negyedik helyen
végzett.
(me)

A Telekom Veszprém Tapolca U14-es csapata, edzőjükkel, Lakos Dezsővel (balra) Fotó: S. Furján Andrea

Egy győzelem egy vereség
Ötven százalékos teljesítményt nyújtottak a kézilabdás fiúk az elmúlt hétvégén.
Egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a Telekom
Veszprém Tapolca U14-es
csapata a (Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnokság másodosztály - Tóth
László Régió) február utolsó
szombati megmérettetéseit.
A várpalotai Gaál Gyula

Sportcsarnokban először fölényes győzelmet arattak.
Szombathelyi ESE –Telekom Veszprém Tapolca
7:39.
A legtöbb gólt Farkas Adrián szerezte (7). Az aznapi
második mérkőzésen nem
bírtak az ellenféllel, Telekom Veszprém Tapolca Éles KISE 20:30. A legtöbb, azaz öt gólt Vajda
Zoltán szerezte. Edző Lakos Érseki Tamara és Horváth Barnabás Puskás Ákostól
Dezső.
(me) vehette át a különdíjat
Fotó: Horváthné B. Nikoletta
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Rövid hírek
n ATLÉTIKA - A
Tapolcai Sportakadémia S.E. újonc atlétái
február első hétvégéjén
a fővárosi BOK Csarnokban, a Magyar Atlétikai Szövetség által
szervezett országos fedett pályás korosztályos
bajnokságon értek el
szép eredményeket. Vadászi Bíborka 60 méteres síkfutásban, negyvenkilenc indulóból,
valamint magasugrásban (145cm) is húsz
indulóból, egyéni csúcsot döntve, az ötödik
helyen zárt. Utóbbi
versenyszámban, Varga
Lizandra, ugyancsak
egyéni, 140 cm-es csúcsát döntve a hatodik
helyen végzett.
(me)
n VÍVÁS - A Siklósi
Gergely, Bányai Zsombor, Berta Dániel, Somfai Péter összeállítású
párbajtőr válogatott az
ötödik helyen végzett a
február végi vancouveri
csapat Világkupán. Tavaly Boczkó Gábor és
Rédli András, idén pedig Siklósi Gergő az,
aki Tapolcáról indult, és
a világkupán képviselte
társaival Magyarországot.
(me)
n KÉZILABDA - A
tabella első helyén végzett a Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnokság Tóth László
Régió Alsó ág A-B csoportjában a Telekom
Veszprém Tapolca fiú
U12-es csapata, miután
tíz mérkőzésből tízet
megnyertek.Szombathelyen először tíz pontos győzelemmel, 19:9re verték a Kilián DSE
Pápa csapatát, majd a
második mérkőzésen
ugyanennyi különbséggel szorították maguk
mögé a veszprémieket,
23:13-ra. A legtöbb gólt
a tapolcaiaknak Kenyeres Soma (11) szerezte,
aki a góllövő lista 4.
helyén áll 28, mögötte
Horesta Donát a 6. helyen 23 góllal. Őket a 7.
helyen követi Józsa
Gergely Ferenc 19 góllal. Edzőjük, Somogyi
Sándor a jó tavaszi folytatásban bízik.
(me)
www.tapolcaiujsag.hu
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Rendőrségi hírek
n TOBORZÁS - A tapolcai rendőrök a környékbeli
települések önkormányzatain is toboroztak. A Tapolcai
Rendőrkapitányság munkatársai a határvédelmi feladatok ellátása iránt érdeklődőknek adtak részletes tájékoztatást Szigliget, Badacsonytördemic és Hegymagas települések önkormányzatain 2017. március 6-án
délelőtt. A rendőrök ismertették a jelentkezéshez szükséges egészségügyi, pszichikai és fizikai feltételeket,
majd beszéltek az érdeklődőknek a jelentkezést követő képzésről. A határvadászképzéssel kapcsolatban az
érdeklődők továbbra is tájékoztatást kaphatnak a
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán, a helyi
rendőrkapitányságokon, illetve a rendőrség honlapján.
n GYEREKEK - A sümegi járőrök vitték haza az
eltévedt gyerekeket a minap.
Bejelentés érkezett a rendőrségre 2017. március 5-én
kora délután arról, hogy két
gyermek segítséget kér, mert
eltévedtek, nem találnak haza. A 13 éves csabrendeki fiú
a 9 éves öccsével indult sétálni a nagytárkánypusztai
erdőbe, azonban eltévedtek,
és a közeli településen, Káptalanfán kértek segítséget. A
helyi körzeti megbízott és
járőrtársa szolgálati gépjárművel hazavitték a testvérpárt, akiket sértetlenül adtak
át aggódó szüleiknek tudtuk meg Nagy Judi megelőzési főelőadótól.
n ELLENŐRZÉS - Fokozott ellenőrzést tartottak a
tapolcai rendőrök az uzsai
erdőben az erdészetek munkatársainak
bevonásával
március 6-án 10 órától. A fokozott ellenőrzés során a
rendőrök nem állapítottak
meg hiányosságot, büntető-,
illetve szabálysértési eljárást nem kezdeményeztek tájékoztatta lapunkat Nagy
Judi megelőzési főelőadó.

