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Készül a tervezet
Saját kézben a városüzemeltetés és a helyi buszközlekedés
KÖLTSÉGVETÉS - Ké-
szül a város 2018-as költ-
ségvetése, amely összeg-
szerűségét tekintve ha-
sonló lesz az előző évi-
hez, ám néhány változás 
természetesen várható az 
ideiben. 

Erről Dobó Zoltán tájékoz-
tatta lapunkat. A polgármes-
ter elmondta, hogy a héten 
volt már egy előzetes egyez-
tetés erről a képviselő-tes-
tület tagjai között, majd ked-
den, a bizottsági üléseken, 
pénteken pedig nyilvános 
ülésen kerül terítékre a 
2018-as költségvetés, pon-
tosabban az elfogadásra ja-
vasolt tervezet.

A bevételi és kiadási főösz-
szeg mintegy 3,4 milliárd 
forint lesz, ennyiből műkö-
dik a város 2018-ban. Mint 
megtudtuk, markáns válto-

zások a városüzemeltetés-
ben lesznek, ugyanis a taka-
rékosság és az ellenőrizhe-
tőség jegyében saját géppar-
kot működtet a város, saját 
szakemberekkel. A városi 
strand üzemeltetéséről már a 
tavalyi év adott egy átfogó 
képet, így az idénre elég 
pontos költségkerettel lehet 

számolni. Mintegy 45 millió 
forinttal tervezik támogatni 
a létesítmény fenntartását 
2018-ban. A helyi járatú au-
tóbusz közlekedést szintén 
saját kézbe veszi ebben az 
esztendőben az önkormány-
zat. A változás a polgármes-
ter szerint közép- és hosszú-
távon is anyagi előnnyel jár a 

korábbi konstrukciókhoz 
képest.
Úgy tudjuk, némileg nő a 
sporttámogatás, és az állat-
menhely működtetésére biz-
tosított összeg is. Kérdé-
sünkre Dobó Zoltán azt is el-
árulta, hogy sem újabb adó-
nem bevezetése, sem adó-
emelés nem várható.       (szj)

BEK-aranyérmes vívók

Elismerték munkájukat 

Két tapolcai vívó is tagja a 
heidenheimi Bajnokcsapa-
tok Európa Kupája győztes 
együttesének.
Siklósi Gergely és Rédli 
András csapattársaikkal, 
Berta Dániellel, valamint 

Somfai Péterrel, a Budapesti 
Honvéd színeiben tizenki-
lenc férfi párbajtőr csapat 
közül állhatott a dobogó leg-
felső fokára. Edzőik Dancs-
házy-Nagy Tamás és Udvar-
helyi Gábor.                   (me)

A Magyar Honvédség 3-
as számú Toborzó és Ér-
dekvédelmi Központjának 
elismerésében részesült 
a napokban a Tapolcai 
Honvéd Bajtársi Egyesü-
let két tagja, özv. Nádasdi 
Alajosné és özv. Osváth 
Józsefné.   

A veszprémi központ soros 
évértékelő beszámolóján ad-
ták át az erkölcsi elismerést 
jelentő okleveleket és tárgyi 
jutalmakat az érintetteknek. 
Nacsa Ferenc a Tapolcai 
Honvéd Bajtársi Egyesület 
elnöke lapunknak elmondta, 
Magyarországon a honvéd-
ség idős gondozással is fog-
lalkozik, ami gyakorlatilag a 
nyugdíjas katonaözvegyek, 
árvák, a fegyveres testülettől 
leszerelt polgári alkalma-

zottak érdekvédelmét jelen-
ti. A Tapolcai Honvéd Baj-
társi Egyesület szerződéses 
formában segíti ezt a mun-
kát. – Egyesületünk tagsága 
mindössze 89 fő, de 540 sze-
mély tartozik érdekvédelmi 
körünkbe Tapolcán és kör-
nyékén. Nádasdi Alajosné az 
egyesület gazdasági vezető-

je és Osváth Józsefné elnök-
ségi tagtársunk, nekünk Éva 
és Ilike, az elmúlt időszak-
ban végzett áldozatos mun-
kájuk eredményeként, mint-
egy 140 családot látogattak 
meg és készítettek feljegy-
zést életkörülményeikről. 
(Folytatás a 3. oldalon „Ér-
dekvédelem...” címmel)    (tl)

Bunkónak
lenni jó!
„Bunkó vagyok, talpas 
a tenyerem, a tálból a 
szendvicset előre kie-
szem, bunkó vagyok, 
de jól áll nekem, han-
gosan röhögök, kivö-
rösödik a fejem!” - 
énekli Laár András 
egyik igazán szóra-
koztató produkciójá-
ban. És valóban jól rá-
tapintott, nap, mint nap 
találkozunk a bunkó-
ság különböző meg-
nyilvánulásaival, an-
nak ezernyi árnyalatá-
val. Elég, ha az uta-
kon történő viselke-
dést, a parkolást, a 
vásárlást, a közösségi 
terek, helyek élménye-
it számba vesszük. 
Tény, hogy a bunkó 
nem stresszel, nin-
csenek önértékelési 
problémái, a mások-
hoz való kapcsolatai 
sem okoznak gondot, 
hiszen ezen nem is 
gondolkodik. Lazán 
beledobja és ott is 
hagyja a taknyos 
zsebkendőt a bevá-
sárló kocsiban, az 
utána jövőknek. Mert 
bunkónak lenni jó!
          Szijártó János

Az aranyérmes csapat az eredményhirdetésen (balról): 
Siklósi Gergely, Berta Dániel, Somfai Péter és Rédli 
András. Mellette Dancsházy- Nagy Tamás edző

A városházán már megtörtént az előzetes egyeztetés az idei költségvetés tekinteté-
ben. Mintegy 3,4 milliárd forintból gazdálkodhat idén az önkormányzat    Fotó: szj.

Osváth Józsefné átveszi az elismerést           Fotó: Archív

Jövő héten 
tárgyalják a 
költségvetést

Fotó: MVSZ
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Közösségépítő fejlesztések
PÁLYÁZATOK - A Nem-
zetgazdasági Minisztéri-
um Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Ható-
sága regisztrációt hirde-
tett 2016-ban a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) 7. 
prioritási tengelye kereté-
ben elérhető, Közösségi 
szinten irányított városi 
helyi fejlesztések (CLLD) 
megvalósítása érdeké-
ben létrejövő helyi akció-
csoportok (HACS) mega-
lakítására.

