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Vásár három napon át
EXPO Több ezer érdeklődő kereste fel a rendezvényt a hétvégén
Egy évtizednyi szünet
után ismét megrendezték
a Tapolca Expo-t. A kiállítók és a szervezők március 31. és április 2. között
várták az érdeklődőket a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.
Az ünnepélyes megnyitót a
Tapolca Expo első napján,
pénteken tartották. Itt Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte kiállítókat, és a
szép számmal megjelent érdeklődőket, majd a rendezvény fővédnöke, Orbán Judit, megyei főfalugazdász
tett hasonlóképpen. Amint
az elhangzott, a kiállítás és
vásár létrejöttét komoly
szervezőmunka előzte meg,
összefogás jellemezte. Ez az
összefogás a pénteken délelőtt átadott piaccsarnok esetében is megnyilvánult,
amely az Egészséges Tapolca Egészséges Gazdaság
norvég alap által, a miniszterelnökségen keresztül támogatott projekt részeként
jöhetett létre. A norvég partner, Lillehammer városa és

Nagy várakozás előzte meg a rendezvényt, ami aztán nem is okozott csalódást sem
a látogatóknak, sem a kiállítóknak. Jövőre is megtartják
Fotó: Szijártó János
egyeteme felé Dobó Zoltán
emléklap átadásával fejezte
ki köszönetét az expo megnyitóján. Ezen kívül az önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.
Dobó Zoltán és dr. Markovszky György kamarai el-

nök aláírása után szakmai
díjakat adtak át. A Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
szakmai díját a “Hegymagasi Marhaságok” standja
kapta, az önkormányzat
szakmai díját a Csobánci
Bormanufaktúra vehette át,
míg a rendező Tapolca Kft.
díját Varjas Judit üvegék-

szer készítő nyerte. Az esemény “gazdája” szervezési
oldalról a Böröndy Tamás
vezette Tourinform Iroda
volt, míg a szervezői feladatok összehangolásával, lebonyolítással Slang Henriettát bízta meg az ügyvezetés. (Folytatás az 5. oldalon
„Ismét...” címmel)
(szj)

Virtuálisból
a valóságba
Félelmetes, amikor a
virtuális világ átnyúl a
valóságba. Amikor a
monitor mögül „jóakarók”, önjelölt „szellemi
vezetők”, „mentorok”
adnak tanácsot, ötletet, utasítást arra,
hogy követője mit tegyen, vagy mit ne.
Online játékok szippantottak be számos
fiatal életet, de a
szekta jellegű internetes csoportok még
durvábbak, és irányítóik sajnos már a gyilkosságtól sem riadnak vissza. A napokban több ismert hírportál is foglalkozott
az egyik ilyen keletről
indult „játékkal”, ahol
szinteket lehet (kell)
lépni, a mentor parancsai alapján, majd végül öngyilkosságot elkövetni. 130-ra becsülik az áldozatok számát, akik öngyilkosok
lettek, vagy hozzásegítették őket. Végleg
átszakadt a fal virtuális és való lét között.
Szijártó János

Városnap kitüntetésekkel
Elismerések
átadása,
polgármesteri számvetés, pohárköszöntő, kellemes muzsika szerepelt a
városnapi
ünnepség
programjában pénteken
este. Tapolcát pontosan
ötvenegy évvel ezelőtt
nyilvánították ismét váA nemzeti szalag átvágása. Jobbról: Szencz Lajos, Do- rossá.
bó Zoltán, Rig Lajos, Nanna Egidius és Korponai
A résztvevőket Dobó Zoltán
Gergő
Fotó: Töreky László
polgármester köszöntötte.
Beszédében a lokálpatriotizmus kapott nagy hangsúlyt,
Pénteken délelőtt ünnepé- újítási munkálatok 2016. ok- a tapolcai érzésről, az öszlyesen átadták az elmúlt fél tóberében indultak el azzal a szetartozásról főként saját
évben megújult városi piac- céllal, hogy a meglehetősen tapasztalatai alapján beszélt.
csarnokot. A helyi gazdaság elavult, egyre rosszabb mű- Szólt arról is, hogy a város
élénkülését, a helyben ter- szaki, esztétikai állapotokat minden nehézség ellenére is
melt élelmiszerek forgalmá- mutató épület végre megfe- talpon tudott maradni, küznak növekedését, egy nép- lelhessen a kor követelmé- delmes, ám szép múltja van,
szerűbb vásárteret remél a nyeinek. (Folyt. a 3. oldalon de jelene és jövője is. Az ünberuházástól Tapolca. A fel- „Régi álom...” címmel) (tl) nepségen hagyományosan

Megújult a piaccsarnok

városi kitüntetéseket is átadnak. A képviselő-testület
döntése alapján Tapolca Városért kitüntetést vehetett át
Mózner Miklós, a Tapolcai
Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola tanszakvezetője. Az elismerést a város kulturális életében négy
évtizeden át végzett sokol-

dalú, színvonalas és odaadó
tevékenysége, valamint a
Tapolcai Járdányi Pál Zenei
Alapfokú Művészeti Iskolában végzett eredményes oktató-nevelő munkájáért adományozta számára az önkormányzat. (Folytatás a 3. oldalon „Elismerték munkájukat” címmel)
(szj)
Mózner Miklós
zeneiskolai tanár (jobbra)
vehetett át Tapolca Városért
kitüntetést Dobó Zoltán polgármestertől a
városnapi ünnepségen a Tamási Áron Művelődési Központban
Fotó: szj.
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KÖZÉLET

KÉPVISELŐI Platform Elköszöntek a jegyzőtől INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Vajda Attila
Jobbik - listás képviselő
2017-es terveim, elképzeléseim

