TAPOLCAI ÚJSÁG
2018. ÁPRILIS 20.

TÉRSÉGI HETILAP

www.tapolcaiujsag.hu

IV. évfolyam 13. szám

Szakmák éjszakája
A szakmatanulást népszerűsítették az interaktív bemutatóval
JÖVŐKÉP - Az intézményben
elsajátítható
szakmák egy részét mutatta be és népszerűsítette interaktív formában a
Veszprémi Szakképzési
Centrum Gönczy Pál
Szakközépiskolája
és
Szakiskolája a Tamási
Áron Művelődési Központban az elmúlt hét
pénteken.

A Szakmák éjszakája elnevezésű országos programsorozat tapolcai rendezvényének megnyitóján a Tapolca-Diszelben zajló szakképzést is magába foglaló

A biztos
megélhetés
lehetőségét
kínálják
képzési centrum intézményvezetője köszöntötte a pályaválasztás küszöbén álló
diákokat. Szóvári Adél elmondta, az esemény egyfajta kedvcsináló az iskola

A pék, cukrász, szakács, konyhai kisegítő, kertész, hegesztő, asztalos, virágkötő
szakmák oktatása mellett, az önálló életre is felkészítik diákjaikat
Fotó: tl.
falai között megtanulható
több piacképes szakma elsajátításához.
- A Szakmák éjszakája interaktív módon mutatja be a
szakközépiskola és szakképző iskola rész-, és teljes
szakképesítéseit- fogalmazott. Dobó Zoltán polgármester megnyitva az ese-

ményt, azt hangsúlyozta,
hogy a most bemutatkozó
szakiskolában
tanulható
szakmák a jövőben könnyű
elhelyezkedést és remélhetőleg biztos megélhetési lehetőséget ígérnek a fiataloknak. Megtudtuk, a Veszprémi Szakképzési Centrum
Gönczy Pál Szakközépisko-

lája és Szakiskolájában 1997
óta folyik szakképzés. A
pék, cukrász, szakács, konyhai kisegítő, kertész, hegesztő, asztalos, virágkötő szakmák oktatása mellett, az önálló életre, a társadalomba
való beilleszkedésre, vállalkozásra, munkába állásra is
felkészítik növendékeiket.(tl)

Új helyen az
ételdoboz
Élelmiszer
adományok gyűjtésére, ideiglenes tárolására alkalmas „Enni adok
ételdobozt” helyeztek
ki novemberben a
protestáns templom
Darányi utcai kerítésére. Akkor a szervezők azt nyilatkozták,
hogy jók a tapasztalataik, az emberek jó
szándékkal nyúltak
hozzá, tettek bele, illetve vettek ki adományokat országszerte.
Tapolcán is elindult a
folyamat, melegszívű
helybeliek szépen töltögették a dobozt. Ám
elég hamar testet öltött a bunkóság. Előfordult, hogy nem éppen rászorulók ingyen büfének nézték
az ételdobozt, míg
másokból a vandál
ösztönöket hozta felszínre. Ütötték, rúgták. Ezért áthelyezték
a dobozt a hajléktalanszállóhoz, ahol kamera figyeli, és a rászorulók is közelebb
vannak.
Szijártó János

Nyugdíjasok köszöntése
Több éves hagyomány
folytatásaként a diszeli
városrész
nyugdíjasait
látták vendégül szombaton a Csobánc Művelődési Házban.

Munkában a tűzoltók a szombati esetnél

Fotó: szj.

Felrobbant a gázpalack
Kigyulladt egy melléképület
szombaton reggel a Pacsirta
utcában a Semmelweis utcai
kereszteződésben. A tűz
okáról egyelőre nem tudunk
pontosat, ám az biztos, hogy
személyi sérülés nem történt. A lángok viszont hatalmas intenzitással, nagy füst
kíséretében törtek fel a többek között gumikat is tároló
melléképületből. Egy itt lévő gázpalack is felrobbant,

szerencse, hogy maga a robbanás és az udvaron átrepülő
fém palack nem okozott sérülést. A két autóval kiérkező tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, s megakadályozták, hogy a tűz tovább
terjedjen. Az oltásban a tapolcai és a badacsonytomaji
tűzoltók vettek részt, illetve
Veszprémből a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
(KMSZ).
(szj)

megálljunk egy pillanatra,
egy baráti szóra, egy kicsit
nosztalgiázzunk, visszagondolva az elmúlt évekre. Hisz
ilyenkor vesszük észre, hogy
milyen gyorsan elrepülnek
az évek - fogalmazott a képviselő.
A résztvevőket Dobó Zoltán
polgármester is üdvözölte.
Beszédében jó egészséget,
boldog nyugdíjas éveket kí-

vánt a jelenlévőknek. A szép
szavak után a két legidősebb
diszeli lakost, Marton Istvánnét és Mohos Józsefet
külön köszöntötték.
A rendezvényen közreműködött a Szent Erzsébet
óvoda, a Csobánc Népdalkör, majd a beszédek és a
műsor után Varga Árpád biztosította a jó muzsikát mindenki örömére.
(szj)

A szép számmal megjelent
vendégeket Bakos György, a
településrész önkormányzati képviselője köszöntötte.
Úgy vélte, az idősek megbecsülése okán szükség van
a
közös
programokra,
amelynek Diszelben régi
hagyományai vannak. - Már
szokássá vált, hogy évente
egy alkalommal köszöntjük
önöket, kifejezzük hálánkat,
megbecsülésünket
azok
iránt, aki hosszú, munkában
töltött évek után közöttünk
élik nyugdíjas éveiket. Fontos, hogy legalább ilyenkor Sokan elfogadták a meghívást a programra Fotó: szj.
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Laktanyai beruházások

