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Elkezdődött a tanév
FEJLESZTÉS Átadták a Bárdos iskolában a felújított tornatermet
Szeptember elsején megkezdődött a 2017/2018-as
tanév. Ekkor tartották a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tanévnyitó
ünnepségeit is.

Reggel háromnegyed nyolckor a Kazinczy Ferenc Tagintézményben, negyedórával később a Batsányi János
Tagintézményben, háromnegyed kilenckor pedig a
Bárdos Lajos Intézményegység diákjai, pedagógusai sorakoztak fel intézményük udvarán. Itt a tanévnyitó után átadták a felújított
tornatermet, illetve a gyerekek birtokba vették az új
udvari játékos sporteszközt.
A megjelent vendégekkel,
diákokkal, oktatókkal Gál
Attila igazgatóhelyettes ismertette, hogy mi történt a
nyáron a tornatermi felújítások során. Miután Dobó
Zoltán polgármester megosztotta gondolatait a megjelentekkel, Bajner Imre intézményvezetővel, illetve
Szűcs Attilával, a Balatonfüredi Tankerületi Központ

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói látványos bemutatóval vették
birtokba a felújított tornatermet
Fotó: Májer Edit
igazgatójának szakmai helyettesével átvágták a nemzeti színű szalagot. Az iskola
második évfolyamos tanulói
játékos sportbemutatóval
avatták fel a tornateremet.
Mint megtudtuk, a TVSE
Kosárlabda szakosztályához
köthetően – a TAO pályázatok révén- a tagintéz-

ményben ízületkímélő sport
parkettaborítás került beépítésre, továbbá korszerűsítették a világítást is. A Szülői
Munkaközösség, az iskola
alapítványa, valamint az önkormányzat további támogatásával megújult a szellőztető rendszer is, mivel
félő volt, hogy az új parketta

a terem nedvesedése miatt
esetleg sérül. Ennek elkerülése érdekében kialakítottak
a tornateremben egy, páratartalomtól függő, automata szellőztető rendszert. A
felújítás a tornaterem kifestésével vált teljessé.
(me)
(Körkép általános iskolai
tanévnyitókról az 5. oldalon)

Hétköznapi
„kalandok”
Azon már meg sem
lepődök, hogy autósok nem használják
az irányjelzőt, vagy az
egyirányú utca végén
középen állnak meg
kikanyarodás előtt, s
zárnak le egyszerre
két mögöttük lévő sávot. De hogy úgy tolat
ki valaki a belvárosban a főutcára, hogy
nem néz körül és a
sajátján kívül még további két járművet is
veszélyeztet, az már
kissé bosszantó. Ám
ugyanebben az időben a jelzés nélkül az
abc előtti szakaszon
megálló Opelos se
volt „kutya”, aki a már
őt éppen kikerülő autót figyelmen kívül
hagyva taposott a
gázba, majd az Arany
János utcai kereszteződésben huszárosan pördült vissza a
Fő tér felé. Eközben
egy biciklis száguldott
lefele a Szentháromság szobornál, forgalommal szemben.
Szijártó János

Gaál Zsóka ezüstérmes
Augusztus utolsó napján
ért véget a brazíliai Pocos
de Caldas-ban megrendezett korosztályos sakkvilágbajnokság, ahol az
U10-es korosztályban első kiemeltként Magyarországot, mellette Ajka és
Tapolca városát is képviselve Gaál Zsóka ezüstérmet szerzett.

zárta a világbajnokságot, és
az ezüstéremmel óriási nagy
elismerést szerzett nemcsak
Magyarországnak, hanem a

Tapolca Városi Sportegyesületnek is. (Folytatás a 7.
oldalon „A világ legjobbjai
között” címmel)
(me)

Kitisztított áteresz, mélyített patakmeder a déli elkerülő útnál
Fotó: tl. A Tapolca VSE sakkozója tizenegy fordulós svájci rendszerű megmérettetésen vett
részt, ahol a világbajnoki cíA nagyobb volumenű, látvá- rások hiányában, takarékos mért ellenfelein túl egy benyos beruházások mellett – megoldásokkal, önerőből tegséget is le kellett küzdestrand, vásárcsarnok- több oldotta meg a városüzemel- nie.
kisebb, de sok szempontból tetés - tudtuk meg Kozma Az év főversenyén Zsóka a
fontos infrastrukturális be- Henrik alpolgármestertől.
második helyet szerezte
ruházás valósult meg az el- (Írásunk a 2. oldalon „Aka- meg, ez 11-ből 8,5 ponttal simúlt hetekben, hónapokban. dálytalanul folyhat el az került neki. 7 győzelemmel, Zsóka világbajnoki ezüstöt szerzett nemcsak MagyarFotó: Gaál Renáta
Ezeket viszont pályázati for- eső” címmel olvasható). (tl) 3 döntetlennel, 1 vereséggel országnak, de Tapolcának is

Fejlesztések önerőből

2

- TAPOLCAI ÚJSÁG

KÖZÉLET

2017. SZEPTEMBER 8.

Támogatás rászoruló diákoknak
Tapolca idén is csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójához. Másik három napirendi pont mellett
erről is döntött a képviselő-testület a keddi rendkívüli nyilvános ülésen.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű,
felsőoktatásban részt vett
hallgatóknak folyósítható
ösztöndíj, akik a települési
önkormányzat illetékességi
területén állandó lakóhellyel
rendelkeznek és felsőoktatási intézményben felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében teljes idejű (nappali tagozat) képzésben
vesznek részt. A 2017-re
biztosított 3 millió forintos
keretből az idei évben 1 millió 420 ezer forintot használ-

RENDEZVÉNY
Az idei nyáron több mint 130
gyermek jelentkezett a Tapolcai
Termálstrandon júniusban indított úszásoktatásra. A programon
óvodások és általános iskolások
is részt vettek, tudtuk meg a szervezők nevében nyilatkozó István
Krisztinától.
- A gyerekek jutalmazásaként a
Tapolca Kft. „bizonyítványosztó
ünnepséget” szervez kedden
(09.12.) 16.30 és 18 óra között a
strandon. A rendezvényen a gyerekek átvehetik a jól megérdemelt bizonyítványt és a medencében megmutathatják szüleiknek, hogy mit tanultak. A vezető
oktató Hanzmann László testnevelő volt, de Krachun Éva és
Hanzmann Máté is részt vett a
munkában. A tervezett program
szerint 16.30-kor Dobó Zoltán
polgármester mond köszöntőt,
utána tartják a bizonyítványosztó
ünnepséget. A végzett tanulók játékos úszóbemutatója 17 órakor
kezdődik.