A Jobbik listán bejutott önkormányzati képviselőjeként a
város különböző területein előforduló problémák, feladatok is a látókörömbe kerülhetnek, hiszen nincs fix választó kerületem. Ráadásul képviselő társaim számos megoldásra város teendőt felsoroltak már előttem, így mindent
nem lenne értelme ismételni. Amit viszont mindenképpen
szeretnék kiemelni, az az Egry utcai járda helyreállításának igénye. Van beadott pályázatunk, ami biztosítana
erre keretet, de ha nem nyerünk, itt akkor is el kell végezni
a javítást, mivel a járda állapota okán az már nem tűr halasztást. A gyökereikkel kárt okozó 11 db fát ki kell vágni, s
helyettük a járda másik oldalára telepíteni az új növényeket. Probléma az is, hogy a Kazinczy tér 5-nél, az iskola
felőli oldalon nincs járda, és a 7-esnél is ugyanez a helyzet.
Itt el tudnék képzelni egy térköves megoldást. Ráadásul itt
jó lenne egy gyalogos átjáró is az iskolás gyerekek biztonságos közlekedése érdekében. Készül az Y-házak közelében 2009-ben felállított, majd mára tönkrement kettős kereszt helyett az új, amit várhatóan még ebben hónapban átadunk, bár a felszentelés pontos időpontját még nem tudni.
Régi, visszatérő gond a veszélyes kutyák köztéri jelenléte.
Nem szabad megvárni, amíg valamilyen komolyabb bajt
okoznak. Rossz belegondolni, hogy adott esetben gyerek,
vagy felnőtt szenvedhet el támadást, de akár egy másik,
szabályosan sétáltatott kiskutya is pórul járhat. Mégis vannak olyanok, akik nem tartják be a törvényeket. Ez a téma
már korábban is foglalkoztatott, azonban az illetékes hatóságokkal történt levélváltásból kiderült, hogy „Tapolca
közigazgatási területén nem tartanak számon veszélyes
ebet, mivel kutyatámadást eddig nem jelentett be senki.”
Annak ellenére, hogy szinte már mindenki hallott hasonló
esetről. Pedig van erre törvény, csak éppen be kellene tartani, tartatni. Ha egy eb veszélyesnek minősül, akkor elrendelhetik a kutya ivartalanítását, végső esetben az állat elkobozása, akár elaltatása is előfordulhat, sőt a képviselő
testület adóval is sújthatja az állat gazdáját. Most úgy látom, hogy a probléma a megoldás felé mozdulhat el, ehhez
viszont a lakosság segítsége is szükséges. Ha valaki veszélyes kutyáról tud, akár támadásról, azt bármely lehető
módon jelezze a város jegyzője felé.
A strand szinte minden Tapolcán és környékén élőt érint,
érdekel valamilyen formában. Éppen ezért további fejlesztését különösen fontosnak tartom, most első lépésként
a füvesítést, labdajátékokra alkalmas területek kialakítását, és persze várom a kormány tanuszoda programjának
tapolcai kivetülését .

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
- Lévai József alpolgármester
Április 10. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Április 24. 14.00-16.00

Ughy Jenőné jegyző 41 év munkaviszonyban eltöltött
szolgálat után nyugállományba vonult
Fotó: Szijártó
Elköszönt a városveze- utódjaként működő polgártés, a hivatal, az önkor- mesteri hivatal hatósági
mányzat a 2017. március osztályán
ügyintézőként,
31-től nyugdíjba vonuló majd 1996. szeptembertől
jegyző asszonytól, Ughy irodavezetőként, 2003. január 1-től pedig az újonnan
Jenőnétől.
létrehozott
okmányiroda
A város, illetve a munka- csoportvezetőjeként dolgotársak nevében Dobó Zoltán zott. A polgármesteri hivatal
polgármester köszönte meg szervezeti felépítésének móa több évtizeden át végzett dosításával az okmányiroda
munkát. A városháza udvari 2006. július 1-től önálló
tanácstermében Kozma Hen- szervezeti egység lett, ezen
rik alpolgármester, Szeny- időponttól az okmányiroda
nyainé Kovács Veronika irodavezetőjeként tevékenyGyulakeszi, illetve Bolla Al- kedett. Később aljegyző,
bert Raposka polgármestere majd jegyző lett Tapolcán.
is külön kifejezte háláját Ta- Az országos és a helyi vápolca Város jegyzőjének. lasztások lebonyolítása soMajd a munkatársak, a váro- rán mindig kitűnt pontos,
si cégek vezetői is elbú- lelkiismeretes, alapos muncsúztak. Ughy Jenőné közi- kájával. 1987-ben a Veszpgazgatási pályafutását a rém Megyei Tanács Végreszigligeti Községi Tanácsnál hajtó Bizottsága a „Tanácsi
1976-ban kezdte előadó- munkáért” kitüntető jelvény
ként, majd 1982. január 1-től bronz fokozatát adomáa Tapolcai Járási Hivatalhoz nyozta számára. A Tapolca
került. A járási hivatalok és Környéke Kistérség
megszűnése után 1984. ja- Többcélú Társulása 2010nuár 1-től a Tapolcai Városi ben a „Tapolcai Kistérség
Tanács Terv és Munkaügyi Közszolgálatáért” elismeOsztályán, később Hatósági résben részesítette. 2011Osztályán
ügyintézőként ben a képviselő-testületi hahatósági feladatokat látott tározat értelmében Tapolcai
el. A rendszerváltást követő- Közszolgálatért kitüntetés(szj)
en is a városi tanács jog- ben részesült.

Napelemes rendszer készül a kórházban

Pontosan 614 napelemet állít csatasorba a tapolcai
Deák Jenő Kórház, amely az
intézmény energiaigényének mintegy harmadát biztosítja a beüzemelés és átadás után.
A több mint százmillió
forintos fejlesztésről Császár László tájékoztatta laFogadóóra
punkat. A gazdasági igazga- Buzás Gyula önkormányzati tó elmondta, a napelemek
már hiánytalanul a tetőn
képviselő fogadóórát tart
április10-én 17.00 és 18.00
vannak, pillanatnyilag a vilóra között az MSZP tapolcai
lamos hálózathoz való kapirodájában, a Berzsenyi D. u.
csolódás kialakítása zajlik.
13. szám alatt.
A pályázati támogatással

megvalósuló beruházás jelentős mértékben javítja az
energiahatékonyságot, ezzel
együtt hozzájárul az üvegházhatású
gázkibocsátás
csökkentéséhez, és nem

Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

utolsó sorban növeli az épületek élettartamát, értékét. A
rendszer az idén már seMegjelenik a TAPOLCAI
gítheti a kórház gazdálkotérségben hetente
dását, az alacsonyabb ener- Főszerkesztő: Szijártó János
giaköltségekkel.
(szj)
Szerkesztőség:

Fotó: szj.

