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Elkezdték a tanévet
Százhárom elsős tanuló a Bárdos Lajos Általános Iskolában
ÉVNYITÓ - Szeptember
harmadikán megkezdődött a 2018/2019-es tanév. Ekkor tartották a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tanévnyitó ünnepségeit is.

A szokott menetrend szerint
reggel háromnegyed nyolckor a Kazinczy Ferenc Tagintézményben, negyedórával később a Batsányi János
Tagintézményben, háromnegyed kilenckor pedig a
Bárdos Lajos Székhelyintézményben sorakoztak fel
iskolájuk udvarán (a Batsányiban a tornateremben) a
diákok, pedagógusok.
A gyerekeket, pedagógusokat, szülőket, hozzátartozókat a Kazinczyban előbb
Bodor Tamás tagintézményvezető, a Bárdosban Gál
Attila
intézményvezetőhelyettes köszöntötte, majd
mindkét helyszínen, egy
órányi eltéréssel Bajner Imre igazgató mondott beszédet. A Batsányi Tagintézményben dr. Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézmény-

Óvodából az iskolába. A képen az előtérben a Bárdos Lajos Székhelyintézmény elsőseinek egy csoportja. Itt ötvenhárom gyermek kezdte meg általános iskolai tanulmányait, a másik két tagintézményben összesen ötven
Fotó: szj.
vezető jelenlétében Baksa
Júlia intézményvezető- helyettes szólította meg a jelenlévőket.
Amint azt megtudtuk, a Kazinczy Tagintézményben a

két első osztályban összesen
huszonnyolc, a Bárdos Székhelyintézményben szintén
két osztályban ötvenhárom,
a Batsányi Tagintézményben pedig huszonkettő elsős

kisdiák kezdte meg általános
iskolai tanulmányait.
(A három iskola évnyitójáról
készült összefoglalónkat az
5. oldalon olvashatják „Szeptember...” címmel)
(szj)

Nagy úr a
természet
Az év nagyobb részében eszünkbe sem
jut, hogy a természet
milyen irtózatos erőket képes mozgósítani. Csak akkor gondolunk bele amikor vihar tombol, szél szaggatja ki a fákat, emeli
meg a háztetőket, a
hó, vagy a jég teszi
járhatatlanná útjainkat. Mint ahogy az
most, a napokig tartó
folyamatos
esőzés
esetében is történt.
Honnan jön ennyi
csapadék? - kérdeztük magunktól, egymástól, de nem vártunk választ, inkább a
mindent elárasztó víz
miatti aggódás formálódott mondattá. Nekem egy barátom
szavai ötlöttek fel, immár sokadszor. Ő azt
állítja, hogy az ember
ugyan meghátrálásra
késztetheti, sőt, árthat is a természetnek.
Az azonban előbb,
vagy utóbb visszaveszi azt, ami az övé.
Szijártó János

Bányásznapi emlékezés
Bányásznapon koszorúzással tisztelegtek a nagy
múltú szakma és Tapolca
bányászöröksége
előtt
nyugalmazott bányaipari
dolgozók, hagyományőrzők és tapolcai városvezetők a Kisfaludy utcai bányász
emlékműveknél
szombaton.

Évtizedek után ismét víz folyik a Viszló-patak medrében. A hatalmas csapadékmennyiség itt talált utat
magának
Fotó: szj.

Eső minden mennyiségben
A napok óta tartó esőzések
követeztében csapadékvíz
hömpölyög a Viszló-patak
medrében. 1990-ben a bauxitbányászati vízkiemelés
megszűntével a patak víz-

ellátása lecsökkent, majd
megszűnt. Kedden ismét a
régi időket idézte a patak.
(Összeállításunk a 2. oldalon „Hatalmas mennyiségű
eső” címmel)
(szj)

létezik. Mint elmondta, a
Mátra és a Bükk alján mai
napig létezik lignitbányászat, nyersanyagot szolgáltatva a villamos energiatermeléshez, ahogy országszerte kő és kavicsbányák is
szolgálják az építőipari igényeket. A nyugalmazott okleveles bányamérnök Tapol-

ca bányászati örökségéről is
szót ejtett, méltatva annak
korabeli jelentőségét, a bauxitbányászok munkáját,
eredményeit. Hangsúlyozta,
„ha nincs is bányájuk, de a
bányászok mégis halálukig
bányászok maradnak”.
(Folytatás a 2. oldalon „Koszorúzás...” címmel)
(tl)