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

Négy napirendi pontról tárgyalt és döntött a képviselő-testület a keddi rendkívüli nyilvános ülésen
Fotó: Szijártó János
tak fel, így a következő évi alatt húzódó rendszer álla- ram TOP-5.3.1-16 kódszákeretösszeg emelése nem pota mindenképpen igé- mú, “A helyi identitás és konyelne egy átfogó, hosszabb hézió erősítése”. felhívásáindokolt.
A települési vízi közmű távra szóló fejlesztést. Ta- ra, konzorciumi keretek körendszer 15 éves időtávra polcán szinte mindennapo- zött. Továbbá a Balaton
szóló Gördülő Fejlesztési sak a hibák miatti útfelbon- Elektronika Kft. által a TaTervéről is tárgyaltak, ám tások.
polcai Rendőrkapitányság
abból hiányolták – Sólyom Az ülésen a “Tapolca, Gyu- részére felajánlott számításKároly képviselő vetette fel lakeszi, Raposka együtt egy- technikai eszközök átadáa problémát – a tényleges másért” című pályázat be- sáról is döntöttek, ugyanis
fejlesztést, jobbára felújítás, nyújtását is támogatta a tes- az adományozáshoz szüksékorszerűsítés szerepel az tület a Terület és Település- ges az önkormányzat közreanyagban. Holott a város fejlesztési Operatív Prog- működése is.
(szj)

Akadálytalanul folyhat el az eső

(Folytatás az 1. oldalról)
Évek óta elhúzódó probléma
volt, hogy nagyobb esőzések idején a városból lezúduló víz, Tapolca mélyebben
fekvő pontjain a csatornafedeleket is megemelve, kisebb-nagyobb területrészeket árasztott el. A megnövekedett talajvíz pedig újabb
problémákat okozott, hiszen
házak alapjait, lábazatait,
pincéit vizesítette el a környéken. A problémák egyik
lehetséges okát, a Batsányi
utca alján tönkrement, eldugult esővíz-elvezető rendszer cseréjével, újbóli kiépítésével oldották meg a közelmúltban mintegy 2 és fél
millió forintból.A beruházás
eredményeképpen a város
magasabb részeiről ideérkező víz akadálytalanabbul
Fogadóórák a városházán:
folyhat a patakba. Korábban
- Rig Lajos országgyűlési
a
patakmeder hetven centiképviselő minden hónap első
méteres mélyítésével és a
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- déli elkerülő út alatti beszűkormányzati Hivatal udvari ta- kült áteresz tisztításával is
nácstermében tart fogadóórát
erre az akut problémára re- Dobó Zoltán polgármester
agáltak az illetékesek. KozSzeptember 11. 14.00-16.00
ma Henrik alpolgármester
- Lévai József alpolgármester
elmondta, járdák javítására,

Szeptember 18. 14.00-16.00

INFORMÁCIÓ

építésére is költöttek az elmúlt időszakban. Az Egry
utcában például önerőből, a
városüzemeltetés saját dolgozóinak munkájával megújult 100 méternyi járdaszakasz mindössze 800 ezer forintból. Az alpolgármester
szerint, korábban ennek az
összegnek a sokszorosára
kapott árajánlatot az önkormányzat. Elkészült a Kazinczy tér 1 és 3-as ház közötti gyalogút is nemrégiben. Az előbbinél a múltban
túl közel és sűrűn ültetett ja-

pán akácokat, egyéb facsemetékkel váltja ki ősszel az
önkormányzat. Borítékolható ugyanis, hogy a fák gyökerei tönkreteszik a járdátmondta el lapunknak Kozma Henrik.
Egyelőre - a célra rendelkezésre álló anyagi források
hiányában - nem valósultak
meg a tervezett Dobó lakótelepi járda javítások, de a
déli városrész egyes rossz
állapotú útjai is javításra,
felújításra szorulnának tudtuk meg.
(tl)

Megújult az esővíz elvezető rendszer a Batsányi utca
és a Déli Városkapu Park találkozásánál Fotó: Töreky

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

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Strandröplabda verseny
családias hangulatban
Harmadik
alkalommal
rendezték meg augusztus
utolsó hétvégéjén a Csermák József Rendezvénycsarnok szervezői a Tapolcai Amatőr Strandröplabda versenyt.
A Városi Sport – és Szabadidő Centrum homokos röplabda pályáján a fullasztó
meleg sem szegte a délután
odaérkező nevezők kedvét.
A verseny családias, jó hangulatban telt, a résztvevők
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KRÓNIKA

Új ügyeleti autót vettek

többsége ismerősként köszöntötte egymást a korábbi
évekből.
Kizárólag nem igazolt, amatőr versenyzők alkotta csapatok jelentkezhettek. Az
arany-, a KI HA MI NEM
(Németh Judit - Kassai Balázs), az ezüst –, a RETRO
(Bakonyi Veronika Berta Pásti Gábor) a bronzérem
pedig a MEDVÉK (Medveyné Dávid Réka - Medvey
Bálint) csapatok tagjainak
nyakába került.
(me)
Balról dr. Stark Elek tapolcai háziorvos, Tóth Csaba lesenceistvándi polgármester,
a kistérségi társulás elnöke, Dobó Zoltán tapolcai polgármester, továbbá az
érintett települések képviselői, polgármesterei
Fotó: Kovács Melinda
Új szolgálati autóval folytathatja tevékenységét a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata.