Utolsó simítások a tetőn, rövidesen termel a rendszer

8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 10.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7200 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Elismerték munkájukat
ÜNNEPSÉG Nyilvános köszönet a város életében meghatározó tevékenységért
(Folytatás az 1. oldalról)
A városnapi ünnepségen Tapolcai Közművelődésért kitüntetést kapott Nemes Hajnalka könyvtáros, a városi
könyvtárban hosszú ideje
végzett lelkiismeretes, odaadó, precíz és kreatív tevékenysége, hasznos és sokoldalú munkája elismeréséül.
Nevelésügyért kitüntetést
adományozott a testület Fodorné Csöglei Erika gyógypedagógus – logopédus, a
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai
Tagintézményének igazgatója részére, széles körű
szakmai tevékenysége, állhatatos logopédiai munkájáért. Tapolcai Nevelésügyért
kitüntetést vehetett át Bárkáné Mátrai Judit, a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium orosz - angol
nyelv szakos pedagógusa
céltudatos, magas fokú empátiával végzett tanító – nevelő munkája, valamint a tehetséggondozás területén
végzett odaadó tevékenysége elismeréséül. Tapolcai

Március 31-én Tapolca újbóli várossá nyilvánításának ötvenegyedik évfordulóján
rendezték meg a városnapi ünnepséget a Tamásiban
Fotó: szj.
Nevelésügyért kitüntetést
kapott Szöllősi Károlyné, a
TBLÁI Kazinczy Ferenc
Tagintézményének pedagógusa kiemelkedő pedagógusi tevékenysége, alapos és
precíz oktató – nevelő munkájáért. Tapolcai Egészségügyért és Szociális ellátásért

kitüntetésben részesült dr.
Szommer Pálné dr. Rehbein
Edeltraud, a Deák Jenő Kórház főorvosa, közel negyven
éve végzett megbízható
szakorvosi munkája, empatikus hozzáállása, rendkívüli
munkabírása elismeréséül.
Tapolcai Közszolgálatért ki-

tüntetést vehetett át Für Ágnes Mária, a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
köztisztviselője, a Pénzügyi
Iroda vezető-főtanácsosa a
pénzügyi feladatokban pontos és lelkiismeretes munkájáért, valamint a természetjárás területén végzett köz-

életi tevékenységéért. Az Év
Tapolcai Rendőre kitüntetést Domonkos Zsolt rendőr
százados, a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának osztályvezető helyettese érdemelte
ki idén, Tapolca közterületeinek közbiztonságáért
folytatott szakmai elhivatottsága, segítőkész tevékenysége, a lakosság érdekében végzett munkája elismeréséül.
Ughy Jenőné jegyző aszszony 41 év munkaviszonyban eltöltött szolgálat után
nyugállományba vonult. Tőle az előző napi hivatalos búcsúztató után Dobó Zoltán
köszönt el a városnapon is.
A Tamási Áron Művelődési
Központ aulájában Nanna
Egidius, Lillehammer város
stratégiai tervezési és fejlesztési igazgatója, valamint
Rig Lajos országgyűlési
képviselő mondott pohárköszöntőt. A rendezvényen
Román Iván hegedűtanár és
Sajcz Gábor harmonikás
működött közre.
(szj)

Régi álom vált valóra
(Folytatás az 1. oldalról)
Mindehhez az anyagi fedezetet a város 2013- ban benyújtott, „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” elnevezésű, 2016 nyarán elnyert pályázata biztosította, de a város többször is kiegészítette a pályázatban megjelölt, felújításra szánt pénzkeretet. Kiderült ugyanis, hogy az épület rosszabb állapotban van,
mint azt az előzetes felmérések vélelmezték. A „Norvég Alap” által finanszírozott beruházás során végül
megújult az épület korábban
beázó tetőszerkezete, térkövezést, új, modern nyílászárókat, esztétikus külső burkolást kapott az épület, de a
meglévő alapterületen számos szerkezetkész üzlethelyiséget, illetve igényes vizesblokkot is kialakítottak a
megvalósítás során. Az átadási ünnepségen részt vett
Rig Lajos a térség országgyűlési képviselője, Dobó
Zoltán Tapolca polgármes-

tere, Korponai Gergő a Miniszterelnökség Nemzetközi
Együttműködési Programok
Főosztályának osztályvezetője, Orbán Judit megyei fő
falugazdász, Szencz Lajos a
kivitelező SZ-L Bau kft.
ügyvezetője, a skandináv
partnertelepülés, a norvég
Lillehammer küldöttsége és
a további projektpartnerek
képviselői is.
Dobó Zoltán, Rig lajos és
Nanna Egidius, Lillehammer város fejlesztési, stratégiai igazgatója is méltatta a
beruházás jelentőségét. Dobó Zoltán szerint, a világtrendek megváltoztak, a felelősen gondolkodó vásárlók, kereskedők, gazdasági
és politikai szereplők ma
már az élelmiszerlánc lerövidítést tartják szem előtt,
hiszen a környezettudatosság és a fenntarthatóság
alapvető szemponttá vált a
világban. Tapolca önkormányzata megértette ennek
jelentőségét, partnereket talált az elképzelésekhez és

megvalósított egy programot, amely a fenti célokhoz
közelebb visz. A polgármester reményét fejezte ki, hogy
a helyi gazdaságot valóban
erősíteni fogja a megújult piac, megjelenik ott mindenki,
akinek a környéken piacképes áruja van, de a gazdasági
szempontokon túl, valódi
közösségi hellyé is válik a
vásártér Tapolca életében.
Rig Lajos minden szereplőnek köszönetet mondott, aki
a piac épületének felújításában részt vett. A parlamenti
képviselő szerint, a város
több éves álma vált valóra.
Kiemelte, egy kisváros hangulatát, arculatát nagyban
meghatározza főutcájának,
piacának állapota. Annak
vonzónak kell lennie a turisták és az itt élők számára, de
azok számára is, akik Tapolcára visszatérnének.
Nanna Egidius, Lillahammer város stratégiai, tervezési és fejlesztési igazgatója
elmondta, hogy Tapolca kiváló adottságú település a

A csarnok kulcsát a kivitelező cég vezetője, Szencz Lajos adta át Dobó Zoltán polgármesternek Fotó: Töreky
helyi termékek termelése és loknak a megvalósításban”kereskedelme szempontjá- hangsúlyozta angol nyelven
ból. Példaként említette, elmondott beszédében Nanhogy náluk jelenleg is tél na Egidius. A piac jelképes
van, alig egy napja például kulcsát végül Szencz Lajos
tíz centiméternyi hó hullott. az SZ-L Bau ügyvezető
A tisztviselő szerint, az igazgatója adta át Dobó
egészséges élet egyik záloga Zoltánnak, majd partnereikaz egészséges élelmiszer kel közösen átvágták a nemfogyasztása, amely elsősor- zeti színű avatószalagot a
ban a helyi gazdálkodók ré- piaccsarnok főbejáratánál.A
vén, a lehető legrövidebb jelenlévők később az ünnepi
úton kell, hogy a vásárlók alkalomból egy fát ültettek
asztalára kerüljön. „A piac el a piac bejáratától néhány
átépítésével, Tapolca jó úton méterre, majd Róth László
halad ezeknek a helyi gaz- piacfelügyelővel bejárták a
dákat, gazdasági életet erő- megújult épületet, megissítő, de környezetvédelmi merkedtek a változásokkal,
szempontból is fontos cé- a létesítménnyel.
(tl)
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Nem árt tudni...
Nem csupán elektromos autót, de elektromos robogót
is ki lehetett próbálni a hétvégi Tapolca Expo-n. Pék
László vállalkozó a csarnok
előtt mutatta be járműkínálatát, köztük az akkumulátor-hajtású robogóit. - Általában éjszaka töltöm az
általam használt járművet,
ami bőven elég a nappali
városi közlekedéshez, a 2025 kilométer körüli távolság
megtételéhez. Tudom, ennél többet is menne még, de
ennyit saját tapasztalatom
alapján biztosan mondhatok. A maximális sebessége
30-35 kilométer óránként,
gyors mozgást, könnyű parkolást, olcsó üzemeltetést
ígér. Van kettő- illetve háromkerekű változata is, sőt
kifejezetten bevásárlásra kialakított jármű is - tájékoztatta munkatársunkat a
helyszínen Pék László. Azt
is megtudtuk, hogy valamelyik típus jogilag tulajdonképpen kerékpárnak számít,
ami tovább egyszerűsíti a
napi használatot.
(szj)