A regisztráció célja olyan, 
partnerségen alapuló helyi 
akciócsoportok létrehozása 
a volt, amelyek a helyi szük-
ségleteket és lehetőségeket 
feltárva, ösztönzik a helyi 
szereplők együttműködését 
és tudatosságát. A felhívás 
kapcsán helyi akciócsopor-
tok alakultak, majd egy fel-
hívás nyomán kulturális, il-
letve közösségépítő tevé-
kenységekre nyílt lehetőség. 
A felhívás kapcsán regiszt-
rálhattak a 10 ezer fő feletti 
lakosú településeken mega-
lakított HACS-ok, majd tá-
mogatási kérelmet nyújthat-
tak be egyenként 0,5-1,5 
milliárd forint értékben, az 
adott településen kijelölt 
akcióterület lakosságszámá-
tól függően. Tapolca 500 
millióra pályázott, s a többi 
résztvevővel azonos módon 
a kért összeg felét kapta 
meg. Erről 2017. augusztus 

Fókuszban az emberek problémái

Lévai József szerint a program nagy nyertese Tapol-
cán a kultúra és a sport                                       Fotó: szj.

munkám során főként az 
egészségügyben és a szociá-
lis szférában dolgozók, s 
rajtuk keresztül a betegek 
érdekeit képviseltem, ám 
karitatív tevékenységem en-
nél szélesebb körre terjedt 
ki. Az itt élők mindennapjait 
segíti az a tény is, hogy köz-
reműködésemmel sikerült a 
kórház mintegy 50 milliós 
adósságállományát meg-

szüntetni. A választás nagy 
tétje, hogy marad-e a jelen-
legi diktatórikus rendszer, 
vagy olyan vezetés kerülhet 
az ország élére, amely való-
ban az emberek problémáit 
tartja szem előtt. Ha az utób-
bit szeretnék, kérem, támo-
gassanak engem és a Jobbik 
Magyarországért Mozgal-
mat április nyolcadikán - fo-
galmazott a képviselő.   (szj)

Rig Lajos, a Jobbik jelöltje tartott tájékoztatót Fotó:szj.

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Február 12. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Február 19. 14.00-16.00
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

1-én jött értesítés az Irányító 
Hatóságtól.
Tapolcán a CLLD (Helyi kö-
zösségvezérelt fejlesztések) 
közösség 37,5 millió forint 
pályázati támogatást kapott 
működésre, a pályázatok ki-
írására, azok elbírálására. 
Az önkormányzat is tagja a 
közösségnek, a munkaszer-
vezetet a Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület biztosítja. A 
szervezet élettartama tulaj-
donképpen a 2014-2020 kö-
zötti fejlesztési ciklusra kor-
látozódik, a 2018-ban, 
2019-ben és 2020-ban meg-
valósuló projektek segítése 
céljából.
Erről Lévai József alpolgár-
mester tájékoztatta lapun-
kat, aki az önkormányzatot 
képviseli a helyi szervezet-
ben. Mint megtudtuk, kez-
désként a CLLD működteté-
sére a felek konzorciumot 
hoztak létre, amelyben részt 
vesz az önkormányzati szfé-
ra, illetve a vállalkozói - és a 
civil szféra is. 

- Ez jól tükrözi azt, hogy a 
kezdeményezés közösség 
vezérelt, amelyet egy együt-
tesen megalkotott és elfo-
gadott dokumentum, a Helyi 
Közösség Fejlesztési Stra-
tégia is megerősít. Felada-
tunk, hogy végrehajtsuk, 
megvalósítsuk azokat a cé-
lokat, amelyeket ebben a 
stratégiában lefektettünk. 
Négy fő területet határoz-
tunk meg, ezekre írjuk ki 
majd a pályázatokat, ame-
lyek aztán az Irányító Ha-
tóság elé kerülnek. Épített és 
szabadtéri közösségi terek 
infrastrukturális fejleszté-
sére mintegy 130 millió fo-
rint, Kulturális és hagyo-
mányőrző programokra és 
rendezvényekre 35 millió 
forint, Ifjúsági, szabadidő-, 
egészségkultúra, sport- és 
közösségfejlesztő progra-
mok támogatására 25,7 mil-
lió forint, valamint Kompe-
tenciafejlesztő, képző- és 
szemléletformáló progra-
mokra, közösségi innováci-

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

ók és fejlesztések elősegí-
tésére 22,5 millió forint for-
rás áll majd rendelkezésre - 
fogalmazott az alpolgármes-
ter. Bővebb információt a 
szervezet két munkatársától, 
Harangozóné Horváth Ka-
talintól és Puskás Ákostól 
kaphatnak az érdeklődők 
akár telefonon a polgármes-
teri hivatal számán, akár 
személyesen a városházán, a 
fogadóóra ideje alatt (heti 
3x4 óra). A pályázati felhí-
vások összeállítása jelenleg 
is folyik. A felhívások meg-
jelenését követően a pályá-
zatok leadása folyamatos 
lesz, az elbírálás negyed-
évenkénti ciklusban törté-
nik. Azt is megtudtuk, hogy 
pályázatot csak a jogi sze-
mélyiséggel rendelkező 
szerveztek nyújthatnak be, 
egyebek között önkormány-
zat, gazdasági társaságok, 
egyesületek és alapítványok 
is élhetnek majd a lehető-
séggel.
Lévai József külön kiemelte, 
hogy a közösségi terek fej-
lesztése körében kifejezett 
hangsúlyt kap a leromlott ál-
lapotú közösségi terek fel-
újítása, a lakosság különbö-
ző célcsoportjainak igényei-
nek minél hatékonyabb 
kiszolgálása érdekében. 
Hozzátette, a program nagy 
nyertese Tapolcán minden-
képpen a kultúra, a sport, és 
még bizonyos mértékben a 
helyi gazdaság is profitál be-
lőle.                                  (szj)

Immár hivatalosan is Rig 
Lajos országgyűlési képvi-
selő a Jobbik jelöltje az áp-
rilis 8-ra kitűzött választáso-
kon, a Veszprém megyei 3. 
számú választókörzetben.
Erről a jelölt tartott sajtótá-
jékoztatót pénteken, Tapol-
cán. A tapolcai születésű po-
litikus négy gyermekével él 
a városban, több évtizeden 
keresztül dolgozott a helyi 
kórházban aneszteziológus 
asszisztensként, illetve a 
mentőszolgálatnál. Előbb 
önkormányzati képviselő-
ként, majd 2014-től alpol-
gármesterként tevékenyke-
dett. A 2015-ös időközi vá-
lasztáson szerzett mandátu-
mot a parlamentben. - Most 
2018-ban is én mérettetem 
meg magam a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom 
színeiben. Az országgyűlési 

Tapolca
Deák Ferenc utca 21.

http://www.tapolca.hu


Páratlan örökséget hagyott
ELHUNYT - 81 éves korá-
ban elhunyt a balatone-
dericsi Afrika Múzeum tu-
lajdonosa, a kiállítóhely 
alapító Afrika vadász öz-
vegye,  dr. Nagy Endréné  
Beretz Katalin. Helyét dr. 
Nagy Endre lánya,  Maria 
Diana Cardoso tölti be, aki 
arra törekszik, hogy az 
örökséget megőrizze, azt 
a múzeum legjobb hagyo-
mányai mentén, az elődök 
szándéka és tervei alap-
ján működtesse.