A 4.5 millió forint értékű,
1600 köbcentis, összkerékmeghajtású Suzuki Vitara
személygépkocsit ünnepélyes keretek között adták át
rendeltetésének a térség
érintett települései, polgárA fullasztó kánikula sem riasztotta vissza a nevezőket mesterei a minap Tapolcán.
a játéktól
Fotó: Csermák József Rendezvénycsarnok A célra minden szempontból

ISKOLAKEZDÉS
A helyi családvédelmi központtal együttműködésben,
annak ajánlásai alapján, huszonöt rászoruló család
gyermekének ajándékozott
tanszercsomagot a napokban a Hit Gyülekezete.
A hívők adományaiból gyűlt
össze a szükséges pénzt a
nemes célra - tudtuk meg

alkalmas, megbízható személygépkocsi vásárlásáról,
illetve Tapolcának a vételárhoz történő negyvenhét
százalékos hozzájárulásáról
a város önkormányzata még
augusztus elején döntött. Az
indoklás szerint, a háziorvosi ügyelet korábbi autója
„elöregedett, illetve alkalmatlanná vált feladatai biztonságos ellátására”. Az autót korábban lízingszerződéssel szerették volna biztosítani a helyi egészségügy
számára az érintettek, ám a
„szerteágazó és bonyolult

ügyintézés miatt” a Társulás
elállt a lízinges megoldástól
és az autó teljes összegű kifizetése mellett döntött. A települések a költségeket elosztották egymás között, racionális megoldásként lakosságszám alapján járultak
hozzá a mintegy 4 és fél
milliós vételár kifizetéséhez. Mint azt megtudtuk, Tapolcára ez alapján kétmillió
58 ezer forint jutott. Természetesen a ráeső rész arányában tulajdonjogot is
szerzett a város a gépjárműben.
(tl)

Ajándék a gyülekezettől

Heti Ötlet

Sedlákné Kiss Anikótól, aki a
gyülekezet szeretetszolgálatának helyi vezetője. Tapolcán először 2017 januárjában osztottak tartós élelmiszert a Tapolcán gyülekezeti házzal is rendelkező vallási csoport tagjai. Már akkor tudatosították, hogy az
adományozás ezzel nem ér

Szijártó János

véget, a folytatás várható.
– Az eseménynek akkor nagyon jó visszhangja volt, így
boldogan dolgoztunk a következő ilyen alkalmonárulta el Sedlákné Kiss
Anikó. Megtudtuk tőle, a helyi családok számára kiosztott tanszercsomagban színes ceruzák, gyurmák, zsírkréták, ceruzák, tollak, radírok, festékek egyaránt vannak. Ezeket a taneszközöket
a Hit Gyülekezete egy országos akció keretében osztja ki
a leginkább rászorulóknak.
A jövőbeli adományozást
egyébként bárki segítheti a
maga módján és lehetőségei
szerint, hiszen a Hit Gyülekezete Halápi úti gyülekezeti házában egy külön helyiség áll rendelkezésre játékok, ruházat és egyéb adományok tárolására.
Mint megtudtuk, szívesen
fogadják a magánfelajánlásokat és a jótékonysági akciókat segíteni kívánó aktiHuszonöt család gyermekének ajándékozott tanszervisták jelentkezését a jövőcsomagot a Hit Gyülekezet Szeretszolgálata
Fotó: tl. ben is.
(tl)

egészség
környezet
informatika

újságíró
Alig tíz év alatt hatszorosára nőtt a magyarországi
internet átlagos sebessége
és közel tízezerszeresére a
szélessávú előfizetők száma. Tévhit, hogy a robbanásszerű fejlődés mögött
csak az optikai kábeles hálózatok bővülése áll, valójában több technológia
együttes elterjedése vezetett idáig - derül ki az
egyik szolgáltató cég által
közreadott elemzésből.
Tíz évvel ezelőtt a magyarországi internetkapcsolatok átlagos sebessége
2-3 Mbps környékén alakult, ma viszont már 14,8
Mbps. A közel 600 százalékos növekedés nem példa nélküli, de kifejezetten
jó eredménynek tekinthető. Ennek következtében
ma Magyarországon 94%
a szélessávú (vagyis 4
Mbps-t meghaladó) netkapcsolatok aránya, ami

európai szinten is jónak
mondható. A szélessávot a
közvélemény az elmúlt
években rohamosan gyarapodó optikai kábeles hálózatokkal
azonosítja,
amelyek valóban impozáns, Gbps nagyságrendű
le- és feltöltési sebességet
tesznek lehetővé. A terjedés valódi motorját azonban a telefonhálózaton
keresztül elérhető, akár
100 Mbps sebességre is
képes DSL technológiák
és az akár négyszer gyorsabb kábelnetes hozzáférések jelentették - tudtuk
meg Lengvárszky Szabolcs telekommunikációs
szakértőtől, a Vannet ügyvezetőjétől.
Vannak azonban olyan
megoldások is, amelyekkel kábelfektetés nélkül is
elérhető a szélessávú net.
A mobilnet mellett ilyen a
műholdas internet is.
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Nem árt tudni...
A vegyszerek nagy része a
természeti környezetbe kerülve nem, vagy csak nagyon lassan bomlik le. Egy
részük a természetes élővilágot mérgezik, de előbbutóbb bekerülnek az emberi
szervezetbe is a tápláléklánc, az ivóvíz és a belélegzett levegő által. Az öszszes megbetegedés negyedéért a vegyi anyagok tehetőek felelőssé.
Bár naponta körülbelül 10
ezer szintetikus anyaggal
találkozunk, döntő részének hatása jószerével ismeretlen. A tisztítószerekhez
adagolt mesterséges illatok allergiát válthatnak ki.
Ráadásul az ilyen termékek
leggyakrabban a kőolajra
épülő vegyipar termékei,
aminek a szereplői számos
geopolitikai, társadalmi és
környezeti probléma kiváltói. (forrás:Ökofitnesz közösségi platform, ökofitnesz.hu).