Pék Lászlóék a Tapolca
Expo-n, az elektromos
robogókkal
Fotó: szj.

ÚTKÖZBEN
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Elektromos autó az úton
EZ A JÖVŐ? Hangtalan suhanás és a hat forintos kilométer ár
Egy elektromos autó
megvásárlása ma már
nem ördögtől való ötlet,
piaci esélyei némileg nőttek az utóbbi időben. A
csendes és füst nélküli
utazás élményét prezentálták a veszprémi Nissan
kereskedés munkatársai
a hétvégi Tapolca Expón.
A teljesen
elektromos
hajtású Nissan Leaf nagy
népszerűségnek örvendett a
csarnok parkolójában, már a
reggeli órákban sokan regisztráltak, illetve kérdőíveket töltöttek, hogy kipróbálhassák, kipróbáltuk mi is. Az
autóba a forgalmazót képviselő Horváth Lászlóval ültünk. Első kérdésünk az volt,
hogy miben különbözik egy
átlag autótól a Leaf, mire
kell ügyelni induláskor és a
vezetésekor. Kiderült, akinek nem ismeretlen a hagyományos autók automata váltójának használata, annak
már az első perctől könnyű
az élete az elektromos autóval. Néhány apró eltéréstől
eltekintve ugyanis majdnem
minden olyan, mint az automatáknál, a jobb láb végzi a
fékezést és a gázadást, a bal
láb csak a „kézifék" lábbal
történő benyomására, illetve
kioldására szolgál, egyébként pihen. A nagyobb különbség leginkább abban
rejlik, hogy az autó menetkész állapotáról, a műszer-

Elő a nyári gumikkal!

Megkezdődtek, s a gyorsan beköszöntő jó idő okán
gyorsan be is fejeződnek a gumiabroncsok cseréi az
autókon. Zoltai Sándor szerviztulajdonos érdeklődésünkre elmondta, hogy fontos a mielőbbi csere, hiszen
a meleg aszfalton lényegesen hamarabb elkopik a puhább téli gumi, mint a nyári
Fotó: szj.

Sokan kipróbálták a Tapoca Expo-n bemutatott elektromos autót
Fotó: tl.
falról és a váltógomb-kijel- mennyiség plusz kilométezőről szerezhetünk informá- reket jelenthet. Válthatunk
ciókat, hiszen a „motor- energiatakarékos fokozatba
hang" gyakorlatilag nem is, de akkor vége a „sportos"
más, mint annak hiánya az közlekedésnek.
utastérben. Tehát először el- Jól gyorsul (11.5 s), dinamifordítjuk a slusszkulcsot, kusan mozog a Nissan, mimajd benyomjuk az indító közben csak a gumiabrongombot. A „váltót" (valójá- csok és a szél hangját, a klíban nem is klasszikus váltó, maventillátor surrogását leműködés szempontjából a het hallani. Újszerű, kellepedálokat is inkább potmé- mes az élmény. - A vételár, a
terként érdemes elképzelni, műszaki jellemzők, a fennamellyel a motorra adott tartási költségek és a felfrekvenciát növeli, illetve használás egyéni sajátossácsökkenti a vezető) „P"- gai hamar eldöntik, hogy érből, „D" -fokozatba toljuk, demes-e lecserélnünk foszlelépünk a fékről, rálépünk a szilis füstölgőnket az új
gázra és ezzel el is indul- technikára - árulta el Hortunk. Könnyen, sőt extra váth László. A vételi ár kedkönnyen vezethető. Jó ötlet, vezményekkel és támogatáhogy menet közben egy sokkal kilenc-tíz millió fogombnyomással válthatunk rint, egy jól felszerelt Nissan
egy „B" jelölésű fokozatba Qashqai felett van vagy két
is, amely a motorféket (ge- millióval. Mit kapunk ezért
nerátort), s vele az energia a pénzért cserébe? Például
visszatáplálást kapcsolja be. megnövelt, 250 kilométerAz így megtermelt áram- nyi hatótávot egy töltéssel.
Hirdetés

Hogy ez sok vagy kevés?
Az átlag felhasználók többségénél bőven elegendőnek
tűnik. A gond inkább az,
hogy egy folyékony tankolás mindössze néhány perc,
az elektromos autó fél-egy
órás töltésével szemben. Ráadásul jelenleg csak néhány
helyen, a nagyobb magyarországi városokban áll rendelkezésre a nagy teljesítményű, 50 Kilowattos, 250
Amperes gyorstöltő. Otthon
konnektorról, 10 óránál is
több lehet a teljes töltési idő.
Horváth László szerint, a
percekben mérhető tényleges gyorstöltés, s vele az országos infrastruktúra megoldása hozhatna igazi áttörést.
Az elektromos autót jelenleg
annak javasolja a forgalmazó, aki este a garázsában,
vagy zárt lakóparki parkolóban meg tudja oldani a
rendszeres töltést. Ők viszont hat forintos kilométerenkénti üzemanyag költséggel számolhatnak, megszabadulnak az időnkénti
olajcserék költségeitől, sok
helyen ingyenes parkolási
lehetőségekre, és adókedvezményekre számíthatnak.
Az akkuktól nem kell annyira félni, nyolc év garanciát
ad rájuk a gyártó. Sajnos
Magyarországon ma az emberek többsége még nem
engedheti meg maguának a
villamos energiával működő
autót.
(tl)
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Ismét Tapolca Expo!
(Folytatás az 1. oldalról)
Egy évtizednyi szünet után
ismét megrendezték a Tapolca Expo-t. A kiállítók és a
szervezők március 31. és
április 2. között várták az érdeklődőket a Csermák József Rendezvénycsarnokban.
A hétvégén több ezer érdeklődő tekintette meg a
mintegy hatvan kiállító kínálatát a csarnokban. Színes
műsor is volt, pénteken a
hivatalos megnyitó után a
Tördemic Néptáncegyüttes
két gyermekcsoportja adott
fergeteges
produkciót.
Szombaton tíz órától várták
az érdeklődőket. Ekkorra
kiderült minden résztvevő és
szervező számára, hogy a
Tapolca Expó működőképes, sikeres elképzelés. A látogatókat számos szórakoztató program is fogadta a nap
folyamán. Helikon rádiós
roadshow-val, marketing
előadással indult a nap, majd
11 óra után a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar muzsikája szolgálta a rendezőknek
azt a szándékát, hogy népszerű, közkedvelt szóraHirdetés