A történetében immár 68. alkalommal megrendezett bányásznap hagyományosan a
Szent Borbála szobor és a
nemrégiben új helyére került
Figurális rácskompozíció
megkoszorúzásával kezdődött Tapolcán. A délutáni ünnepségen Podányi Tibor
nyugalmazott bányamérnök
méltatta a hazai bányász- Podányi Tibor ny. bányamérnök (balról), mellette Doszakmát, amely sokat vesz- bó Zoltán és Lévai József koszorút helyez el a bátett jelentőségéből, ám ma is nyász emlékműnél
Fotó: tl.
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KÖZÉLET

Hatalmas mennyiségű eső

Fotó: Szabó Csaba

Tapolcán víz alatt a vasúti átjáró (nagy kép),
balra a Tapolca és Sümeg
közötti erdei út a kidőlt
fával, jobbra egy keddi
keszthelyi életkép. Fent a
kis képen Kapolcs

Fotó: szj.

Fotó: Nagy Szabolcs

(Folytatás az 1. oldalról)
A napok óta tartó esőzések
következtében kedd délutánra Tapolcán több helyen
állt meg a víz, többek között
a keleti városrészben a kis

FILMAJÁNLÓ
Escobar – Pablo Escobar
Kolumbia
legismertebb
drogbárója. A hatalmának
csúcsán a kokainkereskedelem 80%-át tartotta a kezében. Az élete alapján készült filmben egy románcon keresztül nyerhetünk
bepillantást a drogkereskedelem, a korrupció és az
erőszakos hatalmi harcok
világába. Escobart az Oscar-díjas Javier Bardem
alakítja, szerelmét, Virginia Vallejot a szintén Oscar-díjas Penélope Cruz
játssza. Érdekesség, hogy
a két színész az életben
házastársak. A tapolcai
mozi szeptember 12-éig vetíti a filmet 2D-ben. (szv)
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Szeptember 10. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 17. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Szeptember 24. 14.00-16.00

postánál, illetve a Rockwool
közelében lévő vasúti átjárónál.
Számos garázsba is befolyt a
víz a hatalmas mennyiségű
leesett csapadék következté-

ben. Merték a vizet, a homokzsákok is előkerültek.
Tapolca környékén sem jobb
a helyzet, Keszthelyen is komoly problémákat okozott,
Kapolcs egyes részeit szinte

Programajánló

Koszorúzás, tisztelgés
(Folytatás az 1. oldalról)
A beszédet követően a szakma képviselői, továbbá a
város nevében Dobó Zoltán
polgármester és Lévai József
alpolgármester koszorúzással tisztelegtek a hazai bányászat, a korabeli bányászok és Tapolca bányászati
múltja, öröksége előtt. A bá-

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

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:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Fotó: Keszthely DronPhoto

n Kezdődik a szüreti időszak
környékünkön! 2018. szeptember 7-9. között rendezik meg a
Badacsonyi Szüretet. Szeptember 8-9-én Sáskán tartják a
„Balaton” sáskai szüreti vigadalmat. Szeptember 15-én kerül megrendezésre a Diszeli
Szüreti Felvonulás.
n Terep kerékpáros kirándulást szervez a Csermák József
Rendezvénycsarnok.
2018.
szeptember 16-án 13 órakor
indul a 31 kilométeres táv,
melyre minden 14 év feletti tapasztaltabb kerékpárost szeretettel várnak.
n 2018. szeptember 15-én a
Badacsony Régió Tourinform
gyalogtúrát szervez a Szent
György-hegyen,
sárkányölő
Szent György nyomában. A túra
10 órakor indul Kisapátiból, a
temető melletti parkolóból.

INFORMÁCIÓ

teljesen elárasztotta a csapadék, míg Tapolca és Sümeg
között fák dőltek az útra a
fellazult talaj miatt. Személyi sérülésről szerda délig
nem értesültünk.
(szj)

nyászünnep később Nyirádon folytatódott, ahol Nagy
Gábor polgármester köszöntőjét követően, Székely
Jenő, a Bányász Szakszervezet elnöke mondott ünnepi beszédet, majd Orbán Tibor, a bányászati hagyományokat ápoló egyesületet képviselve tartott előadást. (tl)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
Tapolca, Szent Borbála szobor

Fotó: tl.