Hangodi László
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Hangodi László történész, főmuzeológus részére több évtizedes helytörténet-kutatási, oktatási, muzeológusi tevékenysége,
számtalan könyv, cikk,
tanulmány megírása, kiállítás megszervezése,
Tapolca és környéke
történetével kapcsolatos
mélyreható ismereteinek kivételes előadói
képességgel történő átadása, pontos, alapos
szaktudása elismeréséül
Tapolca Városért kitüntetést adományozott
a város napján. Hangodi
László (50) általános és
középiskolai tanulmányait Tapolcán végezte.
1991-ben történelem és
rajz szakos tanári diplomát szerzett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Később elvégezte
az ELTE BTK történelem szakát is, ahol 1999ben kapott egyetemi
diplomát. Több tapolcai
iskolában is tanított.
1996 óta a helyi
könyvtár és múzeum
dolgozója. Eddig közel
20 önálló munkája jelent meg, amik mellett
megszámlálhatatlan
cikk, tanulmány, kiállítás és előadás fűződik
nevéhez. Hangodi László kitüntetésének indoklásában többek között az
is elhangzott, hogy a főmuzeológus
jelenleg
több könyvön dolgozik,
előadói képessége pedig
mindig magával ragadja
hallgatóságát, legyen
szó akár kisiskolásokról, akár felnőttekről. (tl)

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

Harmincnégy lakásos társasház létesül a Dobó lakótelepen az önkormányzat által értékesített ingatlanon. A tervek szerint jövőre elkészül
Fotó: szj.
FEJLESZTÉSEK - A közelmúltban döntött a tapolcai képviselő-testület
laktanyai ingatlanok értékesítéséről. A hadipark és
egy új társasház a megvalósítás útjára lépett.

Az egyik tárgyalt, illetve elfogadott napirendi pont Vitárius György hadiparkra
vonatkozó 30 millió forintos
vételi ajánlata volt. Amint
arról korábban is írtunk, a
vállalkozó a tervek szerint
látogatóközpontot alakít ki
az ingatlanon, ahol az érdeklődők haditechnikai eszközöket, fegyverzeti és felsze-

relési tárgyakat ismerhetnek
meg. A múzeum létesítéséhez az ingatlanon levő épületeket is szükséges fejleszteni, megújítani.
A város felé benyújtott másik, hasonló nagyságrendű
vételi ajánlat a Reperál Kft.
ügyvezetőjétől érkezett az
előterjesztésben varrodaként megnevezett ingatlanra. Dobó Zoltán polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, hogy mindkét beruházás zöld utat kapott az
önkormányzattól és mindegyiknél történtek már konkrét lépések a megvalósítás
felé. A Reperál Kft. az épü-

letet társasházként kívánja
hasznosítani, és abban 34
lakást tervez kialakítani. A
társasház
kialakításának
alapfeltétele a megfelelő
számú parkolóhely létesítése, ami az épület körül
mintegy 2200 négyzetméteren történne meg. A cég a kialakítandó parkolóhelyekre
felhasznált területtel kapcsolatban úgy nyilatkozott,
hogy egy kültéri játszóteret
alakít ki, speciális kondi gépekkel. A munkálatok már 8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.
Tankerületi igazgató:
elkezdődtek, a műszaki átaSzabó Lajos Konrád
dás várható ideje a jövő év Tel: 06/87-795-203, e-mail:
második negyedévére való- balatonfured@kk.gov.hu
színűsíthető.
(szj) Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,

Elkezdődtek a Kazinczy-napok Fogkefét lopott

Zajlik a magyar verseny az idei Kazinczy-napok megnyitása után
Fotó: Szigetvári Réka
Számos versenynek ad lom és nyelvtan) és a kémia
otthont a Kazinczy Iskola versenyek a hét folyamán.
április 16-18. között a Ka- Bodor Tamás tagintézményzinczy-napok keretében. vezető lapunknak elmondta,
hogy a résztvevők főként a
Az első napon a harmadik Tapolcai járás iskoláiból érosztályosok matematikából, keznek,
de
Sümegről,
a negyedikes évfolyam ma- Keszthelyről, Hévízről is
tematikából, magyarból és jönnek tanulók. A rendezkörnyezetismeretből, a felső vénysorozat egyik fénytagozatosok angolból és né- pontja a csütörtöki kulturális
metből mérhették össze tu- bemutató, amelyre hetek,
dásukat. Ezt követik még a hónapok óta lázasan kéhelyesíró, a magyar (iroda- szülnek az iskola diákjai.(sr)

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

Lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
folytatott büntetőeljárást a
Tapolcai Rendőrkapitányság egy 58 éves gyulakeszi
lakos ellen. A gyanú szerint a
férfi 2018. március 23-án a
délutáni órákban bement
egy tapolcai áruházba, ahonnan két pár elektromos fogkefe fejet tulajdonított el. A
termék áruvédelmi eszközzel védett csomagolását leszedte, majd a fogkefe tartozékokat a zsebébe rejtette.
A férfit az áruház biztonsági
őre a kijáratnál feltartóztatta, majd értesítette a rendőrséget. A helyszínre érkező
járőrök a gyulakeszi lakost
előállították, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozást a rendőrség a napokban befejezte, és az ügyben keletkezett
iratokat bíróság elé állítási
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság, Sajtószolgálat

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 30/240-5054

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.
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Április 23. 14.00-16.00
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Templomi koncert
"Hull a levél a virágról" - énekelte az észt együttes Tapolcán
KÓRUSMUZSIKA - Az
Észtország délkeleti részén fekvő Nöo evangélikus gyülekezetének férfi
énekegyüttese, Margus
Liiv vezetésével április 13án, pénteken a tapolcai
protestáns templomban
adott koncertet közösen a
helyi, Haga Kálmán vezette Protestáns Énekkarral.

A patinás egyetemi város
Nöo-ból érkezett hétfős csoport tagja Mart Jaanson esperes, aki a 2008-as révfülöpi finnugor lelkészkonferencia óta többször járt hazánkban. A kiterjedt szórvánnyal rendelkező nöoi
gyülekezetet lendületesen
vezető lelkész egyházzenéből doktorált, és az új észt
énekeskönyv előkészítő bizottságának aktív tagja. Az
észt kórusmozgalom az elmúlt százötven évben Európa egyik legkiemelkedőbb
kóruskultúráját hozta létre, a
hozzánk érkező együttes ezt
a hagyományt ötvözi az
evangélikus gyakorlattaltudtuk meg. A koncertet

KULTÚRSAROK
ró-olvasó találkozóval ünÍKönyvtár
nepelte a Wass Albert
és Múzeum a ma-

Zöldágjárás a tojásfa lebontása előtt Tapolcán a
belvárosban. Nem merül
feledésbe a régi népszokás
Fotó: tl.