koztató programokkal tegyék élményszerűvé az eseményt. A nap csúcspontja
egész biztosan Szarka Zsófi
és Szőke András közös látványfőzése volt, ahol a „Tapolcai buríttós" nevű étel elkészítése, nagy érdeklődés
mellett az expó színpadán
zajlott. Bár Zsófi személye
és főzőtudománya volt a
show alapja, de Szőke András, hozva legjobb formáját,
humorral és ismeretterjesztő
sztorikkal bőven megfűszerezte az ételkészítés mintegy
másfél óráját. Szarka Zsófi
előrebocsátotta, hogy amit
elkészítenek a színpadon, az

egy kifejezetten jó recept,
amelyet ezúttal különleges
stílusban alkotnak meg.
Zsófi ezúttal hús nélkül,
szlovákiai-felvidéki ízekkel,
ugyanakkor Szőke András
már hússal kiegészítve, saját
elképzeléseivel gazdagítva
alkotta meg a különleges
palacsintás rétest. Szőke
András elárulta az időközben szép számmal összegyűlt publikumnak, hogy az
étel receptje 1925-ből származik és a maga korában
egy gazdagon elkészített,
drága ételnek számított, hiszen több más összetevő
mellett, szűzérmét, füstölt

Tíz év múltán rendeztek újra Tapolca Expo-t, kicsit
másként, de azonos céllal. A gazdasági élet résztvevőit
és a lakosságot, vagyis a kínálatot és a keresletet kívánták összehozni. Úgy tűnik sikerült Fotó: Szijártó J.

tegóriában Varjas Judit.
A rendezvény ideje alatt,
azaz a teljes hétvégén ki
lehetett próbálni a kiállított
elektromos autót, és robogót, a gyerekeket kézműves
foglalkozással várták, illetve nagy érdeklődés mutatkozott a három nap során az
egyik elfeledett tapolcai
étel, a palacsintával töltött
rétes iránt. Minden bizonynyal nem véletlenül.
Érdekesség, hogy a Rhodius
standjánál tippelni lehetett.
Egy átlátszó dobozban lévő
A szombat csúcspontja egész biztosan Szarka Zsófi és
kapszulák számát saccolhatSzőke András közös látványfőzése volt Fotó: Töreky L.
ták meg a játékos kedvűek. A
szalonnát, sajtot, tejfölt,
tét, a legközelebbi eredtojást, tésztát is találunk az
ményt elérő játékos számára
alapanyagok között. A rea cég által felajánlott wellcept egyébként a zalai leness-hétvége volt. Az 1331
véltárban is megtalálható, az
terméket tartalmazó edény
elkészítéséhez
szükséges
tartalmát Kovácsné Kimák
technikák,
alapanyagok
Erzsébet tippelte meg a legfrancia és olasz hatásokat is
eredményesebben, ő konktükröznek. Ugyanakkor a
rétan 1350-et írt a szava„Tapolcai burittós" kompzólapra. Ezzel a nyerő tippel
lexitása ellenére, egy lakóvasárnap átvehette Gerald
telepi lakásban akár ötven
Trümper ügyvezetőtől a baperc alatt elkészíthető- tudta
latonfüredi Anna Grand Homeg az expó közönsége a
telbe szóló beutalót.
hazai stand-up comedy műA Tapolca Expo kapcsán
faj népszerű alakjától. A dél
annyit mindenképpen ki kell
és kettő között zajló látványmég emelni, pontos adatok,
részletes elemzés nélkül is,
hogy nyilvánvalóan egy jó
kezdeményezés tanúi lehettek az érdeklődők és a kiállítók. A gazdasági élet és a
közélet egyaránt új impulzust kapott helyben, ami a
jövőre nézve biztató és a rendezvény folytatását is előre
vetíti. A látottak alapján nem
vállalt túl nagy kockázatot
Dobó Zoltán polgármester
azzal a kijelentésével a rendezvény zárásakor, hogy jövőre ismét megrendezi a város a Tapolca Expo-t. Így
A közönségszavazatok díjazottjai és a díjak átadói
legyen!
(szj - tl)
együtt vasárnap a színpadon
Fotó: Szijártó J.
főzés és kóstoló nem az
utolsó volt a programok sorában, hiszen később a Batsányi Táncegyüttes felnőtt
és utánpótlás táncosainak
produkciója szórakoztatta a
közönséget. Több kiállítóval
és számos látogatóval is beszélgettünk a délután folyamán, a vélemények elenyésző kivételtől eltekintve nagyon pozitívak voltak az
expóval kapcsolatban. Többen dicsérték a tapolcai vásár hangulatát, szervezettségét, közvetlenségét. Érdekességképpen Tóth Bálint
ismert kézműves borász például a lényegesen nagyobb
Bakony Expónál vonzóbbnak és barátságosabbnak
értékelte a tapolcai eseményt.
Vasárnap az Acro Dance SE
műsora, majd a Csobánc
Népdalkör előadása szórakoztatta a résztvevőket. A
zárónap végén hirdették ki a
közönségszavazatok alapján
odaítélt díjakat három kategóriában. Étel kategóriában
a “Hegymagasi Marhaságok” vehetett át díjat, ital kategóriában a Stari Kézműves
Sörfőzde, míg kézműves ka-

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu
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SZOLGÁLTATÁS

Érzések, állatmentés után Az ellopott emlék
¨ OLVASÓNKTÓL

Sosem szerettem a kutyákat.
Ugatnak, hangosak, sőt már
meg is haraptak. Soha nem
lesz kutyám, mondtam.
Aztán pár évvel ezelőtt a fiam beállított egy 8 hónapos
keverék
szőrgombóccal.
Gazdája külföldre ment és el
akarta altatni. Nem hagyhatta. Nos így lett a fiam kutyája az én kutyám. Azóta
nálunk ő a király. Este bejön
az udvarról, hanyatt vágja
magát a fotelban, és iszonyatosan horkol. De örülni,
hízelegni senki nem tud úgy
a világon. Ha hazaérek, körbeugrál, szűköl, nyalogat. A
legjobb barát.
A minap hosszabb útról jöttem hazafelé és a Viszló völgyében már nagyon szorított
egy rövid megállóra a természet. Befordultam egy
földútra és kiszálltam a kocsiból. A bokor mellett orrfacsaró bűz fogadott. Odanéztem és három ijedt kis
buksi fejet láttam. A bokor és
egy papírdoboz között ott fe-