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 30/240-5054

Megjelenik a TAPOLCAI
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Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
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online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
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8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Öt éve alakult a zenekar
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét fellépője: Bagossy Brothers Company
KONCERT UTÁN - Erős
kezdéssel indított idén a
Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét koncert tekintetében. Az első nap sztárfellépője a Bagossy Brothers
Company volt, akik különleges hangzású előadással szórakoztatták a
színpad előtt összegyűlt
tömeget. Lapunk Bagossy
Norberttel és Tatár Attilával készített interjút.

nyáron zenéltek Szigligeten,
Kapolcson és Veszprémben
is.
- A Balaton part a második
otthonunk. Nyáron, akár
négy hónapra is leköltözünk
Balatonfűzfőre, és onnan indulunk minden alkalommal
a nyári turné állomásaira.
Ilyenkor koncertek között
pihenünk, a Balaton-part pedig erre tökéletes helyszín árulták el a zenészek.

A banda öt évvel ezelőtt alakult, mára pedig már az
egész ország ismeri a nevüket. A szakma is elismerte
munkájukat, hiszen jelölték
már őket a Fonogram Díjra,
valamint a Petőfi Zenei Díjra is. Az ötfős gyergyószentmiklósi zenekar nemcsak tehetségével és zenéjével, hanem különös hangzású nevével is felhívja magára a figyelmet.
- Állítólag a családunk egyik
fele tornász volt, a másik pedig zenész. Lehet valami a
vérünkben, ami erre a pályára vezetett bennünket -

A banda nyaranta
gyakori vendég
a Balatonnál is, sok
helyen léptek már fel

Hirdetés

A Bagossy Brothers Company. A 2017-ben Fonogram Díjra és Petőfi Zenei Díjra
jelölt együttesre sokan kíváncsiak voltak, amit az is igazolt, hogy megtelt a Köztársaság tér. A zenekar, ezt meghálálva, élvezetes koncertet adott. Fotó: Szabó Veronika
kezdte Norbert a zenekar
névválasztásának történetét.
A különböző formációkban
korábban már együtt játszó
fiatalok, a banda énekes és
basszusgitáros,
Bagossy

testvérpárjának vezetéknevét vették fel.
Zenei
hangzásukat
az
alternatív, indie, pop, rock és
folk stílusba sorolják, mindemellett viszont igyekeznek

folyamatosan inspirálódni
és fejlődni minden tekintetben.
Tapolcán most koncerteztek
először, de a környékre
rendszeres visszatérők. Idén

Aki lemaradt volna a tapolcai előadásról, annak bőven lesz lehetősége pótolni
ősszel, hiszen csak szeptemberben közel tizenöt helyszín szerepel a zenekar koncertnaptárában.
Azt is elárulták, hogy folyamatosan dolgoznak új dalokon, lehet számítani új lemezre, klipre illetve egy
újonnan összeállított koncertrepertoárra is.
(me)
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Drágulnak a lakások
INGATLAN - Működésem
alatt ilyen nagyságrendű
lakás áremelkedéssel
nem találkoztam, mint ami
az utóbbi egy-másfél évben lezajlott - mondta el
lapunknak egy ismert
helyi ingatlanközvetítő,
aki szerint a kereslet viszonylag nagy, a kínálat
azonban a töredéke a korábban megszokottnak
Tapolcán.

Amíg egy éve még 50-100
között volt az eladó házak,
lakások száma városszerte,
ma ez a szám a töredékére
apadt, talán tíz körül lehet
becsléseim szerint - mondta
el lapunk kérdésére Böröcz
Zsolt ingatlanközvetítő. A
szakember hangsúlyozta,
amíg az ország fejlett részeiben népszerűek és hatásosak voltak az állami ösztönzők, addig Tapolcán és környékén a CSOK és az építőanyagok áfájának csökkentése sem hozott érzékelhető
építkezési kedvet. A telkekre
így alig volt kereslet, annál
inkább a tapolcai használt
ingatlanokra. - Az ingatlanpiaci áremelkedés elsősorban Budapest, Győr, Sop-