Dr. Nagy Endre egzotikus 
vadászati és néprajzi gyűjte-
ményének nagy részét 1984-
ben hozta haza Magyaror-
szágra. Ez a nem minden-
napi gyűjtemény 1988 óta, 
különleges vadasparki élő-
világgal körülvéve, mint 
múzeumi látványosság léte-
zik Balatonedericsen.
Halála óta második felesége, 
Beretz Katalin működtette 
és bővítette férje terveinek 
megfelelően az Afrika Mú-
zeumot, ahol minden láto-
gató megismerhet egy csepp 
Afrikát, megtekintheti az 
alapító híres magyar vadász 
trófeáit és relikviáit, az állat-
kert egzotikus állatvilágát. A 

81 éves múzeumvezető höl-
gyet alig néhány hónappal 
súlyos betegsége felismeré-
sét követően érte halál a ta-
polcai Deák Jenő Kórház-
ban.  Beretz Katalin 1937. 
augusztus hatodikán szüle-
tett, a híres Afrika vadász 

második felesége volt. Férje 
halála után, 1994-ben  vette 
át a népszerű balatonedericsi 
kiállítóhely vezetését, 
amelynek jellegzetes mai 
arculatához, fejlődéséhez 
nagyban hozzájárult. Veze-
tése idején valósult meg a 

szórakozási lehetőségeket 
gazdagító mini dzsungel, új 
istállók, kifutók, gyermekjá-
tékok épültek, létesült egy 
kilátó és számos, az állatkert 
életében új állatfajjal is 
gazdagodott a látványossá-
gok sora.  Érdekesség, hogy 
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Az elhunyt dr. Nagy End-
réné Beretz Katalin pá-
ratlan örökséget hagyott 
hátra az Afrika múzeum-
mal. Tapolcára is gondolt 
korábban: Örökül kapott 
családi ládájának tartal-
mából igényes család- és 
várostörténeti kiállítást is 
rendeztek a Wass Albert 
Könyvtárban a tavalyi 
évben
       
            Fotók: Töreky László

Érdekvédelem, segítség
Özv. Nádasdi Alajosné átveszi az elismerést

Wass Albert emlékest 
ebruár 17-én, szomba-Fton 16.30 órai kezdettel 

rendezik meg a hagyomá-
nyos Wass Albert zenés, iro-
dalmi emlékestet a Városi 
Moziban.
Bertalan Csaba főszervező-
től megtudtuk, az évek során 
sokféleképpen tisztelegtek a 
költő és író élete, illetve 
munkássága előtt, idén 
„visszanyúlnak” egy koráb-
bi évekből már ismert, ze-
nével és irodalmi művekkel 

színesített megemlékezési 
formához. 
Ez az év kiemelt jelentő-
séggel bír, hiszen Wass Al-
bert születésének száztize-
dik, halálának az előadás 
napján pedig éppen a hu-
szadik évfordulójára emlé-
keznek. 
Mindemellett tíz éve vette 
fel a helyi könyvtár az író ne-
vét, s az őt megformázó 
szobrot is abban az évben 
avatták fel. Az idei elő-

A szereplő gyerekek az Új Idők zenekarral próbálnak                Fotó: Bertalan Csaba

adással méltóképpen emlé-
keznek meg a költőről, hi-
szen számos közreműködő, 
többek között a Nagybol-
dogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskola tanulói, 
valamint ezúttal lágyabb, 
dalamosabb, akusztikus 
hangzással az Új Idők ze-
nekar, illetve a prózai sze-
replők is segítenek a közön-
ségnek bepillantást nyerni 
Wass Albert életébe és mun-
kásságába.                       (me)

KULTÚRSAROK

az Afrika Múzeum épülete, 
Beretz Katalin gyermekkori 
otthona, nagyszülei háza 
volt. Ugyanakkor az öz-
vegynek szoros volt tapolcai 
kötődése is. Dr. Nagy Endré-
né Beretz Katalin, mint a 
hajdani tapolcai Mojzer csa-
lád leszármazottja, 2016. 
márciusában, egy faládában 
290 tárgyból, köztük város-
történeti szempontból érté-
kes családi iratokból, kora-
beli fotókból álló gyűjte-
ményt adományozott Tapol-
ca város könyvtárának, illet-
ve múzeumának. Az elhunyt 
után maradt űrt a jövőben dr. 
Nagy Endre első házasságá-
ból született lánya, Maria 
Diana Cardoso tölti be a 
2013-tól, hivatalosan állat-
kertként is működő múzeum 
életében. Mint megtudtuk, 
jelentős tartalmi és külső-
ségekben megmutatkozó 
változás nem várható, hi-
szen az örökös az elmúlt év-
tizedek hagyományai men-
tén kívánja működtetni az 
intézményt, amelyben jelen-
leg közel száz európai és 
afrikai állatfaj tekinthető 
meg igényes és szép környe-
zetben Beretz Katalin élet-
művének köszönhetően. Az 
elhunyttól a balatonedericsi 
temetőben vesznek végső 
búcsút február 10-én, szom-
baton 12 órakor.              (tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
- Két tagtársunk tehát meg-
érdemelten vehette át Soós 
őrnagytól az elsősorban er-
kölcsi megbecsülést jelentő 
okleveleket és tárgyi jutal-
makat- mondta Nacsa Fe-
renc. A bajtársi egyesület el-
nökétől megtudtuk, több 
formában is segíti ( részben a 
Honvéd Bajtársi Egyesület 
ajánlásai alapján) az időse-
ket a honvédség. - A mi mun-
kánk igaz nem látványos, 
nem kérkedünk, és nem di-
csekszünk vele, de állás-
pontom szerint az a volt 
munkáltató, aki a nyugdíja-
sait gyógyíttatja, üdülteti, 
segélyezi, megérdemli a tá-
mogatásunkat. E tekintetben 