LAKÁS-OTTHON-KERT

Környezetbarát tisztítás
Környezetkímélő, természetbarát tisztító „csodaszerként"
beszélnek a NA2CO3-ról, azaz
a nátrium karbonátról. A vegyületet régen inkább sziksóként emlegették, ma mosószóda néven kapható a kereskedelemben. Kifejezetten olcsó,
ugyanakkor természetbarát, kiváló általános tisztítószer- állítják a forgalmazók és a felhasználók egyaránt.
Manapság nem meglepő, hogy
a vegyipar által kreált, gyakran
indokolatlan környezeti terhelést, vagy irritációt okozó vegyületek helyett, régen bevált
és ma sem használhatatlan
módszerek, szerek kerülnek újra vissza a köztudatba. A mosószóda például a konyhákban,
fürdőszobákban, sőt, így szüret
idején a borospincékben is
hasznos társ lehet. Ugyanis kifejezetten környezetbarát, biológiailag lebomló, általános

Környezetkímélő, természetbarát tisztítószerként beszélnek a nátrium karbonátról
Fotó: tl.
vízlágyító, áztató, zsíroldó és
tisztító hatással bír. A hetvenes
évekig elterjedt trisóval ellentétben nem tartalmaz foszfátot,
így élő vizekbe kerülve nem
okoz algásodást sem. Ruhaneműk mosásánál és takarításnál

egyaránt használható, az előbbi
esetében a fehér ruháknál akár
magában, tehát egyéb vegyszerek hozzáadása nélkül is kiváló
hatású fehérítőszernek számít.
Tisztításnál pedig egy liter
meleg vízben feloldott, púpos

Hirdetés

www.profipadlo.hu

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
06/87/412-289
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON Online újságunk
GAZDASÁG
www.tapolcaiujsag.hu
.
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evőkanálnyi mosószóda a legzsírosabb tűzhellyel is képes elbánni. Általános mosogatásnál
elég öt liter vízhez egyetlen
evőkanál mosószóda- állítja a
NA2CO3 egyik ismert hazai
gyártója. Jó tulajdonságai közé
tartozik, hogy nem irritálja a
bőrt, legfeljebb a kiszáradásra
hajlamos bőrűeknek érdemes
védekezni ellene gumikesztyű
használatával.
A minőségi borászat alapja a
tisztaság, a különféle szagoktól
mentes környezet biztosítása, a
káros baktériumok, például az
ecetesedés elleni védekezés. A
borral foglalkozó gazdák, szakemberek tudják, hogy az erjesztett ital egyik jellemző tulajdonsága, hogy képes megkötni
a szagokat a levegőből, így az
ital élvezeti értéke csökken,
szélsőséges esetben kellemetlen szagúvá válhat. A mosószóda a kisebb pincék eszközeinek, tartályainak tisztításában
és szagtalanításában is segítségünkre lehet.
(tl)
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Becsengettek a Bárdosban is
Eseménydús nyár után
szeptember elsején újra
kitárta kapuit a diákok
előtt a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola
intézményegysége.

A tanévnyitó ünnepély egyik
legfontosabb mozzanata az
első osztályosok köszöntése
volt, akik közül sokan megszeppenve kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat. A felsőbb évfolyam
verssel köszöntötte őket,
akik ezt két csoportosan előadott művel viszonozták.
Bajner Imre intézményvezető üdvözölte az iskola régi
és új tanulóit, majd pár mondatban kitért arra milyen
fontosabb események történtek az előző tanév zárása

óta, és mi vár rájuk idén.
Elmondta, hogy csak rajtuk
múlik - legyen szó diákokról, oktatókról, dolgozókról - hogy milyen lesz az
előttük álló 180 nap. Kérte a
diákokat, hogy tanuljanak és
viselkedjenek Bárdos diák
módjára, hogy szüleik és tanáraik is büszkék lehessenek
rájuk. Beszédében felhívta a
figyelmet a sport fontosságára, megemlítve a nyári
Magyarországon megrendezett vizes világbajnokságot.
Ennek kapcsán megosztotta
azt a meggyőződését, hogy
mindenki tehetséges valamiben, csak rá kell jönni,
hogy miben.
A vezető végül köszönetet
mondott a tornaterem felújításában nyújtott segítségéért

Tapolca Város Önkormányzatának, a Tapolca Városi
Sportegyesületnek, illetve
azon belül a Kosárlabda
szakosztálynak, a szülői
szervezeteknek,
továbbá
mindenkinek, aki részt vállalt benne.
Külön köszönetét fejezte ki
a Városszépítő Egyesület
Nőklubjának, akik a „Tesco
– Gyermekeink jövőjéért"
pályázat útján nyertek egy
szabadtári játékos sporteszközt, a libegő-lépegetőt, melyet az udvaron a diákok birtokba is vettek.
Miután az intézményvezető
megnyitotta a 2017/2018-as
tanévet, Gál Attila igazgatóhelyettessel névre szóló emléklapot és ajándékot adtak
át az elsősöknek.
(me)

Évnyitó a Kazinczy Ferenc Tagintézményben, ahol
összesen 21 osztály 484 diákja kezdi meg a 2017-2018as tanévet. Bajner Imre azt hangsúlyozta, hogy rajtuk
múlik, milyen lesz az előttük álló időszak Fotó: Szijártó

Száznyolcvan tanítási
nap áll a gyerekek előtt
A gyerekeket, pedagógusokat, szülőket, hozzátartozókat a Kazinczy Ferenc Tagintézményben,
előbb Bodor Tamás tagintézmény-vezető, majd
Bajner Imre igazgató köszöntötte.

- Minden bizonnyal sokan
várták már közületek, hogy
találkozhassanak az osztálytársakkal, barátokkal, hogy a
nyári élményeket megosszátok egymással. Mert gondolom, az volt bőven és nem
csak a kontrollerek gombjait
nyomogattátok, és a telefon
képernyőjét simogattátok a
nyáron. Mert az idei nyáron
az időjárásra nem lehetett
panasz. Akik pedig nem jutottak el távoli tájakra élvezhették a tapolcai strand
Verssel kedveskedtek az első osztályosok. Háttérben /balról jobbra/ Szűcs Attila, a szolgáltatásait, s szerezhetBalatonfüredi Tankerületi Központ igazgatójának szakmai helyettese, Bajner Imre tek tapasztalatokat, élméintézményvezető, Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere, valamint Gál Attila igaznyeket – hangsúlyozta Bajgatóhelyettes
Fotó: Májer Edit ner Imre. Az igazgató hozzáHirdetés

tette, hogy a következő két
hétben a negyedik és hatodik
évfolyamosok úszásoktatáson vehetnek részt. A Határtalanul program részeként pedig tavasszal a hetedikesek utazhatnak Kárpátaljára. – Az azonban tény,
hogy az iskola, az előttünk
álló tanév nem csupán kirándulásból, szórakozásból
áll. 180 iskola nap következik most, rajtatok múlik,
hogy milyen lesz – mondta
az igazgató. Az évnyitón
részt vett a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója Baranyai Zoltánné,
az önkormányzatot Lévai
József alpolgármester képviselte.
Az évnyitó végén azt is megtudtuk, a Kazinczy Tagintézményben 21 osztály, összesen 484 diákja kezdi meg az
idei tanévet, a két első osztályban negyvennégy tanuló.
(szj)