Tapolcai látkép. Az utóbbi egy-másfél évben jelentősen emelkedtek a lakások árai
a városban. A kereslet viszonylag nagy, a kínálat azonban csak töredéke a korábban megszokottnak
Fotó: tl.
ron, Szombathely térségében volt nagyfokú, ami viszonylag hamar átszivárgott
a mi térségünkbe is. Huszonkét éves pályafutásom
alatt nem volt példa ilyen rövid idő alatt bekövetkező,
ilyen volumenű áremelkedésre a használt lakáspiacon. A mai tapolcai ingatlanpiac egy levadászott te-

rep, a nagyon kevés eladó ingatlan árát a tulajdonosok
magasan tartják, nyeregben
érzik magukat, próbálják az
új piaci helyzetet a maguk
javára fordítani. Keresleti
oldalon ráadásul megjelentek azok a távoli nagyvárosokban élő, de Tapolcát és
környékét vonzónak találó,
illetve nálunk letelepedni

szándékozó vásárlók, akiknek az itteni árak a jelentős
áremelkedés ellenére is jó,
megfizethető lehetőséget jelentenek. Nem elhanyagolható azoknak a jómódú vevőknek a száma sem, akik
pusztán befektetési szándékkal vásárolják a lakásokat - állítja Böröcz Zsolt.
Így kelhet el egy Y-házban

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

lévő lakás akár 12-14 milliós
áron, egy lakótelepi tíz millióért, holott másfél éve még
ugyanaz az ingatlan 6-7-8
millióért is elérhető lett volna. Az utóbbi időszak érdekes változása volt az is, hogy
a vásárlók számára újra vonzóak lettek a távfűtéses lakások. Egy-egy ilyen lakás rezsije, fenntartása ma már hasonló kiadást jelent a lakónak mint a külön rendszer,
ad abszurdum akár olcsóbb
is lehet, mint az egyedi gázfűtéses, vagy központi gázkazános társaié. Ezt a fejleményt a távfűtés áfájának
jelentős csökkentése hozta,
amely a kormányzat reagálása volt a társasházak elharapózó leválási törekvéseire.
Mindenesetre a kínálat és a
kereslet mai szintje mellett,
feltételezve hogy nem történik valami nem várt változás
a piacon, aligha számíthatunk Tapolcán a lakások árainak csökkenésére. E téren
viszont az ingatlanos szakember nem szeretne jóslásokba bocsátkozni.
(tl)

Nőtt az agrárkeresetek leszakadása A csalók nem adják fel!
Bár az agráriumban is 10
százalékos keresetemelkedés tapasztalható 2017
júniusához képest, de a
közfoglalkoztatottak nélkül számított bruttó nemzetgazdasági
átlaghoz
képest 73 ezerrel kevesebbet kapnak az ágazatban. Tavaly 64,1 ezer volt
a különbség.

kedés ellenére is erős lemaradásban vannak a nemzetgazdasági átlaghoz képest.
Ráadásul nem sikerült érdemben csökkenteni az ollót, ami hosszabb távon is
nehezíti az ágazatban a munkaerőfelvételt, illetve megtartást. Persze ez továbbra is
csak a Központi Statisztikai
Hivatal által elért, mérhető,
legális keresetekre vonatkozik.
Júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
átlagos - bruttó és nettó - keresete 11,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - derült ki a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH)
gyorsjelentéséből. A kere-

setemelkedés üteme is gyorsult, májusban ugyanis csak
10,9 százalékos volt a növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az idei első fél
évben összesen 11,9 százalékkal nőtt az átlagkereset.
Júniusban az átlagos bruttó
kereset 329 ezer 600 forint,
közfoglalkoztatottak nélkül
számolva azonban már 341
700 forint volt, míg a nettó a
Erről az Agro Napló orszácsaládi kedvezmény nélkül
gos mezőgazdasági szakfo219 200, a kedvezményt is
lyóirat és hírportál írt a nafigyelembe véve pedig 227
pokban. A mezőgazdaság,
700 forintra becsülhető a
erdőgazdaság és halászat
KSH szerint. A reálkeresetek
ágazatban elérhető havi keéves emelkedése júniusban
resetek az elmúlt két év erő7,9 százalékos volt a 3,1
teljes 10-12 százalékos brutszázalékra felkúszó infláció
tó, illetve nettó keresetemelmiatt. Ehhez képest a mezőgazdaság, erdőgazdaság és
halászat ágazatban a teljes
munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó keresete idén júniusban 260 522
forint volt, 11,4 százalékkal
több, mint egy éve. Ebből
azonban mindössze 173 246
Az agráriumi keresetek lemaradása egyelőre állandó- forintot kaptak kézhez a
sulni látszik
Illusztráció: szj. munkavállalók.