Folytatták a
hagyományt
a városban

Nagyszerű koncertet adott az észt kórus a protestáns templomban
megelőzően Csaba Dezső
mutatta be a templomot és
gyülekezetüket a vendégeknek, majd Honthegyi Zsolt
köszöntötte a jelenlévőket.
Az evangélikus lelkész
hangsúlyozta, hogy az énekesek a történelem folyamán
mindig nagy szerepet játszottak közösségük életében, gyakran annak vezetői
voltak és különösen nagy
jelentőséggel bírtak Isten

dicsőítésében. A koncertet
felvezető gondolatok után
elsőként a Protestáns Énekkar lépett közönség elé, a neves észt énekegyüttes utánuk következett. A vendég
egyházkórus koncertjének
egyik különösen szép megnyilvánulása, a Hull a levél a
virágról című Petőfi Sándor
költeményre írt énekkari mű
magyar nyelven megszólaló
előadása volt. Az észt ének-

Lackfi János Tapolcán
műfordító, azon kevés kortárs szerzők közé tartozik,
akik még életükben az iskolai tananyag részét képezik. Úgy véli, nem igaz az,
hogy manapság nem érdekli
az embereket az irodalom,
ezt bizonyítja az is, hogy
előadásának hírére megtelt a
könyvtár első emeleti nagyterme érdeklődőkkel. Lackfi

azzal kapcsolatban, hogy mi
számít költészetnek, nem
húzna éles határokat, és a
gyar költészet napját.
kortárs irodalomnak is naZenés-irodalmi
műsorral
gyobb teret engedne a tanajándékozta meg a kortárs
könyvekben. Előadásában
költő és két zenésztársa,
betekintést nyújtott verseiMolnár György és Csépai
be, amelyek közt nagy számEszter a könyvtárba érkezőban szerepelnek klasszikus
ket. Lackfi János József Atköltőink költeményeinek áttila-díjas költő, író, tanár,
fogalmazott, aktualizált változatai, azaz a parafrázisok.
Nagy sikert aratott közülük
A fekete router, amely Arany
János Mátyás anyja című
művének átírása, és melynek kezdő sora így szól:
„Szilágyi Örzsébet e-mailjét
megírta, Emoti-Konokkal
Azt is telesírta.” Szinte
könnyet csalt a nézők szemébe, mikor felolvasta a
Csiga-biga gyere ki kezdetű
dalra, klasszikus költőink
stílusában írt szerzeményeit.
Ugyanakkor
meghatóak
voltak azok a sorok, amelyekben feleségéhez szólt,
vagy amikor hat gyermekéről, családjáról mesélt a köLackfi János József Attila-díjas költő, író, tanár, mű(sr)
fordító a tapolcai könyvtárban
Fotó: Szigetvári Réka zönségnek.

Fotó: tl.

kart a Tapolcai Finn Barátok
Köre Egyesület is vendégül
látta, és bemutatta számukra Tapolca nevezetességeit.
Az együttes magyarországi
vendégszereplése nem ért
véget Tapolcán, szombaton
Veszprémben, vasárnap délelőtt Csákváron, vasárnap
Budapesten, a kelenföldi
evangélikus templomban
adták elő rendkívül színvonalas programjukat.
(tl)

.

A zöldágjárás húsvéthoz kötődő, játékos népi hagyományát elevenítette fel az
ünnep után néhány nappal
mintegy kétszáz tapolcai
óvodás és általános iskolás
gyerek (a Barackvirág óvoda, a Bárdos székhelyintézmény, a Batsányi-, és a
Kazinczy tagintézmények,
továbbá a Tördemic Néptáncegyüttes fiataljai) Szabó
Csaba néptánc oktató vezetésével. Később a tojásfát
állító tapolcai intézmények
és civil szervezetek tagjai,
munkatársai lebontották a
helyi látványosságot.
(tl)

Heti Ötlet

Töreky László újságíró
Örömmel
tapasztaltuk,
hogy írásunkat követően
felszámolták azt az illegális szemétlerakót, amely
Tapolca és Balatonederics
közötti útszakasz mellett
már évek óta csúfította a
tájat. Az ott fekvő szemét
mennyiségére jellemző
volt, hogy markológép
dolgozott a zömében lomis szemét eltakarításán,
amelyet válogatás után
végül több teherautónyi
kupacba húztak össze és
szállítottak el. Nem tudjuk, hogy kik voltak, de
bizonyára abból a megfontolásból cselekedtek az
érintettek, hogy ne termelődjön ugyanott újra a szeméttelep, ezért „földkordonnal”
akadályozták
meg, hogy gépjárművel
be lehessen hajtani a területre. Reméljük beválik
a megoldás, ahogy a

egészség
környezet
informatika

„Viszlónál”, Tapolca és
Sümeg között is bevált a
kavicsos parkoló sorompós lezárása. A műveletekkel szinte egy időben, (de
legfeljebb egy-két héttel
azt követően) a laktanyák
közelében lévő vasúti átjáró után 50 méterrel
újabb szeméthalom keletkezett az út mellett. Talán
10-15 nagyméretű szemeteszsáknyi vegyes hulladékot (normál kukákba
dobható szemetet) raktak
le ott ismeretlenek. A hulladék mennyisége szerencsére a lerakás óta nem
növekedett, csak a szél, az
állatok hordták szét azt.
Lassan negyedik hete kapjuk ezt a cseppet sem kellemes látványt Tapolca
közvetlen
közelében
azoktól, akikről rendre
lepereg minden kultúra és
normalitás.
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Tavaszi, nyári átállás
Érdemes ellenőriztetni az akkumulátort, a klímaberendezést
TIPP - A gépkocsivezetők
számára a tavaszi átállás
természetesen nem csupán a gumik cseréjét jelenti. Nem árt, ha megtörténik egy általános, szervizben elvégzett ellenőrzés, amely kiterjed az
akkumulátorok vizsgálatára, feltöltésére, szükség
esetén cseréjére és ilyenkor a klímaberendezésre
is érdemes rápillantani.