A Tapolcai Újság következő száma 2017.
március 24-én jelenik
meg. Addig is keressenek minket, olvassák
friss híreinket online újságunkban!
www.tapolcaiujsag.hu
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Kell a biztonsági öv!
KAMPÁNY Egy tapolcai áruház a közlekedésbiztonság mellett
Az autóvezetőket és utasaikat védő biztonsági öv
bekapcsolására
figyelmezteti a vásárlókat,
„Életről szóló kapcsolat”felirattal a tapolcai SPAR
üzlet automata bejárati ajtaja mostantól.
A közlekedésbiztonság fokozása érdekében elkészített
és a forgalmas helyre kihelyezett figyelmeztető matrica tapolcai ötlet volt, a megyei főkapitányság pedig
melléállt, támogatta a megvalósítást – derült ki a Juhász Gyula utcai SPAR üzlet
bejáratánál tartott sajtótájékoztatón. Bakler Zoltán
rendőr őrnagy a Veszprém
Megyei Rendőrfőkapitányság osztályvezető-helyettese lapunknak elmondta,
hogy sajnálatos módon még
mindig magas azoknak a
sokszor súlyos sérüléssel, illetve halállal végződő baleseteknek a száma, amelyeknél a biztonsági övet nem
kapcsolták be a balesetet elszenvedők. Éppen ezért kü-

Bakler Zoltán rendőr őrnagy és Bagi Sándor a SPAR Magyarország területi vezetője a kép jobb oldalán a minapi tájékoztató előtt
Fotó: Töreky László
lönösen fontos mindenféle
ezzel kapcsolatos felvilágosító, figyelmeztető kampány - hangsúlyozta a rendőrtiszt. Bagi Sándor a
SPAR Magyarország Kft.
területi vezetője azzal egészítette ki az elmondottakat,

SZEM - PONT
Néhány nappal ezelőtt egy tapolcai olvasónk látogatott
be szerkesztőségünkbe. Több észrevételt is tett, amelyekre szeretne választ kapni.
A piac közelében, a Béke utca sarkánál a Sümegi úton,
még novemberben a kisebb gödröket feltörték és lebetonozták. - Természetesen a fagy tönkre tette a betonozást
és most már kétszer akkorák a gödrök. Ki ezért a felelős?
- kérdezte olvasónk. - A kórház bejáratánál tavaly a
portát félig lebontották. Azóta nincs porta és biztonsági
őr sincs. Mikor lesz itt változás? Ugyanitt a kórház
oldalán az Ady E. utcában nem egyértelmű a parkolás.
Valahol Várakozni tilos tábla, máshol Megállni tilos van
kitéve. Ennek ellenére nap minden órájában több
gépkocsi is ezen a szakaszon várakozik. Emiatt például
két busz egymás mellett nehezen fér el. Mi a terve az
önkormányzatnak ezzel a problémával? - tette fel a kérdést Kovács Barnabás.
(szj)

Gödrök és szétszóródott kavics a Béke utca sarkánál
a Sümegi úton. Vajon mikor javítják ki?
Fotó:szj.

hogy cégük szívesen állt a
rendőrségi kezdeményezés
mellé, hiszen a dolgozók, a
vásárlók biztonsága a kereskedelmi cégnek sem közömbös, sőt különösen fontos szempont az üzletláncnál. Véleménye szerint, a jö-

vőben akár több, Veszprém
megyei üzlet bejáratára is kikerülhetnek a „biztonsági
öves matricák”, de ez a tapasztalatok függvényében,
magasabb szinteken dől
majd el, gyakorlatilag még a
jövő kérdése.
(tl)

Heti SÜTI

Online újságunk

Kekszes krémes
(30 x 22 cm tepsihez)

Hozzávalók: 1 nagy csg (fél kg)
kocka alakú háztartási keksz, 2 db
csokoládé puding, vagy vanília,
ízlés szerint, 2 db tojás, 7 evőkanál
cukor, 1 evőkanál liszt, 1 csg
/oetker/ zselatin 10 gr, 12,5 dkg
margarin, 7,5 dl tej
Krém elkészítése: A pudingot, a
zselatint, a tojások sárgáját, a cukrot, a lisztet kevés tejjel csomómentesre keverjük. Beleöntjük a
tejbe és sűrűre főzzük. Amíg forr,
belekeverjük a tojások felvert
habját, beledaraboljuk a margarint.
A tepsi alját kirakjuk keksszel és
óvatosan rámerjük a meleg krémet.
Elsimítjuk és a tetejét is kirakjuk
keksszel. Megvárjuk, amíg kihűl,
majd a kekszek mellett felszeleteljük.

www.tapolcaiujsag.hu
Megvásárolta a város a
“Keszler házat”. A Csobánc
utcában álló, rossz állapotú
épület viszonylag olcsón,
szinte bontott tégla árban került az önkormányzat tulajdonába. A jövőbeli hasznosítás mikéntje még kérdés,
egyelőre pályázati forrásokat keresnek hozzá.
Erről többet online újságunkban olvashatnak!

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45/db
Sárgarépa: 250 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Dió: 3000-4000 Ft/kg
Kovács Pálné, Hegymagas Mandula: 4400-5000 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
1400 Ft/kg
Házasságkötés Mák:
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
2017. 02. 25.
Szárazbab:1000-1400 Ft/kg
Hardi Roland és
Sav. káposzta: 450 Ft/kg
Bolla Barbara
Méz: 1500-2200 Ft/kg