Jó körülmények között kezdhetik meg a tanévet
A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Batsányi
János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagintézménye 32 elsős tanulóval
kezdte meg az idei tanévet. Az iskola „öregebb”
diákjai mellett, a legfiatalabbakat is köszöntötte
szeptember első napján
Baksa Júlia intézményvezető helyettes.
Különbözik-e egyáltalán az
egyik tanévnyitó a másiktól?
- tette fel a költői kérdést az
intézményvezető helyettes,
aki egy Deák Ferenchez, a
haza bölcséhez kötődő anekdotával világított rá, hogy
ami kívülről egyformának
látszik, az belülről, lényegét

A Batsányiban is emléklapot kaptak a legkisebbek az
évnyitó ünnepségen
Fotó: Töreky László
szemlélve még jelentős különbséget mutathat. Baksa
Júlia szavai egyaránt szóltak
az iskola kapuit először átlépőkhöz és a már tanévet,
tanéveket maguk mögött tu-

dó diákokhoz. - Mert a tanulás, a tudás lényege a tegnaptól való különbözés. A
tanulás alapja az emlékezet,
a memória, amelynek nagysága és minősége megkü-

lönböztet bennünket az állatvilág legfejlettebb élőlényeitől. Az ember jó memóriájának, tanulási képességeinek köszönhetően felhalmozza és hasznosítja a tudást. Ez csak az ember kincse, fordítsátok ti is magatok
javára! - fogalmazott a tanintézmény helyettes vezetője, majd emléklapok átadásával köszöntötte a Batsányi 32 elsősét.
Megtudtuk, hogy az iskola a
nyár folyamán elvégezte a
szükséges belső- és külső állagmegóvási, felújítási munkákat. A termek és bútorok
festése mellett, renoválták
az iskola szabadtéri fajátékait és bejárati aszfaltburkolatát is.
(tl)
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A tisztább környezetért
2017-ben immár VII. alkalommal szervezik meg a
TeSzedd! - Önkéntesen a
tiszta Magyarországért! akciót.
Az akció idén szeptember
15-17. között lesz, amely
idén a Takarítási Világnap
köré szerveződik, amikor
önkéntes szemétszedő akciók zajlanak világszerte.
Az önkéntes szemétszedésre
– az elmúlt évekhez hasonlóan – kisebb-nagyobb baráti társaságokat, munkahelyi
közösségeket, családokat, és
diákokat várnak a szervezők. Az akciót közterületen
lehet végezni, az ember
egészségét károsító veszé-

lyes hulladékot nem lehet
összeszedni.
A Magyar Posta Zrt. ingyenesen szállítja ki a szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket – gumikesztyűket,
zsákokat, gyorskötözőket –
az egyes találkozási pontok
helyi koordinátoraihoz, a
szervezők pedig gondoskodnak az akció során összegyűjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról.
Az akcióval kapcsolatban
bővebb információ található
a www.teszedd.hu weboldalon, a TeSzedd lépésről lépésre oldalon, vagy a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Holdfénytúra a Badacsonyon
A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szeptember
kilencedikén,
szombaton
Árvai Gábor Holdfénytúrájához csatlakozik. Kirándulás a telehold fényénél a Badacsonyi-hegyre, a Kisfaludy kilátóhoz.
A kb. 2,5 órás túra 19.30-kor
Badacsonyból, a Szegedy
Róza Ház Irodalmi és Bormúzeumtól
(Badacsony,
Kisfaludy u. 17.) indul.
Találkozó a tapolcai vasútál-

lomáson, szombaton este
18.50-kor, a vonat 19.03-kor
indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt
770 Ft. Hazautazás az aznapi
utolsó vonattal, 21.43-kor
Badacsonyból.
Lehetőség van egyénileg,
saját autóval is utazni Badacsonyba a túra indulási
helyére, ez esetben ott lesz a
találkozó. Zseblámpát vagy
fejlámpát mindenki hozzon
magával!
(me)

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Szeptember 7 - 13.
csütörtök – szerda
7 – 13. csütörtök – szerda
16:30
1200,-Ft
Egy kupac kufli
Színes, magyar animációs
családi film
Hossz: 83 perc
Rendező:
Jurik Kristóf, Pálfi Szabolcs
...
7 - 13. csütörtök - szerda
18:00 1200,-Ft
PAPPA PIA
Színes, magyar zenés
filmvígjáték
Hossz: 105 perc
...
7 – 13. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
Renegátok
Színes, szinkronizált
amerikai akció kaland
Hossz: 106 perc

Tájékoztató útlezárásról
A Fő téri távvezeték rekonstrukció
során szükségessé válik a Szentháromság szobor előtt az út teljes
szélességű lezárása. A lezárást legfeljebb három napra tervezzük.
Időtartama: 2017. szept. 11. 7:00 –
szept. 13. 20:00 óra (hétfő-szerda)
A lezárt útszakaszon gépjárművel
nem lehet áthaladni! Köszönjük
megértésüket és türelmüket!
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
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Ifjú motoros tehetség
A tizenöt éves Fazekas
Dennis nemcsak motokrosszban, hanem salakmotorozásban is remekül
szerepel, a hazai pályákon túl, a nemzetközieket
is meghódította már.