Azoknak, akik ritkábban
használják gépkocsijukat,
vagy télen esetleg egyáltalán
nem közlekednek vele, mindenképpen ajánlott egy akkumulátor feltöltést, folyadékszint ellenőrzést szakemberrel elvégeztetni. Tóth
Csaba tapolcai szerviztulajdonos szerint fontos, hogy
mindig legyen kéznél az
egyébként szinte minden autósüzletben beszerezhető
töltő, hiszen annak használatával lényegesen megHirdetés

Tóth Csaba: Szükséges egy kis időt szánni ilyenkor az autóra, sok későbbi kellemetlenséget előzhetünk meg ezzel
Fotó: szj.
hosszabbítható az akkumulátor élettartama. - Akik naponta használják autójukat,
kevésbé érintettek e tekintetben, mivel a gépjármű menet
közben mindig fel is tölti, és
megfelelő szinten tartja az

akkumulátort. Viszont akik
huzamosabb ideig el sem indították autójukat, jobb, ha
körültekintően járnak el.
A szervizvezető külön kiemelte, hogy évente legalább
egy alkalommal érdemes

szervizbe vinni az autót a
klímaberendezés ellenőrzése céljából. Erre a legalkalmasabb időszak a tavasz, hiszen innentől kezdve tulajdonképpen
folyamatos
üzemben lesz a hűtésért fe-

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

lelős eszközcsoport. Tóth
Csaba kifejtette, hogy az
évenkénti vizsgálatot elsősorban a berendezés fertőtlenítése miatt szükséges megejteni. A klímarendszerben
ugyanis megtelepedhetnek
olyan baktériumok, gombák, amelyek károsak az
egészségre. Ezeket vegyszerrel, vagy ózongenerátorral lehet eltávolítani. Fontos
arra is figyelni már a használat során, hogy a külső és
belső hőmérséklet között ne
legyen hét Celsius foknál
nagyobb különbség, mert az
ennél többet nehezen viseli
el a ember szervezete, főleg,
ha gyakran beülünk, kiszállunk a járműből. A tapolcai
szakember hozzátette, hogy
a gépkocsi alatt megjelenő
folyadék a klíma működésének természetes velejárója,
nem kell aggódni. Gond éppen akkor van, ha nincs az
autó alatt a berendezésből
származó kondenzvíz. (szj)
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Két alkotó, két világa
KIÁLLÍTÁS - A Tapolca
Városi Képzőművész Kör
tagjainak, Sütő Györgynek és Szita Szabolcsnak
nyílt közös kiállítása hétfőn a Tamási Áron Művelődési Központban.

A közönséget, a kör alkotóit
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna
a művészeti csoport vezetője
köszöntötte. Elmondta, továbbra is folytatják a korábbi kiállításon már kipróbált
kötetlenebb forma alkalmazását, amelynek lényege,
hogy elmarad a megszokott
ünnepélyes protokoll, a köszöntőt követően a kiállítók
bemutatkoznak a közönségnek. A látogatók ugyanakkor kérdéseket fogalmazhatnak meg irányukba, elkezdődhet egy nyílt beszélgetés a kiállított munkákról,
az alkotók művészi felfogásáról, vagy éppen a művészet szerepéről általában.
Elsőként Sütő György a
tapolcai képzőművészkör új

tagja mutatkozott be. Az alkotó 1979-ben született
Zentán, az akkori Jugoszlávia területén és már kora
fiatal éveiben is szeretett
rajzolni, munkái iskolai
lapokban jelentek meg.
1999-ben a Pécsi Hittudományi Főiskola hallgatója
lett, tanulmányai mellett,
szabadidejében, egy helyi
művészeti kör keretein belül
portrékat, aktokat, tanulmányrajzokat
készített,
amelyeket számos alkalommal kiállítottak Pécsen.
2005-ben felvételt nyert a
Kaposvári Egyetem művésztanári karára, amely
részben anyagi okokból,
részben a máig kötelező
szerbiai sorkatonai szolgálat
miatt befejezetlen tanulmány maradt számára.
A művészet, akárcsak a tudomány, arra kérdez rá,
hogy mi van az általunk
képzelt, felállított határokon túl - állítja Sütő György.
Szerinte az alkotás az ember

alapvető, legfőbb tulajdonsága, amely lehet egy spirituális, lelki értelemben vett
utazás is. A lényeg az -fogalmazott - hogy valami felé az átlagosnál nagyobb
szakértelemmel, odaadással
forduljunk, időt, energiát
nem kímélve.
Szita Szabolcs, a kör Nívódíjas alkotója nem először
került a figyelem középpontjába. Az airbrush (szórópisztolyos) technikával
egy humorlap hasábjain találkozott először, az internet
világa pedig pedig tág lehetőséget nyújtott annak
megismerésére, a technikában rejlő nagyobb alkotói
szabadság kiteljesítésére.
Szabolcs elmondta, a Tapolcai Képzőművész Kör és annak művészeti vezetője biztosította számára a művészi
fejlődés lehetőségét, a továbblépést a színek, a kompozíció, a perspektíva tudományának magasabb szintű
alkalmazásában.
(tl)
Verebélyi Zoltán
a képzőművészkör tagja verssel
köszönti a kiállítókat, Szita Szabolcsot (középen) és Sütő
Györgyöt (jobbról) a Tamási
Áron Művelődési Központban

Fotó: Töreky L.
Hirdetés

Minden korosztályból érkeztek nevezők a versenyre,
nemcsak Tapolcáról, hanem a környékről is Fotó: me.

Egész nap pattogott
a pingpong labda
Ismét nagy érdeklődés
mellett zajlott vasárnap a
hagyományos Asztalitenisz Bajnokság a Csermák József Rendezvénycsarnokban.