a veszprémi központ orszá-
gosan a második helyen áll 
és  ehhez az eredményhez 
egyesületünk is szerényen 
hozzájárult. Azoknak a kol-
légáknak, volt katonáknak 
és polgári alkalmazottak, 
akik befejezik földi pályafu-
tásukat, a honvédség 170 
ezer forintig a hozzátarto-
zókat terhelő költségeit át-
vállalja, az özvegynek se-
gélyt folyósít, eljár az öz-
vegyi nyugdíj folyósításá-
nak ügyintézésében, és a vé-
gén méltó katonai végtisz-
tességben részesíti az el-
hunytat- számolt be az ér-
dekvédelmi munka egyéb 
részleteiről az egyesületi el-
nök.                                     (tl)



Fák metszése, utcák tisztítása
Idén újabb négy fővel bő-
vült a létszám, így jelenleg 
a vezetőkkel együtt tizen-
nyolcan végeznek munkát 
a város önkormányzatá-
nak városüzemeltetési 
munkacsoportjánál. Janu-
árban is akad tennivaló a 
közterületeken, amit a 
szokatlanul enyhe, hava-
zásmentes időjárás is se-
gít.

Az elmúlt időszakban cél-
ként kitűzött elképzelések-
nek megfelelően, számos 
munkát külső vállalkozók, 
magáncégek bevonása nél-
kül, önkormányzati alkal-
mazásban álló munkacso-
porttal végez el a tapolcai 
városüzemeltetés. Amint azt 

Bakos Gáborné Brigitta vá-
rosüzemeltetési csoportve-
zetőtől megtudtuk, jelenleg 
a Nyárfa, a Zöldfa, a Berzse-
nyi Dániel utca és Kazinczy 
tér környékén dolgozik a 
csapat. A közlekedők és az 
ingatlanok, épületek védel-
mében eltávolítják a belógó 

Zajlik Tapolcán a víznyelők takarítása  

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

           2018. FEBRUÁR 9.                                                                                             GAZDASÁG-HIRDETÉS4 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
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faágakat, visszametszik a 
túlságosan nagyra növő fá-
kat, bokrokat. A visszamet-
szés másik előnye, hogy az 
önkormányzat fűnyíró kis-
traktora később dolgozni tud 
az érintett területen, a fák 
lombkoronája közelében és 
alatta.  Mint azt megtudtuk, 

a munkacsoport tagjainak 
másik feladata, hogy az ut-
caszegélyeknél, illetve víz-
nyelőknél összegyűlt ka-
vics, sár hordaléktól és zöld-
hulladéktól megtisztítsák az 
utcákat. Cél, hogy a víznye-
lőkbe később ne mosódjon 
be a szemét, hiszen a hirtelen 
lezúduló csapadék okozta 
felömlések egyik oka, hogy 
a leszűkült keresztmetszet 
nem képes elvezetni a nagy-
mennyiségű csapadékot. A 
házak környékén összegyűj-
tött lombhulladékot az 
NHSZ nem szállítja el, így 
ennek a feladatnak egy része 
az önkormányzati munká-
sokra hárul. A takarítás érinti 
az említett területeken lévő 
járdaszakaszokat is.          (tl)

 Fotó: Városüzemeltetés
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Bemutatkozás
Rig Lajos vagyok, az Ön or-
szággyűlési képviselője, és 
Veszprém megye 3. számú vá-
lasztókerületének jobbikos je-
löltje a 2018. április 8-i ország-
gyűlési választáson.
1974-ben születtem Tapolcán, 
azóta is itt élek feleségemmel, 
akivel négy gyermeket neve-
lünk. Az egészségügyben eltöl-
tött húsz évem során dolgoztam 
aneszteziológiai asszisztens-
ként és mentőápolóként is. 
2009-ben a tapolcai kórház pri-
vatizációja miatt megalakult 
szakszervezet elnökévé válasz-
tottak, 2012-ben pedig újabb 
küzdelemben vettem részt a 
Deák Jenő Kórház megmenté-
séért. A fideszes kormány struk-
túraváltás címén megszüntette 
a kórház belgyógyászati és sür-
gősségi osztályát, a szakmabe-
liek és a lakosság tiltakozása el-
lenére. 2017-ben - már ország-
gyűlési képviselőként – bizo-
nyítékokkal alátámasztva mu-
tattam be a döntés negatív ha-
tásait az egészségügyért felelős 
államtitkárnak, aki az általam 
javasolt sürgősségi fogadóhely 
létrehozására ígéretet tett.
A helyi politikai életben 2010-
től vettem részt aktívan, először 
önkormányzati képviselőként, 
majd 2014-től alpolgármester-
ként, amíg a 2015-ös időközi 
választáson Önök bizalmat sza-
vazva nekem, megválasztottak 
a térség országgyűlési képvise-
lőjének. Hogy a helyi igényeket 
feltérképezzem, választókerü-
letem összes települését végig-
jártam, és a polgármesterek va-
lamint a lakosok által felvetett 

problémákra legjobb tudásom 
szerint igyekeztem megoldást 
találni. 2016-ban 94, 2017-ben 
102 módosító javaslatot nyúj-
tottam be a központi költség-
vetési törvényjavaslathoz, min-
degyikkel a körzet fejlesztését 
célozva.
Sikereim között tudhatom töb-
bek között, hogy a helyi lako-
sokkal összefogva sikeresen 
megakadályoztuk a nyírlaki és 
lesencetomaji kastélyban élő 
pszichiátriai betegek falvakba 
költöztetését, hogy a helyi Fi-
desz által megfúrt piac-projekt 
az illetékes miniszterekkel il-
letve államtitkárokkal folyta-
tott tárgyalásim következtében 
megvalósulhatott Tapolcán. 
Közbenjárásomra Tapolcán 
tanuszoda létesülhet, a halim-
bai iskola tornaterme és a sü-
megi általános iskola megújul-
hatott, az önkormányzati tulaj-
donú cégek kórházadósság mi-
atti likviditási gondjai meg-
szűntek. A tapolcai droghelyzet 
javítása érdekében a parlament 
falai közé vittem az ügyet, pre-