Az idei szezonban a Gyulai
Speedway Klub versenyzőjeként gyulai licensszel áll
pályára, mindemellett a klub
versenyeivel párhuzamosan,
a lengyel Falubaz Zielona
Góra Klubnál vállalt kötelezettségeinek is eleget tesz.
Dennis hat éves kora óta motorozik, kezdetben motokrosszozott, majd hat éve
kezdett el salakmotorozni a
gyulai klub támogatásával.
Ez a második éve versenyszerűen 500 köbcentiben.
Érzi a fejlődést – technikailag is-, eredményeivel elégedett, és egyre több versenyre hívják. Tavaly nyár
elején edzési és tapasztalatszerzési lehetőségként Lengyelországba utazott. Legnagyobb
meglepetésére
visszahívta a Falubaz Zielona Góra Klub, majd egy
hetes edzés, megfigyelés és
megbeszélés után hat éves
szerződést írtak alá. Idén
tölti be a tizenhatodik életévét, ezért ott csak jövőre
versenyezhet, a gyulai klub
színeiben viszont a hazain
kívül, Csehország, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia pályáin is kipróbálhatja
magát. Mindezt igyekszik
úgy szervezni, megbeszélni
mindkét partnerével, hogy
ne legyenek ütközések a versenyek között.
A környéken nincs megfelelő pálya, felkészülési lehetőség, így sokszor 400-500 kilométert kell utaznia egy sima, átlagosan két órás edzésért. A nagy távolság miatt
van, hogy akár egy hónap is
eltelik úgy, hogy nem tud
megfelelő pályán motorra
ülni, ami nem segíti felkészülésében és fejlődésében.
Túl az edzéseken, télen van
lehetőség kondicionálisan és
mentálisan is rákészülni a
következő szezonra.
A fiatal versenyző a két
klubnál vállaltakkal, a versenyekkel, illetve az edzésekkel nehezen tudja összeegyeztetni az iskolai tanulmányait. Korábban a Bárdos
Lajos Általános Iskola Székhelyintézményében, jelenleg Balatonfüreden tanul.

Dennis fiatal kora ellenére, már most szép eredményeket tudhat maga mögött a sportágban
Fotók: Archív

Elmondta, hogy az iskola felől nagy megértést kíván az,
hogy akár több napot is kihagy az edzések és versenyek miatt. Eddig sikerült
összehangolni minden területet, reméli, hogy továbbra
is így lesz, de megemlítette,
hogy a későbbiekben ez lehet, hogy már csak magántanulóként fog működni.
Dennis elmondta, hogy
ilyen feltételek mellett, ezt a
sportágat választani sok
munkával, és lemondással
járt. Szabadidejéből a legkevesebb idő a családra jut,
mégis szüleivel, és testvéreivel is szoros a kapcsolata,
annak ellenére, hogy legtöbbször úton van, edz, versenyzik, vagy ha otthon van,
akkor is a garázsban, motorjának karbantartásával
tölti az idejét.
Rengeteg energiát és időt
fordít a motorra, amelyet
időjárástól, pályától és
egyéb tényezőktől függően
folyamatosan állítani kell
felkészülések,
versenyek
előtt, alatt, majd a végén
feljegyezni a tapasztalatokat.

A motor karbantartásában és
folyamatos fejlesztésében
nagy segítségére van barátja, Magyar Krisztián, illetve a folyamatok felügyeletében édesapja Fazekas
Sándor, akikkel együtt, hárman szoktak általában a versenyekre utazni.
A régebbi motokrosszos
eredményeiből a legbüszkébb a magyar bajnokságon,
illetve a Nyugat- Kupán elért harmadik helyére, salakmotorban pedig a lengyel
szerződésre, továbbá a nyár
végi, gyulai magyar bajnokságon kiérdemelt Jövő reménysége különdíjra. Nagyon jó érzéssel töltötte el,
hogy februárban, a sportgálán, a tavalyi sportban elért
eredményeiért díjazták Hoppá Kategóriában, ezzel
együtt pedig, hogy már itthon is szélesebb körben ismerik és elismerik eredményeit.
Jelenleg tárgyalásban van
egy svédországi klubbal,
szeptemberben megy ki egy
tesztedzésre, és reméli, hogy
meg tudnak egyezni és
szerződést kötni. (Májer E.)
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Tapolcai aranyérmek
BALATON KUPA Sakkverseny immár negyvenhatodik alkalommal
A Tapolca Városi Sportegyesület Sakk szakosztálya negyvenhatodik alkalommal rendezte meg a
Construct Balaton Kupa
Nemzetközi Egyéni Rapid
Sakkversenyt, szeptember első hétvégéjén a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

A megnyitón jelen volt Lévai József alpolgármester,
Czingler Sándor, a Megyei
Sakkszövetség főtitkára, a
verseny főbírája, továbbá a
szakosztály részéről Ács
Lajos elnök, Istvándi Lajos
vezető, valamint Paréj József volt vezető.
Az alpolgármester köszöntőjét követően a főbíró ismertette a szabályokat, majd
elindult a két napos megmérettetés.
A felnőttek között Egresi
Máté az első, Nagy Zoltán
(TVSE) a második, Varga
Klára harmadik helyen végzett.
A tapolcaiak közül U12 kategóriában Kötéljártó Áron,

Rövid hírek
n SZLALOM - Szollár Norbert szeptember
első szombatján, a Bakonyszentlászló Szlalom Kisbérben megrendezett versenyén kategóriájában második, az
abszolút versenyben hetedik helyen végzett a
115 indulóból.
(me)
n TENISZ - A Tapolca Városi Sportegyesület Tenisz szakosztálya
szeptember első napján
a Városi Sport és Szabadidő
Centrumban
játszotta a Megyei senior bajnokság első őszi
fordulóját. A hat csapatos bajnokságban a harmadik helyről kezdtek,
és rögtön 4:2-es győzelmet arattak Szigliget
csapata ellen.
(me)

Minden korosztályból érkeztek nevezők a kétnapos megmérettetésre
míg U18 kategóriában Buzás Bertalan egyaránt az első helyen végzett.
A verseny keretén belül
egyéni villámversenyt is lebonyolítottak, ahol a most
már tapolcai színekben ver-

senyző Margl Roland 17
évesen első helyezett lett,
nemzetközi mestereket és
FIDE mestereket megelőzve. Második Haszon Dávid,
harmadik a szintén helyi Ács
Márton.

Fotó: me.

A Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét keretében a Városi – Sport és Szabadidő
Centrumban rendezték
meg a Tapolca KupaNemzetközi Nagypályás
Labdarúgó Tornát.
A felnőtt csapat vereséggel, az U19-es csapat győzelemmel zárta a napot
Fotó: TIAC VSE

Egy vereség, egy győzelem
csalogató játékkal kellemes
perceket okozott a kilátogató
nézőknek.
Kiváló
játéktéren megérdemelt 22:1
arányú győzelmet arattak a
lelkes vendégek ellen.
Gólszerzők: Kálóczi Dávid
(9), Ladányi Bendegúz (6),
Deák Szabolcs (5), Kovács
Péter, Molnár Benett, Keresztúri Balázs voltak.
Szabó Sándor technikai vezető szerint barátságos vendéglátó volt a hazai felnőtt
csapat a hétvégi mérkőzésen, melyen a pontosabban
játszó vendégek megérdemelt 1:7 arányú győzelmet
arattak a rossz felfogásban
játszó hazaiak ellen. Tapolcai gól: Péter Bence.
(me)

A sportprogramot tizenkilenc évvel ezelőtt hívta éltre
a Tapolcai Öregfiúk FC a
testvérvárosi és nemzetközi
sportbaráti kapcsolatok ápolására. Hagyományosan a
helyi csapaton kívül Marcelháza (Szlovákia), Path
(Szlovákia), valamint Umag

VB ezüstérmesek előadása
A Tapolca Városi Sportegyesület Sakk szakosztálya
ősztől színes sakk programokkal várja az érdeklődőket.
Az első alkalomnak a Tamási Áron Művelődési Központ ad otthont, szeptember
23-án, szombaton 10.00 órától, ahol a város két világbajnok ezüstérmes sakkozója várja élménybeszámolóval egybekötött játszmabe-

A világ
legjobbjai
között

Az
eredményhirdetésen
Czingler Sándor értékelte a
két napos teljesítményt és
megmérettetést, a díjakat a
szakosztály vezetősége Lé- (Folytatás az 1. oldalról)
vai József közreműködésé- A sakkozó végig versenyben
vel osztotta ki.
(me) volt az aranyéremért. Az
utolsó előtti fordulóban, a
győztes Kínai ellen nagyon
jól játszott, végig támadott,
de sajnos kedvezőbb állását
(Horvátország) látogatott el nem tudta győzelemre vinni.
az ünnepi hétvégén Tapol- Az utolsó fordulóban Zsóka
cára. A jó hangulatú labdarú- és a kínai Wei is nyert, így
gással töltött délutánt köve- maradt a forduló előtti végső
tően a házigazdák vacsorá- sorrend: 1. Wei Yaqing CHN
val vendégelték meg az ide 1606 9,0 pont 2. Gaál Zsóka
érkező csapatokat.
HUN 1956 8,5 pont 3. Wang
A tornán, első helyen Mar- Ellen USA 1624 7,5 pont. A
celháza, második helyen kislány nagyon jól sakkozott
Path, harmadik helyen Ta- és megérdemelten állhatott a
polca, negyedik helyen pe- dobogóra a 10 év alattiak vidig Umag végzett. A gólki- lágbajnokságán. Edzője szerály Kovács Gergő (Path), a rint Zsóka szeretett volna
legjobb mezőnyjátékos Ma- nyerni ezen a megmérettetékarto Pindric (Umag), a leg- sen, ami reális is volt a játszjobb kapus Gergely Csaba mái alapján, de az ezüstérem
(Marcelháza) lett.
(me) is szépen csillog minden világversenyen. Felkészítője
Istvándi Lajos nemzetközi
mester (TVSE), munkáját
mutatóval az érdeklődőket. segítette Kosztolánczi Gyula
A délelőtt főszereplői Lakos (TVSE), Varga Zoltán nemNikoletta női nemzetközi zetközi nagymester (Honnagymester, Tapolca szülött- véd) és Kustár Sándor nemje, 1994-es U16-os második zetközi mester (Honvéd).(m)
helyezett sakkozó, és Gaál
Zsóka szakosztályi tag, az
idén Brazíliában, az U10-es Online újságunk
korosztályban ezüstérmet
szerző ifjú tehetség. Az előadást követően a résztvevők- www.tapolcaiujsag.hu
nek sakk szimultánt tartaHírek azonnal!
nak.
(me)

Harmadik lett a TÖFC

Az MTD Hungária Megyei
II. osztályban szereplő Tiac
VSE férfi U19-es, illetve felnőtt csapatai hétvégén, hazai
pályán látták vendégül a Badacsonytomaji SE csapatait.
A mérkőzés kezdete előtt a
Magyar Labdarúgó Szövetség részéről Tuczai Gyula, a
TIAC VSE egyesület nevében Takács Gábor elnök köszönte meg Frang László
búcsúzó elnöknek az elmúlt
évtizedekben végzett áldozatos munkáját.
Az utánpótlás bajnoki mérkőzésen Takács Gábor elnök
értékelése alapján a helyi
csapat, az első félidő első tíz
percét leszámítva bajnokcsapathoz méltó, közönség-
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8 - TAPOLCAI ÚJSÁG
Rendőrségi hírek
n SZABÁLYSÉRTÉSI
őrizetbe vettek a tapolcai
rendőrök egy 26 éves berhidai férfit. A Tapolcai Rendőrkapitányság Badacsonytomaji Rendőrőrsének körzeti megbízottai 2017. szeptember 4-én 0 óra 25 perckor
állítottak meg egy személygépkocsit Badacsonytomajon, a Füredi úton. Igazoltatták a járművezetőt, valamint ellenőrizték a gépjárműben utasként tartózkodó
26 éves berhidai lakost is. A
rendőri intézkedés során kiderült, hogy a férfi ellen a
Várpalotai
Rendőrkapitányság szabálysértési elzárás letöltése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki. A
rendőrök a férfit ezt követően előállították a Tapolcai
Rendőrkapitányságra, szabálysértési őrizetbe vették,
majd a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság fogdájára szállították - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit a
Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
n ISKOLARENDŐRÖK
a tanévnyitó ünnepségeken A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén található általános iskolák iskolarendőrei is részt
vettek a tanévnyitó ünnepségeken. A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén található 20 általános
iskolában működik az „Iskola rendőre” program és
mind a 20 egyenruhás részt
vett iskolája tanévnyitó ünnepségén 2017. szeptember
1-jén. A rendőrség évtizedek
óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét.
Az „iskola rendőre” program célja a kisiskolások biztonságos,
balesetmentes
közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, valamint a
gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása és megszüntetése - tudtuk meg Nagy Judit megelőzési főelőadótól.