Öt asztalon, hét korcsoportban, összesen negyven Tapolca és környéki résztvevő
küzdött meg az egész napos
versenyen a dobogós helyekért. A tíz év alatti fiúk között első Morauszki Krisztián Milán, második Csizmadia Csanád, harmadik pedig
Koczor Richárd. A legnépesebb kategóriában, azaz a tizennégy év alatti fiúk között
az aranyérem Horváth János, az ezüstérem Kolompár
Balázs, míg a bronzérem
Kasza Zalán nyakába került
az
eredményhirdetésen.
Azonos korosztályban a lányok között a dobogó legfelső fokára Németh Mercé-

desz, a másodikra Lutor
Roxána, míg a harmadikra
Horváth Krisztina állhatott.
Tizennégy és tizennyolc év
közötti fiúk kategóriájában
az első helyen Nagy Tamás
Levente, a másodikon Farkas Gergő, míg a harmadikon Krizsán Martin végzett.
A felnőtt női amatőr, nem
igazolt versenyzők között
aranyérmes Gyarmati Zoltánné, ezüstérmes Nagy
Emilné, bronzérmes pedig
Lakatné Mógor Katalin. A
felnőtt amatőr, nem igazolt
férfiak küzdelmében az első
helyet Nagy Tamás Levente,
a másodikat Kiss Zoltán, a
harmadikat pedig Lutár Tibor szerezte meg.
Az igazolt felnőtt férfiak
erőpróbáján a dobogó legfelső fokán Nagy Emil, másodikon Lutár Tibor, harmadikon pedig Kiss Zoltán
végzett.
(me)
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Történelem verseny - Országos első és negyedik hely

A

Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület által szervezett
Magyarok Európában elnevezésű történelmi vetélkedő idei
témája a kiegyezés és a dualizmus kora volt. A döntőben,
gimnáziumi kategóriában remekül szerepelt a tapolcai
Batsányi János Gimnázium. 1.
helyezést ért el a Gróf Gabriella, Minorics Kata (10. A) és
Takács Péter (11. A) összeállítású csapat, míg a Kovács Réka,
Varga Sára, Kovács Benedek
alkotta együttes (9. A osztályos
tanulók) a 4. helyen zárta a versenyt. Utóbbi csapat különösen
nagyot küzdött a döntőben,
mivel Benedek betegsége miatt
ketten vették fel a harcot a többi
háromfős csapattal. Végül a lányok pontegyenlőséggel zárták
a vetélkedést a harmadik helyezettel. A versenyszabályzat szerint ilyen esetben a súlyozott feladatok számítanak, s ez sajnos
nem Sárának és Rékának kedvezett. A tanulók könyvjutalomban részesültek. A győztesek ezen kívül részt vehetnek
egy parlamenti különórán, valamint az egyesület által szervezett debreceni nyári táborozáson.
A verseny után ellátogattunk a
Szépművészeti Múzeum Román Csarnokába, aminek 3
éves felújítása lezárult és két
hétre megnyitották a látogatók
előtt. A rekonstrukciós munkák
eredményei lenyűgözőek. A terem művészeti és heraldikai
szimbólumokban gazdag. Főként az tette különlegessé az élményt, hogy a csarnokot 1945-

Kiemelkedően szerepeltek a versenyen a tapolcai gimnazisták
ben bezárták, mivel egy bombatalálat nyomán komoly károkat szenvedett és a felújításra
csak most nyílt lehetőség az
Európai Unió támogatásával.
Láthattuk az épület azon részét,
melyet a dualizmus korának
művészei megálmodtak. A nap
zárásaként, a szellemi élmények után a Jégbüfé finomságaival kényeztette magát a csapat.
Tanítványaimnak kívánok sok
sikert, tartalmas felkészülést,
hasonló szép eredményeket a
további megmérettetésekhez.
Riba Erzsébet
Élménybeszámoló:
Jómagam harmadik alkalommal vettem részt a Szakmai
Középiskolásokért Közhasznú
Kulturális Egyesület által
szervezett Magyarok Európá-

ban nevű országos történelem
versenyen. Idén a magyar dualizmus volt terítéken. E megmérettetés rengeteg előkészületet igényelt, hiszen az első két
levelező forduló volt a selejtező, itt értük el, hogy bejussunk
a budapesti Stefánia Palotában
megrendezésre kerülő, rangos
döntőbe. Mikor megérkeztünk,
az atmoszféra megkövetelte,
hogy a versenyre koncentráljunk, és teljes erőbedobással
küzdjünk meg az eredményért.
Az ellenfeleket látva joggal
érezhettük, hogy van nálunk
esélyesebb csapat is, hiszen
számtalan híres, „elit” gimnázium foglalt helyet mellettünk.
Ennek ellenére, mikor a csapat
még utoljára beszélgetett a verseny kezdete előtt, elmondtuk
egymásnak, hogy nagy dolognak érezzük, hogy itt lehetünk és mindent meg fogunk

Moziműsor Női foci - Győzelemmel
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Április 19 - 25.
csütörtök – szerda
19 – 25. csütörtök – szerda
15:15 1200,-Ft
VAD BALATON rendezői változat
Színes, magyar
természetfilm
Hossz: 65 perc
...
19 - 25. csütörtök -szerda
16:30 1200,-Ft
Jönnek a kacsák
Színes, szinkronizált
amerikai-kínai animációs
kalandfilm
Hossz: 82 perc
...
19 - 25. csütörtök - szerda
18:00 1200,-Ft
Éjjeli napfény
Színes, szinkronizált
amerikai romantikus dráma
Hossz: 92 perc
...
19 - 25. csütörtök -szerda
20:00 1400,-Ft
RAMPAGE: Tombolás 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/sci-fi

kezdték az idei szezont
A TVSE – Honvéd női labdarúgói keményen készültek télen a tavaszi fordulókra.
Elszántságuk meghozta a várt
sikert, az első összecsapást
rögtön győzelemmel zárták.
Az MTD Hungária Megyei Női
felnőtt bajnokságában indult
labdarúgók hétvégén, hazai
pályán 1:0-ra kerekedtek felül a
Bakonynána SK együttesén. A
gólt Vattai Cintia csapatkapitány lőtte. Értékelésében kifej-

tette, hogy a lányok jó hangulatban, motiváltan indultak
neki a mérkőzésnek. A csapatjáték remekül működött, az edzéseken begyakoroltak szerint.
Nagy koncentrációt igényelt a
vezetés megtartása, de sikerült
elérni legfőbb céljukat, a három
pont megszerzését. Nagyon
örül az eredménynek, úgy érzi,
megérdemelte már a csapat ezt
a győzelmet a sok "majdnem"
után. Edző Fellenbeck Mihály.