venció céljából pedig elhívtam 
Tapolcára a neves szakembert, 
dr. Zacher Gábort, aki teltházas 
előadást tartott a témában. 
Amikor csak lehetőségem van, 
segítem a rászorulókat, a Né-
metországból szerzett adomá-
nyaim pedig a helyi kollégiu-
mot, kórházat, és idősek ottho-
nát gazdagították.
Eredeti szakmámból kifolyólag 
szívügyem az egészségügy, így 
legnagyobb feladatomnak en-
nek megreformálását tartom. A 
mentősök, egészségügyi szak-
dolgozók mellett kiemelt fi-
gyelmet fordítok a szociális 
szféra, oktatásügy, és a nyug-
díjrendszer problémáira.
Minden esetben a helyi lakosok 
érdekeit tartottam szem előtt, a 
fideszes támadások, rágalmak 
és hazugságok sem tudnak el-
tántorítani attól, hogy becsü-
lettel tegyek a térség fejlődé-
séért és az Önök életszínvo-
nalának javításáért. Úgy gon-
dolom, hogy pártszíntől függet-
lenül közösek a célok, együtt 
pedig könnyebben elérhetjük 
azokat. Lelkesedésem és hitem 
töretlen abban, hogy van még 
kiút a politika mocsarából, és 
eljön az idő, mikor a magyar 
emberek valós problémái lesz-
nek az elsődlegesek azoknak, 
akiket a nemzet választott az 
ország vezetésére. Amennyi-
ben április 8-án ismét bizalmat 
szavaznak nekem, én továbbra 
is magyar szívvel, józan ésszel, 
tiszta kézzel szeretném honfi-
társaimat képviselni.
      Rig Lajos

Az utóbbi időben egyre több-
ször hangzik el az a kormány-
zati valótlanság, hogy hazánk 
az EU források nélkül is jól 
prosperáló gazdaság lenne. Er-
re a nonszensz és minden alapot 
nélkülöző állításra mindenkép-
pen reagálni kell.
Az tény, hogy az Unió által 
adott pénzforrásokat egyetlen 
kormány sem tudta hatékonyan 
felhasználni. Az ország ver-
senyképességének sokkal job-
ban kellett volna javulnia. Ezt 
hatástanulmányok egyértelmű-
en alátámasztják.
2007 és 2020 között Magyaror-
szág 25 ezer milliárd forintot 
kapott és kap az Uniótól.  2007 
és 2013 között hazánk 8100 
milliárd forinttal többet kapott 
Brüsszeltől, mint amit befi-
zettünk. Ez az összeg 2014 és 
2020 között pedig 7100 milli-
árd körül fog alakulni. Az egy 
főre jutó közösségi támogatás-
ban Magyarország pedig első 
helyen áll az uniós államok kö-
zött.
Az igazság tehát az, hogy a kö-

Rig Lajos, a Jobbik jelöltje

Támogatások, felhasználásukMoziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 8 - 14. 

csütörtök – szerda

10 – 11. szombat – vasárnap 
16:00  1200,-Ft

A legnagyobb Showman  
Színes, szinkronizált 
amerikai filmmusical

Hossz: 99 perc
    ...                                                                                  

8 – 14. csütörtök – vasárnap  
18:00 1200,-Ft

A szabadság ötven 
árnyalata  

Színes, szinkronizált 
amerikai romantikus thriller

Hossz: 110 perc
...

8 – 13. csütörtök – kedd 
20:00 1200,-Ft

Egy szent szarvas 
meggyilkolása   

Színes, feliratos ír-angol 
misztikus horror
Hossz: 121 perc

...
PREMIER ELŐTTI 

VETÍTÉS!
14. szerda 20:00 1200,-Ft

Valami Amerika 3.                                                                                    
Színes, magyar zenés 

filmvígjáték

zösségi pénzek nélkül Magyar-
ország még mindig nem érte 
volna el a világválság előtti 
GDP szintet, 2016-ban pedig az 
uniós források hiányában pedig 
a gazdasági növekedés 6.4 szá-
zalékkal alacsonyabb lett vol-
na. Az uniós támogatások nél-
kül a lakossági fogyasztás is 6 
százalékkal kisebb lett volna.
Rengeteg pénz jön be az or-
szágba, mégis romlik Magyar-
ország versenyképessége és 
semmivel sem kerülünk köze-
lebb Nyugat-Európához.
Hogy miért? Többek között a 
hatalmas állami korrupció mi-
att. A közpénzek gátlástalanul 
válnak magánpénzzé. Annak 
ellenére, hogy hazánk az EU lé-
legeztető gépére van utalva 
pénzügyileg. Emberek, éb-
resztő!!! Nem stadionokat és 
buszmegállókra épített kilátó-
kat kell építeni, hanem egész-
ségügyre, oktatásra és szociális 
ellátásra kellene az ellopott 
pénzeket fordítani!
    Árvai Gábor elnök
(MSZP Tapolca és Környéke Szerv)
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A sorsa volt a küldetése

Dr. Nagy Endre és Beretz Katalin 
1972-ben a Kilimandzsárónál

Választás 2018
Búcsú dr. Nagy Endréné Beretz Katalintól
„Nem hiszek a véletlenben, sokkal inkább a sorsszerűségben. A 
sors azért sodort Afrikába, hogy beteljesítsem a születésemmel 
kapott küldetésem, hogy szívvel és lélekkel, teljes odaadással ab-
ban segítsem a később férjemmé lett örök vadászt, hogy úgy tér-
hessen vissza a gyökereihez, hogy magával hozhasson egy csöpp-
nyi Afrikát. A Balatonedericsen 1988-ban megnyílt Afrika Múze-
um alapjául az a családi kúria szolgált, amelyben a bölcsőmet 
ringatták. Bandi családja a szomszédságban lakott. Ő volt az első, 
aki miután megtudta, hogy édesanyám egy kislányt szült, azaz en-
gem, rohant hozzánk, a karjaiba vett” – írta Katalin a 2012-ben 
megjelent Randevú a Kilimandzsárónál című könyvének elő-
szavában.