MOZAIK

Szőlő, bor, mulatság
SZÜRET Esőben is végig kitartottak a fesztiválozók Nemesvitán
Szombaton kora délután
még csak csepergett, estére már komolyabban
esőre fordult az időjárás a
XXIII. Lesencéktől,
a
Szent György-hegyen át a
Balatonig Szüreti Fesztivál nemesvitai eseményei
alatt. A közönség azonban kitartó volt, ahogy este a Republic együttes
sem hagyta cserben az
ünneplőket.

A hét környékbeli falut, Nemesvitát, Balatonedericset,
Hegymagast, Raposkát, Lesencefalut, Lesenceistvándot és Lesencetomajt érintő
szüreti felvonulás résztvevői délután négy óra környékére értek a nemesvitai
sportpályára, a központi rendezvény hivatalos megnyitójának, illetve kulturális
programjainak helyszínére.
A korábbi évek hagyományai szerint vonultak fel a
színpadra a községek elöljárói. Bevezetőként Budai
András kisbíró rímekbe foglalva méltatta Nemesvitát, a

A szüreti betyár és Répa Rozi verseny eredményhirdetése Nemesvitán Fotó: Töreky
helyi borokat és a szüreti
rendezvényt. Ünnepi köszöntőt Csali János polgármester mondott, aki beszédében köszönetét fejezte ki
azoknak, akik támogatták a
rendezvényt, majd átadta a
szót Fenyvesi Zoltánnak. A

SZEM - PONT
A szemét látványa még több szemetet generál. Ha valahol megjelenik egy kisebb halom, utána nagyon gyorsan
hízni kezd. Ugyanez igaz a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek esetében is, amikor máshonnan érkezők
hagyják ott névjegyüket. A közelmúltban a Városi Mozi
melletti „csendélet” miatt panaszkodott egy olvasónk,
ezúttal a Kazinczy tér 7-ből hívott egy úr. Az épület mögötti parkoló szélén állnak a konténerek, amelyeket
rendszeresen telepakolnak zárt, „dobozos” gépjárművel
érkező idegenek. Volt, hogy kiszóltak nekik valamelyik
erkélyről, válaszul nyomdafestéket nem tűrő stílusban
ordítottak vissza. Ráadásul nem csak a hulladék mennyisége növekszik hétről hétre, hanem a gaz is szabadon
burjánzik. Az önkormányzattól már próbált segítséget
kérni az idős úr, de ezidáig sikertelenül. Bár ígéretet kapott valakitől, a megoldás várat magára...
(szj)

megyei közgyűlés alelnöke
arról szólt, hogy a kormány
az elmúlt időszakban sokat
tett a hazai borászat és borkultúra fejlődéséért. A beszédek után a szőlőharangot
Fódi Ákos plébános áldotta
meg, majd a hagyományok-

nak megfelelően, a szüreti
betyár és Répa Rozi verseny
eredményhirdetésére került
sor.
A települések kulturális csoportjainak fellépését, műsorait követően adott koncertet
a Republic.
(tl)

Heti SÜTI
Ribizlis krémes
Hozzávalók
Tésztához 1 csomag leveles tészta, pudingos krémhez 1 tasak tejszínízű pudingpor, 3.5 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, 1 db tojás, 6
dkg porcukor (ízlés szerint), 20
dkg margarin, 3 ek ribizlidzsem,
tejszínes krémhez 2.5 dl növényi
tejszín (Hulala), 3 dkg porcukor
(ízlés szerint), 1 csomag habfixáló,
6 dkg piros ribizli
Elkészítés
A kész tésztát óvatosan kitekerjük,
majd keresztben kettévágjuk. Sütőpapírral bélelt sütőlemezen, előmelegített sütőben kb. 10 perc alatt
készre sütjük a két lapot. A pudingot csomómentesre keverjük a
tojással és a vaníliás cukros tejjel,
majd felfőzzük, hagyjuk kihűlni.
A vajat vagy margarint habosra ke-

verjük az ízlés szerinti porcukorral, beledolgozzuk a ribizlilekvárt, majd még tovább habosítjuk a
kihűlt pudinggal. A tejszínt kemény habbá verjük a porcukorral, a
habfixálóval, majd óvatosan belekeverjük a ribizliszemeket úgy,
hogy össze ne törjenek.
Az egyik tésztalapra rákenjük a pudingos krémet, ennek tetejére a tejszínhabos krémet, majd az egészet
lefedjük a második lappal. 1-2 órára a hűtőbe tesszük pihenni. Kockákra vágva, a tetejét porcukorral
meghintve szervírozzuk. A tetejét
díszíthetjük ribizliszemekkel vagy
kis ribizli fürtökkel. Sütési hőfok:
180°C, sütési mód: alul-felül sütés.
Fehér Sándorné, Tapolca

Piaci információk

Házasságkötés
2017. augusztus 29.
Lukács Gyula és
Tóth Magdolna

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

2017. SZEPTEMBER 8.

Siralmas látvány a konténerek környéke a Kazinczy tér 7. mögött. A lakók tehetetlenek Fotó: szj.

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 32 - 45 Ft/db
Burgonya: 139-150 Ft/kg
Sárgarépa: 178-180 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
V.hagyma: 130-200 Ft/kg
Paprika: 120-600 Ft/kg
Paradicsom: 150-400 Ft/kg
Uborka: 200-350 Ft/kg

Körte: 350-500 Ft/kg
Alma: 250-300 Ft/kg
Szilva: 250-300 Ft/kg
Szőlő: 300-500 Ft/kg
Mák: 800 Ft/kg
Őszibarack: 200-400 Ft/kg
Füge: 600-800 Ft/kg
Citrom: 740 Ft/kg
Banán: 340 Ft/kg