Az első tavaszi győztes mérkőzés után Fellenbeck Mihály
edzővel
Fotó: Szigetvári Réka

Fotó: Helyszíni felv.

tenni annak érdekében, hogy
méltó ellenfelei legyünk a látszólag erősebb csapatoknak.
Az első fordulóban Liszt Ferencről, a harmadik fordulóban
pedig Eötvös Lorándról kellett
egy-egy nehéz tesztet kitölteni.
A második fordulóban prezentálnunk kellett a döntőre már
előzetesen elkészített feladatot.
Ez nem volt más, minthogy a
szkeptikus zsűrit meggyőzzük
az 1867-es kiegyezés sikerességéről. A harmadik körben korabeli festők életrajzával kellett
tisztában lennünk, míg az utolsó két feladat egy-egy arcképcsarnok volt, az akkori művészekről, zeneszerzőkről, színészekről is irodalmi alakokról. A
részpontokat a zsűri minden
egyes teszt után nyilvánosságra
hozta. Ez azért volt motiváló,
mert azt tapasztaltuk, hogy csapatunk végig fölényesen vezet.

A végleges pontszámunk 55
pont lett, a második helyezetté
45. Ez azt jelenti, hogy nem
volt szoros a verseny az élmezőnyben. Nagyon sok köszönettel tartozom a csapattagjaimnak, Gróf Gabriellának (10.
A) és Minorics Katának (10.
A), hiszen azt láttam, hogy becsületesen felkészültek, teljes
erőbedobással küzdöttek és
mindent megtettek a jobb eredményért. Ez motiválóan hatott
az én teljesítményemre is. Ezen
kívül meg kell jegyezzem,
hogy gimnáziumunk másik
csapata is remekül szerepelt a
megmérettetésen. A Varga Sára, Kovács Réka, Kovács Benedek által alkotott, kilencedikesekből álló csapat negyedik
lett, de nem is akárhogyan! A 3.
helyen holtverseny alakult ki
(44p.), de a súlyozott feladatoknál sajnos a másik, végzős
gimnazistákból álló együttes
kerekedett felülre. Azonban
nem mehetünk el amellett,
hogy Benedek betegség miatt
nem tudott megjelenni a döntőn, így Sára és Réka dupla
annyit kellett, hogy dolgozzanak, mint bárki más ott a
teremben. Teljesítményükre és
kitartásukra büszkék lehetnek!
Köszönjük a felkészítést Riba
Erzsébet tanárnőnek, aki nélkül
egyik csapat sem érte volna el
ezeket a fantasztikus eredményeket! A verseny tanulsága
számomra az, hogy legyen bárki bármilyen nagy esélyes, a
befektetett munka mindig sokkal többet ér!
Takács Péter

Rangos versíró pályázaton
kapott első díjat - haikuért

A

Magyar-Japán Baráti Társaság Haiku Klubja által
2018. április 7-én megrendezett
V. Magyar Haikunapra barátság témakörben lehetett pályázni haikukkal amatőr és
profi (akiknek már jelent meg
nyomtatásban haikujuk) kategóriákban. A zsűri elnöke dr.
Vihar Judit, a Magyar-Japán
Baráti Társaság elnöke, irodalomtörténész, műfordító, haikuköltő, nyugalmazott egyetemi tanár volt. A haiku a japán
költészet egyik jellegzetes
versformája, három sorból áll.
A sorok és szótagszámok felépítése: első sor 5, második 7,
és a harmadik szintén 5 szótagból áll. A profik között I. helyezést értem el az alábbi haikummal:
Szívem legmélyén
hű daruként rak fészket
az igaz barát.
A Haikunap Budapesten, a
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti
Múzeumban került megrendezésre. A helyszínen is volt lehetőség megmérettetni magun-

Herczeg-Vecsei Katalin
kat, úgynevezett ginkó-kúkai
haikuíró versenyt is szerveztek,
amely során a környéken
(Andrássy út) ihletadó sétán
vettünk részt és írtuk meg pillanatnyi érzéseinket, majd közösen értékeltük egymás haikuit. A helyben írt ginkó-kúkai
haikummal a III. helyet szereztem meg:
Száz virágot ölt
-mint a beton sugárútfáradt lelkem is.
Herczeg-Vecsei Katalin
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Ép testben ép lélek
Kemény munka folyik a helyi thai box szakosztály edzésein
KÖZÖSSÉG - A Tapolca
VSE Thai box szakosztály, közismertebb nevén
a Tapolcai Muay Thai Gym
edzésén jártunk a közelmúltban, ahol bepillantást
nyerhettünk abba, menynyire kemény munka folyik náluk a hétköznapokban.

Közel tíz éve vannak jelen
Tapolca életében, a városi
sportegyesülethez
pedig
több mint két éve csatlakoztak. Az elmúlt időszakban
lapunk is beszámolt a szakosztály legújabb sikereiről
és az ígéretes, feltörekvő fiatalok eredményeiről. Mindezt az edzéseken alapozzák
meg, ami azon túl, hogy
kemény és fárasztó, egyben
feltölt testileg és lelkileg is.
Segít kiszakadni a mindennapokból.
- Jelenleg szerdán és pénteken tartok edzést a VOKE
Batsányi János Művelődési
és Oktatási Központban,
emellett az egyik kollégámnál van lehetőség egy keddi
foglalkozáson is részt venni.
Tervezem az órák bővítését

Fárasztó edzés, feltöltődés és egy jó csapat várja azokat, akik csatlakozni szeretnének. Középen Szegvári Tamás edző
Fotó: Májer Edit
még egy hétfői találkozóval,
hogy a versenyzőinknek
több lehetősége legyen a
felkészülésre. Rajtuk kívül
természetesen a hobbi sportolókat is várjuk. Célcsoportunk a nyolc és tizennégy év
közötti korosztály, de van
néhány felnőtt versenyzőnk
is - osztotta meg velünk
Szegvári Tamás szakosztályvezető edző.