nagyon is személyes hangú írását megszerkesszem, sajtó alá 
rendezzem, és féltő gondoskodással a nyomdába is „elkísérjem”.
Katával először a ’90-es években Balatonedericsen, a férje emlé-
kére rendezett ünnepségen találkoztam. Magas, elegáns alakja 
messze kitűnt a megemlékezők közül. Már akkor megfogal-
mazódott bennem, hogy érdekes, különös asszonysors lehet az 
övé. Milyen lelkierő, bátorság, feltétlen bizalom és mérhetetlen 
szeretet késztethette őt arra, hogy a sors által oly sokszor próbára 
tett, nála 24 évvel idősebb harmadunokatestvére párjául szegőd-
jön, és segítse megvalósítani annak Afrikában született Balaton-
parti álmát? Milyen erő segítette, hogy azt az álmot – már nélküle 
– tovább is tudja álmodni?
Az első „igazi” beszélgetésünkre 2001-ben, a férj, dr. Nagy Endre 
Afrika-vadász életét megelevenítő Puskák-Pajzsok-Fohászok 
című könyvének tapolcai bemutatója után került sor. A bennem 
évekkel azelőtt megfogalmazott kérdésekre az akkor készített 
interjúból kaptam meg a választ. Azonnal a szívembe zártam azt a 
különös, egyediségében is kiemelkedő, zárkózottságában is nyi-
tott asszonyt. Már rég nem forgott a diktafonom szalagja, de mi 
csak mondtuk és mondtuk... Megidéztünk régi tapolcai embere-
ket, képzeletben bejártuk a szomorúfűzfákkal körülölelt tó part-
ját. Segítőkészsége, önzetlensége már akkor megmutatkozott. 
Felajánlotta, ha könyvet írok szülővárosunkról, a rendelkezé-
semre fogja bocsátani az ükapjától nemzedékeken át megörökölt 
családi iratokat, városi, mészáros céhbeli dokumentumokat, 
amelyek majd Ariadne-fonalaként fogják segíteni az átjárásomat 
a szövevényes múlt és a jelen között.
Aztán amikor a balatonedericsi otthonában megláttam és átlapoz-
tam a céhládában őrzött „kincseket”, már tudtam, hogy „elvégez-
tetett”. Tudtam, ha eljön az idő, könyvben fogom megörökíteni az 
ott látottakat és a Katától hallottakat. Így is történt.
A szoba falán ott volt Eötvös Károly Utazás a Balaton körül 
(1901) című művében megidézett ükapa, Mojzer Ferenc (ven-
déglős, városbíró 1826-1905), „A jó öreg kocsmáros” és felesége, 
Nagy Klára olajfestménye. De forgathattam azt az imakönyvet is, 
amelybe az ifjú asszony először ezt jegyezte be: „Férjhez mentem 
április 20 adikán 1857”.
Miután elolvastam Eötvös írását, már tudtam, hogy Katalin nem-
csak a tartását, egyenességét és a humorát örökölte az ükapától. 
„Vendégszerető, igaz barát” – írták róla 1905-ben a nekrológban. 
A kései unoka is ilyen volt.
Az Afrika-álmot viszont a férjétől örökölte. Évtizedekig ápolta, 
gyarapította, fejlesztette. Ritka, de nagyon értékes találkozásaink 
során büszkén mutatta meg újabb és újabb szerzeményeit, együtt 
barangoltuk be az újonnan birtokba vett területeket, a függőhídon 
nevetve kapaszkodtunk egymásba és a kötélbe. Nagy örömmel 
vette, ahogy a gyermekszafarira rácsodálkoztam. Bandival – 
ahogy ő mondta – közös gyermekük nem született, de ezt a cso-
dát, amit együtt teremtettek, annak tekinti. Átélte és megélte a 
gyermekkorát, de a felnőttet is féltő szeretettel gondozza.
Bár igyekszem a belső mozim róla őrzött utolsó képét „kicse-
rélni” egy vidámabbra, mosolygósabbra, de a valóság nem enge-
di. A hófehér kórházi ágyon egy törékeny, rebbenő madárte-
kintetű Kata fekszik – és beszélgetünk. Szavaival még most is 
rám vigyáz, engem óv.
Istenem! Az akaratod és a szándékod jó. A szereteted végtelen. 
Engedd, hogy – úgy, mint az első földi útján, úgy az utolsón is – az 
örök vadász vegye és ringassa a karjaiban. Engedd, hogy egy örök 
pillanatra megálljanak a Kilimandzsáró hófedte csúcsa felett...
              N. Horváth Erzsébet

A kötet alapjául az az 1972-ben 
készült naplója szolgált, ame-
lyet az első afrikai útja során 
vetett papírra. Mivel az isme-
retségünk, de talán mondhatom 
azt is, hogy a barátságunk már 
több évtizedre tekintett vissza, 
engem kért fel arra, hogy a 40 
évig íróasztalfiókban őrzött, 



Utánpótlás focitorna
Immár negyedszerre emlékeztek Novák Dezsőre Tapolcán
A legendás jobbhátvéd, 
edző és kétszeres olim-
piai bajnok Novák Dezső 
tiszteletére negyedik alka-
lommal szerveztek után-
pótlás labdarúgó tornát 
hétvégén, a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsar-
nokban. Két tapolcai játé-
kos is különdíjban része-
sült.

A rendező, Tempo Fradi! 
Alapítványtól Miskolczi Jó-
zsef elmondta, Novák Dezső 
halála után úgy döntöttek, 
hogy pályája, munkássága 
méltó emlékezést kíván, így 
merült fel bennük az em-
léktorna megszervezésének 
ötlete, melyben segítségükre 
volt Tapolca Város Önkor-
mányzata, valamint a Tapol-
ca Kft. is. Az idei sportese-
mény már nemzetközivé 
nőtte ki magát, hiszen egy 
felvidéki csapat is nevezett a 
tornára. A rendezők kisebb 
stábbal érkeztek a helyszínre 
– a baráti társaság precíz és 
mindenre kiterjedő több 
napos munkája záloga volt a 
nívós sportesemény sikeré-
nek. A szervező elmondta 

azt is, hogy az utánpótlás 
csapatoknak szerettek volna 
különleges élményt nyújta-
ni, ezért 5x2-es kapukra, pa-
lánkkal körülvett játéktéren 
folytak a mérkőzések.
Kilenc U13-as fiú csapat 
mérte össze erejét és tudását. 
Első helyen az Illés Akadé-
mia végzett, második a Fe-
rencváros, harmadik a Bene 

Ferenc LA. Őket sorban kö-
vette, a KFC Komárno, a 
Mosonmagyaróvári TE 
1904, a Dunaújváros PASE, 
hetedik helyen a Blaskovics 
Gábor vezette Tapolca IAC 
VSE, majd a Hévíz SK, 
végül a Felsőszeli TE. Több 
különdíjat is kiosztottak, 
melyek közül a Legjobb ta-
polcai játékos Varga Ádám, 

míg az Illés Akadémia színe-
iben pályára lépő Mohos 
Barnabás a Torna legjobb 
védője lett.
A napot az öregfiúk csapata-
inak gálamérkőzése zárta. A 
Haladás, illetve a Ferenc-
város tagjai alkotta Novák 
Dezső All Star Team a Ta-
polcai Öregfiúk ellen lépett 
pályára.                        (me)

Lendületben a kosarasok
A Tapolca VSE kosárlab-
da szakosztály év elején 
is folytatta a tavalyi lendü-
letet.