Közleményben figyelmeztet visszaélésekre, csalásokra a Veszprém Megyei
Adó- és Vámigazgatóság.

Mint írják, tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalhoz miszerint csalók küldenek a
NAV nevében hamis elektronikus leveleket, hogy
adó-visszatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.
Az illetéktelenek e-mailjei
általában egy hivatkozást is
tartalmaznak, melyre kattintva egy olyan oldal töltődik be, ahol az ügyfél személyes adatai mellett bankkártyaadatokat is kérnek.
- Kérjük, hogy senki ne adja
meg ilyen oldalakon az adatait, mert az ebből származó
károkért a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal nem vállal felelősséget! A NAV soha nem
kér emailen bankszámlára,
vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot, értesítési
gyakorlata merőben eltér a

csalók módszerétől! A hivatal ügyfélkapun keresztül,
illetve postán, adószámlakivonaton értesíti az adózókat, ha túlfizetésük van. A
hivatal
honlapja
a
www.nav.gov.hu címen található. A visszaélések megakadályozása érdekében a
NAV együttműködik az illetékes hatóságokkal - írta tájékoztatójában a Veszprém
Megyei Adó- és Vámigazgatóság.
Idetartozik, bár a NAV ezt
nem említi külön, a számítógépünk védelme, hiszen a
csalók nem csak az említett
trükkös e-mailekkel próbálkoznak, hanem olyan (segéd)programok telepítésével is, amelyek károkat
okoznak a felhasználónak.
Ez lehet „csupán” felugró
ablakos, kéretlen reklám
megjelenése, de adataink
illetéktelen kezekbe kerülése, vagy közvetlen anyagi
veszteség. Ezért is fontos,
hogy megbízható forrásból
telepítsünk bármit!
(szj)
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Szeptember, iskolakezdés
Egyszerű a recept, a szorgalmas tanulás a siker záloga az idei tanévben is
Szeptember harmadikán
elkezdődött a 2018/2019es tanév. Lapunk jelen volt
a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola tanévnyitó ünnepségeinek
mindhárom helyszínén.

A gyerekeket, pedagógusokat, szülőket, hozzátartozókat a Kazinczyban előbb Bodor Tamás tagintézményvezető, a Bárdosban Gál
Attila intézményvezető-helyettes köszöntötte, majd
mindkét helyszínen, egy
órányi eltéréssel Bajner Imre igazgató mondott beszédet. - Kedves Gyerekek!
Megszólalt a csengő, jelezve
a tanítás kezdetét. Remélem,
mindenkinek van már kész
„terve” az új tanévre. Jó
ugyanis, ha pontosan tudjátok, hogy mi az, amit ugyanúgy szeretnétek csinálni,
mint az elmúlt évben, és mi
az, amit másként. Bizonyos
értelemben sokkal fontosabb az, hogy ti mit vártok el
saját magatoktól, mint az,
hogy mások mit várnak el
tőletek! Hiába kapod meg a
jó jegyet, hiába dicsérnek
meg érte, ha te tudod, hogy
mégiscsak elmulasztottál
valamit. Hogy többet is
megtehettél volna. Az öröm
nem az igazi. Attól még,
hogy nem rónak fel nekünk
egy hiányosságot, a hiányosság ugyanúgy létezik, és mi
ugyanúgy felelősek vagyunk azért, hogy létezik.
Vannak olyanok, akiknek
könnyebben megy a tanulás
és vannak, akiknek nehezebben. Segítsétek egymást,
hogy ti is számíthassatok
majd másokra, amikor arra
szükség lesz. És egy pillanatra se feledjétek: az iskolában minden értetek történik, még bizony az olyan
dolgok is, amikről elsőre azt
gondolnátok, hogy jobb lett
volna, ha nem történik meg fogalmazott Bajner Imre. Az
igazgató mindkét iskolában
külön köszöntötte az elsősöket és a nyolcadik osztályosokat. Beszédében kiemelte, a nyár folyamán elvégzett karbantartási munkákat, amelyeknek köszönhetően idén is biztonságos,
higiénikus
környezetben
folytatódhat az oktatás, és az