- Az edzéseken vérnyomás
fokozó blokkal kezdünk, ezt
követik a pulzusnövelő gyakorlatok, majd az általános
átmozgatás, és a kezdőkre, a
haladókra illetve külön a versenyzőkre szabott tradicionális muay thai elemek. A találkozókat meghajlással és
tiszteletadással fejezzük be
Buddhának, a közösségnek
és a tanításnak. Manapság

sok helyen kezd kiveszni ennek a sportnak az alapgyökere, én próbálom a vallásosságot és az életfilozófiát
is továbbadni a fiataloknak.
Ha bárki kedvet kap, hogy
kipróbálja magát a hétköznapokban, vagy akár komolyabb hazai, európai, vagy
világversenyeken, azt várjuk az edzéseinkre - tette
hozzá.
(me)

Két arany az országoson Győzött a felnőtt csapat
A Tapolca VSE Sakk szakosztályának két tehetsége
az első helyen zárta az
idei Diákolimpiát.

A miskolci, országos döntőn
szépen szerepeltek a tapolcai sakkozók, akik közül
ketten a dobogó legfelső fokára állhattak az eredményhirdetésen. Az egyéni megmérettetés IV. korcsoportjában Juhász Judit, a keszthelyi Vajda János Gimnázium tanulója, míg az V. korcsoportjában Érseki Tamara,
a budapesti ELTE Apáczai
Csere János Gyakorló GimHirdetés

názium
és
Kollégium
diákja nem
talált legyőzőre. Dobogó
közeli ered- Érseki Tamara
ménnyel zárt még a szakosztályból az I. korcsoportban Tóth Barnabás, a III.
korcsoportban Bodó Boglárka, a VI. korcsoportban pedig Margl Roland, akik a hatodik helyen végeztek.
Utóbbi korcsoportban Buzás
Bertalan a hetedik helyen
zárt. A csapat diákolimpián
Juhász Judit és Bodó Boglárka tábladíjas lett.
(me)

Vegyes eredményekkel
zárta legutóbbi fordulóit a
TIAC VSE. A felnőtt, az
U19-es, az U16-os, és az
U14-es játékosok is kitettek magukért.

Az MTD Hungária Megyei
II. osztályban Tapolca felnőtt és U19-es csapata fogadta a Szentantalfa NVSE
együtteseit a tizennyolcadik
fordulóban. A felnőttek közül Tapolca bizonyult erősebbnek, 2:1-re győzte le ellenfelét. Gólt szerzett Hadnagy Milán és Ladányi Bendegúz. Dobján Krisztián edző elmondta, szerették volna
tovább folytatni a jó hazai
szereplésünket, illetve minél
többet megvalósítani az edzéseken
gyakoroltakból.
Nehéz, kemény találkozóra
számítottak. A megbeszéltek
szerint most is a magas labdabirtoklásra és az azonnali
visszatámadásra helyezték a
hangsúlyt. Úgy érzi, összességében egy nehéz, ám szikrázó összecsapáson, egy jó

erőkből álló ellenfélre tudták erőltetni a játékukat. Az
U19-es meccsen a hazaiak
maradtak alul 2:4 arányban.
A helyieknek gólt lőtt Vadas
Balázs Imre és Ulapcsik Levente. Mindkét csapat edzője Dobján Krisztián, munkáját segítette Kutasi Imre. A
megyei nyugati csoportban
az U16-s fiúk a tizenegyedik
fordulóban 2:2 arányú döntetlen játszottak idegenben a
Nemesvámos LSE ellen. A
tapolcai gólt Horváth Lionel
szerezte, a végeredményhez
pedig az ellenfél csapatából
Vörös Ádám öngólja is hozzájárult. A megyei nyugati
csoportban az U14-es csapat
hazai pályán mért 9:0 arányú
csapást az SK Ajka – Padragkút SE együttesére a tizenötödik fordulóban. Horváth Lionel öt, míg Lendvai
Márk három gólt szerzett
Tapolcának. Mindezt csak
megfejelte az ajkai Antal Félix öngólja.
Mindkét csapat edzője Blaskovics Gábor.
(me)
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Rövid hírek
n VÍVÁS - Kovács Dániel, a Tapolca Vívóklub
sportolója kijutott a veronai Kadet Férfi Párbajtőr
Világbajnokságra. A junior és kadet korosztálynak
szervezett megmérettetésen száztizenkét ország,
ezerhétszáznyolcvan ifjú
tehetsége szállt versenybe
a dobogós helyekért. Dani
egyéniben százötvenegy
vetélytársával küzdött, végül az ötvenhetedik helyen zárt.
(me)
n FOCI - A Tapolcai
Öregfiúk FC hatalmas
csapást mért ellenfelére
vasárnap. Az MTD Hungária Megyei III. osztály
Déli csoportban a huszonharmadik forduló a hazaiaknak kedvezett. A mérkőzés elejétől kezdve
megtartották vezető pozíciójukat, egy gólt sem engedve be hálójukba, 8:0
arányú elsöprő győzelmet
arattak a DÖ-ME SE felett. Zsiborács László három, Nagy László szintén
három, Szabó Zoltán és
Viski Zoltán fejenként egy
góllal járult hozzá a helyiek győzelméhez. Edző:
Boczkó Gyula.
(me)
n ÚSZÁS - Hódmezővásárhelyen fejeződött be
idén az Úszás Diákolimpia. Az országos döntőn
Tapolcát Németh Emília
Anna képviselte. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének
ifjú tehetsége az I. korcsoportban két versenyszámban indult. 50 méter
gyorsúszásban a tizenhetedik, míg 50 méter mellúszásban a tizenhatodik
helyen végzett. A fiatal
sportoló a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület tagja, edzője Szántó Kata.(m)
n NYUSZI KUPA Idén is megrendezték a hagyományos Nyuszi Kupát
Csermák József Rendezvénycsarnokban. Nagy izgalommal érkeztek a csapatok a Szent Erzsébet
Óvodából, a Tapolcai
Kertvárosi Óvodából, valamint annak Barackvirág,
Hársfa, illetve Szivárvány
Tagintézményéből. Az elmaradhatatlan vidám, közös zenés bemelegítés
után két félpályán vette
kezdetét a küzdelem, rövidített mérkőzések alatt.
A jó hangulatú sportolás
során a gyerekek igazán
kitettek magukért. A torna
végére kellemesen elfáradtak, amit talán sikerült
feledtetnie a szervezőktől
kapott emléklapoknak és
édességcsomagoknak.