A három kis szőrgombóc a biztos haláltól menekült meg
küdt egy valószínűleg több latorvosnak, aki rendelési
napja halott anyakutya és időn kívül térítés nélkül elemlőjét három kis szőrgom- látta, és Ulrike Vollnernak,
bóc szopta rendületlenül. aki befogadta őket. És köGyorsan a kocsihoz léptem szönet azoknak az osztrák
egy plédért, hogy segítsek, lányoknak, akik egy idegen
de ekkor befordult mellém országban is kiválóan vizsegy osztrák rendszámú kocsi gáztak emberiességből. Namelyből négy huszonéves gyon jó érzés fogott el. Alig
lány szállt ki. Kezükben egy elkezdett életeket mentetünk
műanyag doboz, egy kis meg. És akkor hirtelen bepléd és víz. Ők már előbb lém nyilallt egy szörnyű érmegtalálhatták a kicsiket és zés. Adott esetben ezeknek
visszajöttek segíteni. Állat- kutyusok a gazdájának is
orvos és menhely mondo- ilyen jó érzéssel tudtam volgatták németül. Nos, a ku- na segíteni ?
tyusok megmenekültek. Köszönet dr. Ásványi Tamás ál- Név és cím a szerkesztőségben

Moziműsor

TÁJÉKOZTATÁS

Tapolca Városi Mozi

Helyijárat menetrend változtatásról

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Április 6 - 12.
csütörtök – Szerda
6 - 12. csütörtök – szerda
16:00 1400,-Ft
Hupikék törpikék – Az
elveszett falu 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 87 perc
...
6 – 9. csütörtök – vasárnap
18:00 1200,-Ft
Testről és lélekről
BERLINALE: ARANY
MEDVE-DÍJAS FILM 2017.
Színes, magyar film
Hossz: 116 perc
...
10 – 12. hétfő – szerda
18:00 1200,-Ft
Holdfény
OSCAR – DÍJ 2017.
Színes, feliratos amerikai
film
Hossz: 111 perc
...
6 - 12. csütörtök – szerda
20:00 1400,-Ft
Páncélba zárt szellem 3D
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi akció
Hossz: 106 perc
...
Jegyárváltozás!!!
2017. április 6-tól:2D-s filmek:
teljes jegyár: 1200,-Ft, diák,
nyugdíjas: 1000,-Ft, családi
kedvezmény (2felnőtt+2gyerek):
4000,-Ft
3D-s filmek:teljes jegyár: 1400,-,
diák, nyugdíjas: 1200,-Ft,
családi kedvezmény
(2felnőtt+2gyerek): 4800,-Ft.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábban
közzétett 2017. április 18-tól
tervezett menetrend módosítás a folyamatban lévő
egyeztetések miatt későbbi
időpontban kerül bevezetésre.
Az egyeztetések időtartama
alatt a 2017. január 1-től érvényes menetrend marad hatályban, melyet az ÉNYKK
(Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ)
Zrt. honlapján megtalálhatnak.
További információkért kérjük keressék fel a tapolcai
autóbusz állomás forgalmi
irodáját!
Elérhetőségek:
Telefonszám: 87/510-255
Cím:
Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.,
8300 Tapolca, Hősök tere 1.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Szíves megértésüket köszönjük!
Dobó Zoltán
polgármester

06/87/412-289

¨ OLVASÓNKTÓL
Tisztelt Szerkesztőség!
Tudom, hogy egyedi esetről
van szó - ami engem nem vigasztal -, azt is tudom, hogy
nincs segítség, de nem tudom szó nélkül hagyni.
Szent György-hegyi kiskertünkben 10 évig nevelgettünk egy akkor 20 cm-s kis
puszpáng fácskát. 3 évvel
ezelőtt, 3 egymás fölött álló
gömb alakúra nyírtam a
fácskát, mert hárman maradtunk a családból. Hazahoztam és férjem emlékére,

az utcafronti oldalon, 8 méterre a lámpaoszloptól, az
ablakom alá ültettem. A
mostanra már kb. 50 cm-es
bokrocskám március 11-én
reggelre eltűnt, csak a körülötte lévő pálcák maradtak.
Szomorú vagyok, nekünk
emlék volt. A tolvajnak viszont üzenem, hogy most,
még életében ültetek az emlékére egy maszlagos nadragulyát. Az illik hozzá, ha
érti egyáltalán, mire gondolok.
Gombás Viktorné, Tapolca

Esküt tett hétfőn
a város új jegyzője

Általános iskolai
képzés felnőtteknek

Letette a hivatali esküt hétfőn reggel a városházán Tapolca új jegyzője dr. Németh
Mária Anita. Mivel az Általános Igazgatási Csoport eddigi vezetője lett jegyző,
utódjáról is gondoskodni
kellett. Helyére Molnár Károlyt nevezték ki.

Általános iskolai képzés
felnőttek részére (levelező
munkarendben)
2017. szeptember 1-től általános iskolai képzés indul levelező képzés keretében Tapolcán a Szász Márton Általános Iskolában.
Érd: Szász M. Ált. Isk., Tapolca Iskola utca 5.
Tel: 06/87/412-022
(A jelentkezés feltétele a korábban elvégzett évfolyamok teljesítését igazoló legalább 4. évfolyam - bizonyítvány bemutatása)

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.
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Remekeltek a lányok
A Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnokságában, a Tóth László
régió alsóházban a Tapolca VSE- Resolute U
11-es lányai szép eredményeket értek el.
Március első vasárnapján,
hazai pályán egy győzelemmel, és egy vereséggel zárták a napot. Körmendi
DMTE – TVSE- Resolute
23-13. Majd TVSE – Resolute UFC Kőszeg 26-12. A
tapolcaiak legtöbb gólját
Lovász Zsófia (16) szerezte.
Két héttel később Körmendről egy döntetlennel és egy
győzelemmel térhettek haza.
Kilián DSE Pápa – TVSE
Resolute 18-18, majd TVSE
– Resolute – Ősi Andreotti
SE, 22-23, de az ellenfél
nem előírt létszámú megjelenése miatt Tapolcáé a győzelem 10-0 eredménnyel. A
tapolcaiaknak aznap a legtöbb gólt szintén Lovász
Zsófia (15) szerezte.
Edzőjük, Antal Lászlóné
bravúrosnak értékelte, ahogyan a lányok felhozták az
első mérkőzés eredményét
döntetlenre, a második mér-