A Tapolcai Újság három
helyszínen követte az idei
tanévnyitók eseményeit, a
képek a Batsányi Tagintézményben, a Bárdos
Székhelyintézményben és
a Kazinczy Tagintézményben készültek
Fotók: szj. - tl.

előző évekhez hasonlóan
most is azt kérte a gyerekektől, hogy vigyázzanak intézményük tisztaságára, rendjére.
A Kazinczy Tagintézményben 20 osztály, összesen 432
diákja kezdi meg az idei tanévet, a két első osztályban
összesen 28 tanuló. A Bárdos Székhelyintézményben
16 osztályban összesen 374
gyerek tanul, a két első osztályban 53 gyerek. A Bárdosban az önkormányzatot
Dobó Zoltán polgármester
és dr. Németh Mária Anita
jegyző, a tankerületet Tóth
Mária képviselte.
A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Batsányi
János Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagintéz-

ményében hétfő reggel
nyolc órakor, az iskola tornatermében indult a 20182019-es tanév a diákok számára. Idén 22 elsős kezdte
meg tanulmányait a tagintézményben. A kicsiknek,
Baksa Júlia intézményvezető-helyettes emléklapokat
adott át, külön is köszöntve
őket. A bizonytalan, esőre
hajló időjárás miatt az iskolavezetés úgy döntött,
hogy az évnyitó ünnepséget
idén „védett” környezetben,
konkrétan az iskola tornatermében tartják meg. A Batsányi tagintézmény közel
két és félszáz tanulója, pedagógusai, szülők, az önkormányzatot, a városvezetést
képviselő Lévai József alpolgármester és dr. Komjáti-

né Nyakó Györgyi tagintézmény-vezető jelenlétében
Baksa Júlia igazgató-helyettes mondott évnyitó beszédet. Szavai az iskola teljes
tanulóifjúságához, a kis elsősökhöz és az idei végzős
osztályhoz külön is szóltak.
A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola igazgatóhelyettese a folyamatos,
rendszeres tanulásra, minden nap egy kicsi plusz ismeret elsajátítására biztatta
a gyerekeket, hiszen mint fogalmazott, valódi tudásra,
hasznos ismeretekre szorgalmas munkával lehet szert
tenni. Az elsős kicsiknek azt
mondta Baksa Júlia, hogy
érezzék jól magukat az iskola falai között és sikeres
iskolai éveket, szép tanul-

mányi eredményeket kívánt
a jövőre vonatkozóan egy
tanulságos, a korosztályhoz
szóló, témába vágó tanmesével. Az idei végzősök számára különösen fontos a
2018-2019-es tanév, hiszen
egy nagyon fontos döntés, a
pályaválasztás előtt állnak,
az elképzelt célok megvalósulása pedig nagyban függ
idei tanulmányi eredményeiktől, vizsgasikereiktől
is. A vizsgasikerekben szerencsére ez idáig nem volt
hiány, a két tanítási nyelvű
intézményében zajló program során, az iskola profiljának megfelelően számos
tanuló tett sikeres nyelvvizsgát az elmúlt időszakban - hangzott el az évnyitón.
(szj-tl)
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A szervező cég reagálása Elhunyt dr. Zsiray Ferenc
Reagálás a Tapolcai Újság
Szem-Pont rovatában 2018.
augusztus 31-én megjelent
cikkére
A Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét szervezésével megbízott cég vezetőjeként figyelemmel olvastam a fent hivatkozott
időben, rovatban megjelent
gondolatokat.
A megbízó (önkormányzat) és
a szervező (társaságunk) együttes célja a rendezvénnyel ahogy a korábbi években is - a
kulturált szórakozási lehetőség, valamennyi korosztály
számára kikapcsolódás biztosítása, általában a város idegenforgalmi törekvéseinek támogatása. Mindezt szolgálja a rendezvény sokszínűsége, a zeneileg színes programválaszték, az
egyre gyarapodó helybeli termékek és szolgáltatók (mint
partnerek) megjelenése, a rendezett környezet. A rendezvényt végig a birtokunkban levő engedélyek, ismert jogszabályi előírások szerint bonyolítottuk!
Kollégáim és partnereink sokat
fáradoztak a céloknak való
megfelelés érdekében az előkészítés és a lebonyolítás során,
munkánk nem volt eredménytelen, értékelésünk szerint a
Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku: Otthon
Bárhová jutok,
szépséges hegykoszorú,
utánad vágyom!