Akadozva kezdődött a házi-
gazda Tapolcának a Várpa-
lotai KK/A elleni mérkőzés, 
így az első negyedben a ven-
dégek még zóna védekezé-
süknek köszönhetően vezet-
ni tudtak 11:16-ra. A máso-
dik negyedben a hatéko-
nyabb támadás befejezések-
nek köszönhetően kezdett 
megnyugodni a helyi kadett 
csapat és a 12:12-es ered-
ménnyel már kiegyenlítet-
tebb volt a játék. Ezt köve-
tően „szárnyaltak" igazán a 
Tapolcai Sasok, a 23:11-re 
zárt harmadik negyedben. 
Bár az utolsó játékrészben 
még 16 pontra is sikerült nö-
velni a különbséget, azon-
ban Várpalota, jó hajrájának 
köszönhetően hat pontra zár-
kózni tudott, így 65:59 ered-
ménnyel lett a helyi fiúké a 
győzelem. Az U14-es lá-

n TOLLASLABDA  - 
Február 17-én, 9 órától, 
ötödik alkalommal szer-
vezi meg a Tapolcai Tol-
laslabda és Fallabda 
Sportegyesület a Rhodius 
amatőr felnőtt tollaslabda 
versenyt a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban. 
Versenyszámok: nemen-
ként egyéni, illetve páros, 
valamint vegyes páros. 
Csak előnevezésre van le-
hetőség, február 14-ig. (m)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE természetjáró szak-
osztály február 10-én, a 20 
km távú Tapolca- Véndek-
hegy- Sáska- Bakony-
szentjakabi kolostorom- 
Zalahaláp útvonalon túrá-
zik. Találkozó szombaton 
reggel 8.00-kor Tapolcán, 
a Köztársaság tér- Kisfalu-
dy utca kereszteződésnél. 
A hazautazás költsége tel-
jes áron 250 Ft.        (me)

Múlt héten hóesésben ki-
rándultak       Fotó: TVSE

nyok, a Tapolcai Oroszlánok 
Várpalota fiú csapatát győz-
ték le 71:28-ra a megyei baj-
nokság második fordulóján, 
ezzel bebiztosították máso-
dik helyüket a megyei baj-
nokságban. Az U12-es lá-
nyok, a Tapolcai Párducok 
előbb a Ricsilla Hévíz Lá-
nyokat győzte le 73:57-re, 
majd a Soproni Darazsakat 
72: 54-re. Az U11-es lányok 
mezőnyében a Zalaegersze-
gi Zsebibabák ellen 63:21-es 

Remekeltek a kézilabdások
A Tapolca VSE három 
csapattal szerepelt szép 
eredményekkel január-
ban, a X. Student Comfort 
Nemzetközi Kézilabda 
Kupán. Két bronzérem-
mel tértek haza.

A jubileumi tornán tíz kor-
osztályban mérte össze ere-
jét nyolcvanegy csapat, hat 
helyszínen, több mint két-
száz mérkőzésen. Az ország 
minden pontjáról, illetve 
külföldről is érkeztek Szom-
bathelyre, a rangos kézi-
labda kupára. A Tapolca 

VSE mindhárom csapata 
helyt állt az összecsapáso-
kon. Az U9-es fiúk korosztá-
lyukban szépen szerepeltek, 
a lányok pedig hozták a for-
májukat, az U13-as és a fel-
nőtt csapat is a dobogó har-
madik fokáig küzdötte fel 
magát. 
A bronzérem mellé még egy 
különdíjjal is gazdagodtak 
Tölgyes Réka révén, akit 
előbbi korosztályban a legj-
obb kapusnak választottak.
Edzőik Antal Lászlóné, Kap-
csándi Zsolt és Schneider 
Zsolt.                             (me)

győzelmet ért el a Tapolcai 
Gazellák kenguru csapat. Iz-
galmas, fej-fej melletti küz-
delemben, 73:71-es vég-
eredménnyel diadalmasko-
dott a fiú serdülő csapat, a 
Tapolcai Sziklák, az orszá-
gos bajnokság ötödik fordu-
lójában a Soproni Sportis-
kola ellen. A régiós rájátszás 
első csoportkörének sorsolá-
sa nem kedvezett az U12-es 
Tapolcai Tigriseknek, mivel 
közvetlenül két meccsre kel-
lett készülniük, ahol a má-
sodik tűnt a nehezebbnek. A 
kezdő mérkőzésen az első 
két játékrész koncentráltabb 
játéka és a büntető párbaj 
megnyerése már elegendő 
volt a Harcos Sólymok 
elleni 64:54-es 
győzelemhez. A második 
összecsapáson nagyobb 
fordulatot diktálva, szép 
összjátékokat és egyéni 
akciókat bemutatva minden 
negyedet megnyerve 78:45-
re győztek a Ricsilla Hévíz 
Fiúk ellen..      (me)

Rövid hírek
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Remek alkalom volt ez a torna, hogy az utánpótlás csapatok összemérjék tudásu-
kat a többi játékossal                                                                                       Fotó: Májer Edit

A harmadik negyedben 
dőlt el az U16-os fiúk, a 
Tapolcai Sasok győzelme. 
Balra edzőjük Csikós 
Tibor       Fotó: TVSE Kosár.

Az U9-es fiúk edzőjükkel, Schneider Zsolttal

Fotó: TVSE



Festmények, gondolatok
Rendhagyó kiállításnyitó a Tamási Áron Művelődési Központban két alkotóval
TÁRLAT - Nem szokvá-
nyos formában nyílt meg 
két tapolcai képzőmű-
vészköri tag , Stankovics 
Béláné Anikó és Somo-
gyiné Varga Anikó közös 
tárlata a minap. Az ünne-
pélyes megnyitót a mű-
vekről, az alkotókról és a 
képzőművészetről folyta-
tott eszmecsere helyette-
sítette a Tamási Áron Mű-
velődési Központban.