A dupla győzelem után Celldömölkön. Balra Antal Lászlóné edző Fotó: TVSE-Resolute
kőzés negyvenedik percében, tehát pár másodperccel
a meccs vége előtt pedig egy
büntetővel kaptak ki 23:22re. Április első napján dupla
győzelmet arattak Celldömölkön, négy ponttal, azaz
két győzelemmel térhettek
haza. Első mérkőzésük
TVSE-Resolute – Dr. Lupo
Büki TK 25-5 végeredménnyel zárult. Gólszerzők
Lovász Zsófi (10), Antal
Dóra (5), Molnár Bogi (4),
Kulcsár Dorka (3), Páhi An-

Atléták sikerei Bonyhádban
Hatodszorra rendezték
meg a Boros Dezső Gyermekversenyt a Bonyhádi
Atlétika Centrumban, a
közelmúltban, ahol a Tapolcai Sportakadémia SE
tagjai is remek eredményeket értek el.
U11 korosztályban, a fiúk
közül, 60 m síkfutásban negyedik helyen végzett Fekete Pál. Távolugrásban az
U13-as korosztályban tizedik Hoffmann Gergő Krisztián, U11-es korosztályban
nyolcadik Fekete Pál. A lányok versenyében, 60 m síkfutásban U13-as korosztályban első helyezett Fellegi
Emília Lili. U11 korosztályban nyolcadik Nagy Bianka,
kilencedik Bakler Zita, tizedik Polgár Hanna. 300 m
síkfutásban U13 lányoknál,
első Fekete Júlia, második
Kölcsey Virág, U11-es korosztályban ötödik Pálosi Laura. Magasugrás U13-a korosztályban ötödik Fellegi
Emília Lili, tizedik Osvald
Kinga. Távolugrásban, U13-

na (2), valamint Fedő Petra
(1) voltak.
Másodszorra is győztek,
TVSE- Resolute – Lébényi
KSE 18-13. A tapolcai csapatnak gólt szerezett Lovász
Zsófia (8), Fedő Petra (4),
Páhi Anna (3), Molnár Bogi
(2), Antal Dóri (1). Antal
Lászlóné edző értékelése
alapján a második találkozó
első félidejében nagy küzdelem alakult ki minden gólért.
Az ellenfél nem adta könynyen a győzelmet, a tapolca-

iak kicsit zavartnak tűntek.
A helyzetek megvoltak, csak
a befejezések nem sikerültek
úgy, hogy az eredményben is
megmutatkozott volna. A rövid szünet alatt sikerült
rendbe tenni magukat, a második játékrészben többek
teljesítménye feljavult, pontosabbá váltak a lövések, a
passzok. Látványos lövések,
labdaszerzések, lerohanások
jellemezték ezt a félidőt. A
figyelmes játék meghozta az
eredményt, a sikert.
(me)

Győztes csapatok
Három aranyéremmel térhettek haza a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános
Iskola diákjai a Megyei
Sakk Diákolimpia csapatversenyéről.
Március második hétvégéjén, Ajkán, négy általános iskolai csapatból három
aranyérmet Tapolca szerzett.
Az I-II. korcsoportos leányok közül, a Kis Vanda,
Szücs Noémi és Szücs Vivien
alkotta csapat ért el első he-

lyezést. Az I-II. korcsoportos fiúk közül első helyen
végzett a Bodó Boglárka,
Horváth Barnabás, Kötéljártó Áron és Tóth Csongor
összeállítású csapat. III-IV.
korcsoportos fiúk közül az
Enyingi Bence, Gergely Dániel, Mátyás Donát, Szőke
Kristóf és Varga László alkotta csapat végzett az első
helyen.
A győztes csapatok tovább
jutottak az országos döntőbe.
(me)

Fekete Júlia távolugrásban első lett korosztályában
Fotó: Fekete Sándor
a korosztályban első Fekete
Júlia, tizenkilencedik Osvald Kinga. U11-es korosztályban negyedik Bakler Zita, nyolcadik Nagy Bianka,
tizenkettedik Polgár Hanna.
4x1 váltófutásban Tapolca
„B" csapata a második, Tapolca „A" csapata a kilencedik helyet szerezte meg. Edző Csapó Mónika és Bakler A Megyei Sakk Diákolimpia III-IV. korcsoportjának
Zoltán.
(me) győztes tapolcai fiú csapata
Fotó: Bodóné Szilvia
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Rövid hírek
n KÉZILABDA - A
Magyar Kézilabda Szövetség
Gyermekbajnokság Tóth László régiójában március második vasárnapján az U14-es tapolcai fiú csapat
a Győri Egyetemi Csarnokba látogatott. Mindkét mérkőzésük döntetlennel zárult, Telekom
Veszprém Tapolca – KK
Ajka 23-23, Várpalotai
BSK – Telekom Veszprém Tapolca 23-23. A
legtöbb gólt aznap a két
meccsen a tapolcaiak
közül Farkas Adrián
(12) szerezte. Edzőjük
Lakos Dezső. (me)
n SZURKOLÁS
Március elején a Tapolca VSE –Resolute
kézilabda
utánpótlás
csapatát lepte meg egy
ajándékúttal a Tapolcai
Női Kézilabdáért Alapítvány. Az utazás élmény volt kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
Túl a jó hangulaton és
közösségépítésen, a nap
fénypontja a Győri Audi
ET-DVSC NB I-es mérkőzés
megtekintése
volt.
(me)
n SAKK - Utolsó fordulójához ért a megyei
I. osztályú sakk csapatbajnokság március harmadik hétvégéjén, ahol
elvesztette veretlenségét a tapolcai csapat,
Balatonalmádi SE- Tapolca VSE – Kölcsey
nyomda 7:5. Egy pontot
szerzett, győzött Bodó
Boglárka, Horváth Lajos, illetve Kulcsár István. Fél pontot szerzett
döntetlennel Juhász Judit, Enyingi Bence, Paréj József valamint Szabó Benjamin. A bajnokságon az első helyezést
így is magabiztosan,
56,5 ponttal nyerte
Tapolca.
(me)
n
FOCI - Az MTD
Hungária Megyei U16
Nyugat 12. fordulójával
megkezdték a tavaszi
fordulót a tapolcaiak
múlt pénteken. Hazai
pályán látták vendégül
Nemesvámos csapatát,
mely végül döntetlennel zárult. TIAC VSE –
Nemesvámos LSE 2:2.
Gólszerzők:
Molnár
Áron és Magyar Gábor.
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Rendőrségi hírek
n BÍRÓSÁG elé állítás
kezdeményezésével zárták a
tapolcai rendőrök a 39 éves
balatonalmádi férfi ügyében
folytatott nyomozást. A sértett 2017. március 22-én reggel tett feljelentést a Tapolcai Rendőrkapitányságon,
hogy ismeretlen tettes az
éjszaka folyamán a tapolcai
kórház gépészeti helyiségéből négy darab, egyenként
közel 700 ezer forint értékű
hálózati áramátalakítót tulajdonított el. A nyomozók
már aznap azonosították a
feltételezett elkövetőt, egy
39 éves balatonalmádi férfit,
akit a délutáni órákban otthonában fogtak el. Ezt követően előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették és
gyanúsítottként hallgatták ki
a A nyomozók a közel 3 millió forint értékű invertereket
a férfi egyik barátjának házában találták meg, melyeket lefoglaltak és visszaadtak a tulajdonosának. A
gyanúsított ellen lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított
nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya bíróság elé állítási
javaslattal zárta, és az ügyet
átadták az illetékes ügyészségnek - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit megelőzési
főelőadó.
n VÁDEMELÉSI javas-