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Szeptember 6 - 12.
csütörtök – szerda
7., 9. péntek, vasárnap
16:00 1200,-Ft
8. szombat 15:00
Mamma Mia! Sose hagyjuk
abba
Színes, szinkronizált
amerikai zenés vígjáték
Hossz: 114 perc
...
6 – 7. csütörtök – péntek, 9 –
12. vasárnap - szerda 18:00
1200,-Ft
8. szombat 19:00
Bűbájosok
Színes, szinkronizált francia
vígjáték
Hossz: 100 perc
...
6 – 7. csütörtök – péntek, 9 –
12. vasárnap - szerda 20:00
1200,-Ft
8. szombat 21:00
Escobar
Színes, szinkronizált
spanyol-bolgár
életrajzi/krimi/dráma
Hossz: 123 perc
www.tapolcaiujsag.hu

Elhunyt dr. Zsiray Ferenc nyugalmazott szülész–nőgyógyász
szakorvos, a Tapolcai Városszépítő Egyesület alapító tagja,
korábbi önkormányzati képviselő.
Dr. Zsiray Ferenc 1935. április
15-én született Szombathelyen.
1959-ben szerezett diplomát a
Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A tapolcai kórházban
1960. szeptember 16-án állt
munkába. 1977-től 1986-ig
főorvos,
majd 1995-ig osztályÜnnepi napok - 2018. Rédli Károly: A rendezvényt vévezető
főorvos
a tapolcai kórgig a birtokunkban levő engedélyek, ismert jogszabáházban.
1959-től
tagja az Orlyi előírások szerint bonyolítottuk
Illuszráció: szj.
vosi Kamarának, 1960-tól a
rendezvény jól sikerült, meg- rünk), mert okulunk, tanulunk Magyar Nőorvos Társaságnak,
felelően szolgálta eredeti cél- némelyikükből.
1962-től az Európai Nőgyójainkat, támogatta a város ide- Minden vélemény fontos szá- gyász Társaságnak. 1980-tól a
genforgalom erősítésével kap- munkra! Ez érvényes hétközcsolatos szándékait, (becslé- napi munkánk és rendezvésünk szerint) körülbelül 15.000 nyeink kapcsán is. Általában
résztvevőnek nyújtott szórako- fontos az egyes ember, az
zási, kikapcsolódási lehetősé- egyén véleménye, de (engedget, sok sok idelátogatóban ge- tessék meg), fontosabb a könerált kellemes emléket (zenei zösség, a többség hangja, véprogramelemeivel, árusaival, leménye! Az esetenkénti egyékínált boraival…)
ni negatív értékeléseken túl
A többség hallgatag, inkább di- előbbre való a közösség vélecsérő, elismerő szavai jutnak el ménye és érdeke, a közösség
hozzánk! Ezeket köszönjük! céljainak szolgálata! Úgy gonSzintén meghalljuk a cikkben dolom, hogy mindez a 2018 évi
Megrendülve fogadtuk a hírt,
idézett gondolatokat, kifogáso- Ünnepi Napok és Borhét renhogy dr. Zsiray Ferenc, várokat (ezeket is köszönjük, külö- dezvénysorozat kapcsán is így
sunk nyugalmazott szülész-nőnösen, ha jó szándékkal fogal- történt!
gyógyász főorvosa, a Tapolcai
mazzák meg, a kellemetlenséTisztelettel:
Városszépítő Egyesület, 2004gekért ezúton is elnézést kéRédli Károly – Tapolca kft.
2014 közötti elnöke, 2018. augusztus 30-án 83 éves korában
Több olvasónk is szóvá tette (pontosabban írta) az Ünnepi napok
csendesen
megpihent.
helyi lakosságra eső zajterhelését. Általában mindenki elfogadja a
rendezvénysorozat létjogosultságát, ám jellemzően a 22-23, leg- Zsiray doktor aktív közéleti
később 24 órát jelölték meg az „elcsendesedés” végső idő- személyiségként tevékenykepontjaként. Viszont itt és most jelzem, a témával kapcsolatban la- dett Tapolcáért. Elkötelezett hípunk egyelőre nem kíván többet, bővebben foglalkozni, mivel ve volt a helytörténeti kutatámindegyik oldal véleménye teret kapott.
soknak, műemlékvédelemnek.
Tisztelettel, Szijártó János főszerkesztő 1983-ban alakult a Tapolcai
Városszépítő Egyesület, melynek alapító tagja volt, majd
Továbbra is várjuk olvasóink
2004-től ő vette át, Tóth József
írásait, ötleteit, észrevételeit a
elnöktől a stafétabotot. Kaptapolcai7nap@gmail.com ecsolatokat keresett, tagokat tomail címre. A beérkezett íráborzott és meghirdette több cisok szerkesztett formában
vil szervezettel együtt a „Virájelennek meg újságunkban a
gos Városért” mozgalmat,
terjedelmi korlátok figyelemmely máig is, igen nagy népbe vételével.
szerűségnek örvend. Az önkormányzat együttműködésével
elkészítették azon épületek
listáját, melyek építészeti, illetve műemlékvédelmi szempontból kiemelkedőek, és az
utókor számára megőrzésre
érdemesek, helyi védelem alá
helyezték, és táblával megjelölték.
A város történeti kutatásainak
eredményeit a Tapolcai Füzetek sorozatban jelentették meg.
Neves tapolcai, vagy idekötődő
személyeknek állítottak emléktáblát a városi Panteonban, illetve az érintett régi épületeken. Összesen tizenhármat,
melyek közül öt, domborműves. A kistérségi települések
szívesen kapcsolódtak be a Tapolcai Városszépítő Egyesület
programjaiba, s a Város és Faluvédők Szövetsége egyik legkitűnőbb rendezésű, szép emlékű országos találkozójává sike-