Megszokott, klasszikus kiál-
lításnyitó helyett, ezúttal a 
művelődési központ aulájá-
ban, körben elhelyezett szé-
keken ülve, kötetlen stílus-
ban folyt az eszmecsere. 
A helyi képzőművészkör ve-
zetője, Tihanyiné Bálint 
Zsuzsanna felvezetőjében a 
művelődési központ igaz-
gatójának, Barczáné Tóth 
Boglárkának ötletéből szü-
letett formabontó kezde-
ményezés előzményeiről, a 
kiállító két helyi amatőr mű-
vészről beszélt, majd az al-
kotók maguk is bemutatkoz-
tak. Stankovics Béláné Ani-

kó elmondta, hogy temati-
kus sorozatának egyikével, 
konkrétan  az idős emberek-
ről készült  festménysoroza-
tával azok előtt az idős em-
berek, leginkább  öregasz-
szonyok előtt tiszteleg, akik-

nek bölcsessége, tartása pél-
daértékű számára. A képe-
ken a szép gesztusokkal, 
szívderítő lelki, érzelmi tör-
ténésekkel átszőtt pillanatok 
éppen úgy megtalálhatók, 
mint a melankolikusabb 

hangulatot sugárzó életese-
mények, a harag, az elválás 
pillanatai, azok arcokon, 
testtartásokban tükröződő 
lenyomatai. Somogyiné Var-
ga Anikó képei a művészet 
elvontabb rétegeibe enged-

SZEM - PONT
Örvendetes, hogy több olvasónk is reagált az illegális 
szemeteléssel kapcsolatos írásunkra, illetve az is, hogy 
pár helyről eltűnt a hulladék. Ezúttal egy speciális esetre 
hívnánk fel a figyelmet. Olyanra, ahol nehéz eldönteni, 
hogy szabálytalan parkolásról, vagy illegális hulladék 
elhelyezésről, esetleg a kettő kombinációjáról van szó. 
Már több hete (hónapja?) áll egy fehér Opel Astra az 
egykor szebb napokat megélt Viszló-völgye Tapolcához 
közeli szakaszán. A város felől nézve a lefele, jobbra íve-
lő kanyar bal oldalán, lent, a kiszáradt mederben. Szél-
védők kitörve, ajtók nyitva, lehangolóan romos állapot. 
Érdekes belegondolni abba, hogy nincs ennek felelőse? 
Nincs olyan hivatalos szerv, akinek az elszállítást már 
régen végre kellett volna hajtania, ha már a tulajdonos, 
előttünk ismeretlen okból, ezt nem tette meg? Meddig áll 
még ott a roncs, csúfítva a környezetet, talán az idők 
végezetéig? Ha esetleg valaki tudja a választ, kérem, 
ossza meg velünk és olvasóinkkal!                             (szj)

erős lángon egyenként kisütjük a 
palacsintákat.
Töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 3 
evőkanál porcukor, 1 cs. vaníliás 
cukor, reszelt citromhéj, 2 tojás, 
(aki szereti mazsola). A túrót, por-
cukrot, a citrom reszelt héját és a 
tojások sárgáját összekeverjük. A 
tojások fehérjéből habot verünk, és 
a túróba forgatjuk. A palacsintákat 
megtöltjük a túrókrémmel, felte-
kerjük, majd mindet félbevágjuk.
Egy jénai tálat vajjal kikenünk és a 
palacsintákat félig egymásra téve 
belefektetjük. 
Az öntethez: 1,5 dl habtejszín, 1 
db tojás, 1 evőkanál porcukor, 1 cs. 
vaníliás cukor. Az öntet hozzáva-
lóit összekeverjük, és a palacsin-
tára öntjük. Kb. 200 fokos sütőben 
20-25 perc alatt pirosra sütjük. 
Porcukorral meghintve tálaljuk.
                 Dobosné Szabó Márta,  
  Székesfehérvár

tek betekintést. Az alkotó, 
amint azt maga megfogal-
mazta, olyan képi világot 
igyekszik teremteni, amely 
kifejezi a korunkra jellemző, 
egyre inkább elidegenedő 
emberi kapcsolatokat, a di-
gitális, virtuális tér csalóka 
valóságát, amelyben a kor 
áldozatai elveszítik a kap-
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A helyi képzőművészkör vezetője, Tihanyiné Bálint Zsuzsanna nyitotta meg Stan-
kovics Béláné Anikó és Somogyiné Varga Anikó közös tárlata                           Fotó: tl.

Úgy tűnik senkit nem zavar a mederben már jó ide-
je „pihenő”, elhagyott autóroncs                   Fotó: szj.

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 55 Ft/db
Burgonya: 160 Ft/kg
Sárgarépa: 598 Ft/kg
Zeller: 250 Ft/kg
Vöröshagyma: 129 Ft/kg
Paprika: 940 Ft/kg
Paradicsom: 980 Ft/kg
Uborka: 760 Ft/kg
Cékla: 220 Ft/kg
Szőlő: 1300 Ft/kg
Narancs: 330 Ft/kg

Heti SÜTI

A"Bécsi" túrós palacsinta 

 

Hozzávalók 10-12 db palacsintá-
hoz: 2 tojás, 1 evőkanál cukor, pici 
só, 2 dl tej, 20 dkg liszt, szódavíz 
vagy ásványvíz, a sütéshez olaj
Elkészítés: A tojásokat a cukorral 
és a sóval habosra kavarjuk, hoz-
záadjuk a tejet és a lisztet, és cso-
mómentesre keverjük. Lassanként 
adjuk hozzá a szódavizet, hogy a 
tészta híg tejszínsűrűségű legyen. 
A palacsintasütőbe öntjük az ola-
jat, kicsit felmelegítjük, majd bele-
keverjük a tésztába. Ezután nem túl 

06/87/412-289

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

  Visszapillantás, 
előretekintés 
a festményeken 

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

csolatot a létező valósággal. 
Az alkotókör művészének 
„Mátrix sorozata” kifejezet-
ten a kiállításra készült el és 
még sötétebb jövőt vetít 
előre: nő az emberek közötti 
lelki távolság, fokozódik az 
üresség, eluralkodik a ma-
gány - hangzott el a be-
szélgetések során. Somo-
gyiné Varga Anikó és Stan-
kovics Béláné Anikó közös 
festménykiállítását sokan 
megtekintették a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
aulájában.                         (tl) 
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