lattal fejezték be a tapolcai
rendőrök egy közúti baleset
gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás adatai szerint egy 66
éves tapolcai nő 2017. január 15-én 15 óra körül Tapolca irányából közlekedett
személygépkocsijával Zánka felé. Haladása során
azonban megcsúszott járművével és a menetiránya
szerinti jobb oldali árokba
sodródott. Az ütközés következtében a járművezető és a
személygépkocsi jobb első
ülésén helyet foglaló 37 éves
férfi könnyű sérüléseket
szenvedett. A 66 éves tapolcai nő ellen közúti baleset gondatlan okozásának
vétsége miatt indult nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a napokban
befejezte, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelés
kezdeményezésével adták át
a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészségnek.

MOZAIK
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A táj, ami körbevesz
KIÁLLÍTÁS Szelestey Ibolya ötvenhárom képe látható az aulában
Jelenünk, múltunk, lakóhelyünk szépségei, és vászonra álmodott pillanatai
jelennek meg Szelestey
Ibolya tárlatának képein.
A kiállítás ötvenhárom festménye hiteles metszetet ad
alkotójuk külső szemlélő
számára is könnyen befogadható látásmódjából, a
szűkebb hazához, a Tapolcai-medencéhez kötődő szeretetéről, a szinte mindig
szemünk előtt lévő szépségről, amit mégsem veszünk észre a mindennapok
rohanásában. Az idén hetven
esztendős rajztanárt először
egykori diákja, a Tamási
Áron Művelődési Központ
igazgatója, Barczáné Tóth
Boglárka köszöntötte, felidézve a valamikori jó tanárdiák kapcsolatot. A Képek
című tárlatot Németh István
Péter könyvtáros, író nyitotta meg a jelentős számú
érdeklődő előtt. A tökéletesen felépített beszéd első részében bemutatta az alkotót,
majd a kiállítás képeinek se-

Fotó: szj.

Barczáné Tóth Boglárka, Szelestey Ibolya, Németh István Péter a Tamási Áron
Művelődési Központban rendezett megnyitón. Háttérben a Tapolcai Kamarakórus
gítségével képzeletbeli sétá- gezte főiskolai tanulmánya- szönnek kis utcák, pincék,
ra invitálta a résztvevőket. A it. Tanított Sümegen, Tapol- padok, terek, a váltakozó évkirándulás útvonalát a fest- cán és Szigligeten is ma- szakok. A tárlat április 19-ig
mények jelölték ki, Németh gyar-rajz szakos diplomájá- tekinthető meg a Tamási
István Péter pedig remek val. Régóta fest, erőssége, Áron Művelődési Központidegenvezetőnek bizonyult. mondhatni stílusa, a tájábrá- ban. A keddi megnyitón a
Szelestey Ibolya tapolcai zolás. A képeken feltűnik a Tapolcai Kamarakórus adott
születésű
képzőművész, Balaton, számos környékbe- nívós műsort, a repertoárt
1965-ben érettségizett. Za- li település, tanúhegy, Ta- természetesen a Kodály em(szj)
laegerszegen és Pécsen vé- polca a tóval, de visszakö- lék-évhez igazítva.

Tojásfa a Fő téren
Régi idők néprajzi hagyományait idézték vissza tapolcai
civil szervezetek, az önkormányzat segítségével a napokban. Erről a szervezők nevében Boczkó Gyula tájékoztatta lapunkat a Fő téren a tojásfa feldíszítése közben.
A Városért Egyesület, a Városszépítő Egyesület Nőklubja, a Nyugdíjas Klub és a Tapolca Kft. az idén tavasszal is állított tojásfát a Fő téren. A feldíszítésre
természetesen várták az óvodás csoportokat is, akik
hatalmas lelkesedéssel közelítették meg a helyszínt. Az
említett szervezetek tagjaik által elkészített húsvéti tojásaikat helyezték el hétfőn, az egyéb húsvéti kellékek
biztosításával együtt . A bontás napján (április 18. 16 óra)
várhatóan gyerekek húsvétot köszöntő énekeit, verseit,
néptáncosok előadását is láthatják az érdeklődők. (szj)

A húsvétra hangolódás jegyében tojásfát állítottak a
Fő téren, az apróságok legnagyobb örömére Fotó:szj

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

felverjük a másik fele cukorral. A
kettő masszát lazán összekeverjük
és beletesszük lisztet, amibe már
elkevertük a sütőport és a diót.
Ugyanakkora kivajazott. kilisztezett tepsibe megsütjük. 170 fokon
30 percig. A krémet úgy készítjük,
hogy a tejhez hozzá adjuk a cukrot,
vaníliás cukrot és pudingport,
majd felfőzzük. Langyosra hűtjük
és beledolgozzuk a vajat. Ezzel
töltjük meg a tésztát úgy, hogy leveles tészta, krém, diós tészta,
krém és a tetejére leveles tészta
kerül. Tegyük hűtőbe, hogy a krém
megdermedjen, majd szeleteljük
fel. Díszítsük tejszínhabbal, mandarinnal!
Kovács Pálné, Hegymagas

Piaci ajánló

Piaci információk

Ha nagypéntek, akkor nagybevásárlás a PIACON!
Nyitva tartás: 06.00-13.00-ig
Ha frisset akar HÚSVÉTRA
most látogasson ki a Piacra!
Frissen vágott húsáru-füstöltáru és zöldségek a helyszínen kaphatók!
Április 21-én: 16-19 óra között esti nagybevásárlás!
Tapolcán először, esti piaci
forgatag!

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 40 - 45/db
Burgonya: 180-200 Ft/kg
Sárgarépa: 200-250 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Paprika: 150 Ft/db
Paradicsom: 880 Ft/kg
Uborka: 550 Ft/kg
Alma: 250-280 Ft/kg
Saláta: 200-250 Ft/fej