8 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Kézilabda
Változatos tavaszi mérkőzéseken van túl a Tapolca VSE
Női és Férfi Kézilabda szakosztály. Több korosztályban
bizonyítottak a Tóth László
régióban, a legutóbbi bajnoki fordulókon is.
A kisiskolások megmérettetésén az U9-es fiúk 10:22-re
a Várpalotai BSK II., majd
10:16-ra az I. számú alakulat, végül pedig 9:18-ra a
DEVM Zirc ellen kaptak ki
Szombathelyen.
A Gyermekbajnokságban, a
régió B csoportjában az
U11-es lányok haza pályán
12:13 arányban kaptak ki a
Szombathelyi KKA II.
együttesétől, majd 7:25 arányú győzelmet arattak a Büki TK Csepreg felett. A bajnokság harmad osztályában,
a régió Felsőházában az
U13-as lányok két győzelemmel tértek haza Mosonszolnokról. A Veszprém
Pannon SE ellen 21:11 arányú győzelmet arattak, a
Vasvár VSE ellen 22:16 lett
a végeredmény. A Veszprém
megyei női rájátszásban hazai pályán maradtak alul a
tapolcaiak, szoros mérkőzésen, egy gól különbséggel,
25:26 arányban az Úrkúti
SK-val szemben. A folyamatosan fejlődő és épülő
férfi csapat a megyei alsóházban hazai pályán kapott
ki 19:43-ra a Somló Hús KK
Pápa csapatától. A legtöbb
gólt, azaz tízet aznap Sulyok
Máté szerezte, mellyel a góllövő lista élére került. (me)
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Ételkülönlegességek
Rostlapon sült békacomb és tengeri rák Szarka Zsófitól
PIAC - Saját recept alapján készített mediterrán
ételkompozíciókkal népszerűsítette a város piacát és a piaci halsütödét
Szarka Zsófi az elmúlt
pénteken.

A felvidéki lány, aki a Tapolcai Városi Televízió főzőműsorának is állandó háziasszonya, ezúttal különleges mediterrán ízekkel ismertette meg a piac látogatóit.

Van igény a
mediterrán
ízekre
Látványkonyhájában a békacomb és a tengeri rák volt
a fő nyersanyag, amelyet
rostlapon sütött meg, majd
friss salátákkal és rafinált
szószokkal megspékelve kínált. A magyar gasztronómiától jelentősen eltérő, könynyű ételköltemény egyáltalán nem riasztotta el a vendégeket, sokan megkóstol-

Zsófi különleges mediterrán ízekkel ismertette meg a piac látogatóit. A hely népszerűsítésére minden hónapban terveznek valamilyen programot
Fotó: tl.
ták a különleges csemegéket.
- Már előző nap bepácoltuk a
békacombokat, nagyon finom, csirkére emlékeztető
ízű étel, citrommal, chilivel,
sok salátával igazán finom-

Nem adott elsőbbséget,
egy könnyebb sérült
Csütörtökon délelőtt két
személygépkocsi ütközött
a Nemesgulács - Badacsonytördemic - Badacsonytomaj útkereszteződésnél.

Elsődleges információink
szerint a Badacsonytördemic felől érkező sofőr figyelmen kívül hagyta a
stoptáblát, ezért karambolozott a másik autóval, aki azt

követően a levegőben megpördült. Perceken belül
megérkeztek a tűzoltók,
rendőrök és a mentők, akik
egy könnyebb sérültet találtak a vétlen autóban. A környéken lakók gyakran hallanak dudálást, hirtelen fékezést, ami arra utal, hogy
sajnos sokan vannak, akik
mások életét veszélyeztetve
nem tartják be a KRESZszabályokat.
(sr)

A veszélyes kereszteződésben immár nem először történik baleset Nemesgulácsnál
Fotó: Szigetvári Réka

mondta el lapunknak Szarka
Zsófi, aki Buzás Lajos nemrégiben nyílt, népszerű halsütödéjének támogatásával,
a város piacán megvásárolható nyersanyagokból állította össze ételeit. Róth

László piacfelügyelő kérdésünkre elmondta, a cég stratégiájának része, hogy minden hónapban valamilyen
formában népszerűsítik vásárteret, az itt elérhető helyi
árukat, kereskedőket.
(tl)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Diós karamell szelet 2018.04.14.
Végh Nóra Anna
és Tolnai Bálint
2018.04.14.
Kovács Nóra és
Görög Gábor
Hozzávalók: 2 csomag ostyalap,
60 dkg cukor, 30 dkg dió, 30 dkg
vaj vagy margarin, 6 tojás sárgája
A tetejére: 5 dkg étcsokoládé
Elkészítés: 30 dkg cukrot megpirítunk, hozzáadjuk a diót, zsírozott
porcelán tányéron kihűtjük, majd
diódarálóval ledaráljuk. (Én egy
alufóliát kenek át zsírral, azt teszem a tányérra. Így egyszerűbb,
csak le kell róla húzni, mikor
teljesen kihűl. Vigyázzatok a forró
cukorral!) A többi cukrot a vajjal
együtt felforraljuk, hozzáadjuk a
tojások sárgáját és a darált diót, jól
összekeverjük. Még melegen nápolyi lapok közé kenjük. Kihűlésig
lenyomatjuk.
Tetejére olvasztott csokoládét csepegtetünk. A csokoládét apró darabokra vágjuk, majd vízgőz felett
felolvasztjuk, végül egy kávéskanálnyi olajat keverünk hozzá. A
felolvasztott csokit egy kis nylon
zacskóba kanalazzuk. A sarkára
egy pici lyukat vágunk, és így csorgatjuk a nápolyira a csokit. Mikor
megdermed a csokoládé, vékony
pengéjű, éles késsel szeleteljük.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50-55 Ft/db
Burgonya: 180-200 Ft/kg
Sárgarépa: 240 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 129 Ft/kg
Paprika: 980 Ft/kg
Paradicsom: 1650 Ft/kg
Uborka: 560 Ft/kg
Torma: 780 Ft/kg
Brokkoli: 780 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Cékla: 250 Ft/kg
Retek: 150-360 Ft/cs
Alma: 339360 Ft/kg
Körte: 640 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 340 Ft/kg
Mandarin: 495 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Banán: 488 Ft/kg
Gyömbér: 1400 Ft/kg