Berzsenyi Dániel Irodalmi Művészeti Társaság, valamint a
Kemenesaljai Baráti Kör tagja.
1984-től az Egry József Baráti
Körnek is. 1994-tól evangélikus presbiter, számvizsgáló bizottsági elnök, ugyanettől az
évtől a Veterán Repülők Egyesületének tagja. 1994-ben Tapolcán önkormányzati képviselővé választották, a pénzügyi
bizottságot vezette. 1995-től a
Néptánc Alapítvány kuratóriumának elnöke, sőt egy ideig a
tapolcai sakkszakosztály elnöke is volt. 1998-tól a Protestáns
Templomért Alapítvány kurátora. Egész életében aktív, a közösségért tenni kívánó ember
volt.
Dr. Zsiray Ferenc 2012
nyarán, a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnökeként, a Podmaniczky-díj
átvétele után. A fotó az előző elnöknél, Tóth Józsefnél
készült, aki korábban szintén megkapta ezt a szép elismerést
Fotó: Szijártó János

Búcsúznak a városszépítők is
rült neki és az általa vezetett
csapatnak tennie, a Tapolcán
2008-ban megrendezett eseményt. Felsorolhatatlan egy ekkora életmű egy nekrológban.
És nem is szükséges, úgy gondolom. Több kitüntetéssel ismerték el munkáját: Munka Érdemrend bronz fokozata, Haza
Szolgálatáért
Érdemérem
arany és ezüst fokozata, Kiváló
vöröskeresztes munkáért arany
fokozata, Veszprém megyéért
arany fokozata, majd a 2009ben vehette át a Tapolca Városért kitüntetést, emellett Celldömölk kitüntetettje is volt.
2010-ben Forster Gyula Műemlék Védelemért Emlékéremmel, 2012-ben Podmaniczkydíjjal ismerte el munkásságát a
Város- és Faluvédők Szövetsége, a Hungaria Nostra.
De talán minden hivatalos elismerésnél többet jelent az a kitüntető figyelem, az a szeretet,
ami felé irányult, ha lehet így
mondani. Felnéztek rá fiatalok
és idősek egyaránt. A város elismert köztiszteletben álló polgárai közé tartozott. Feri bácsi
csendben ment el, ahogy élt.
Szerettem és szerettük, becsültük sokan. Biztos vagyok abban, sokáig megőrzi mindenki
az emlékét, és nem csak azt.
Nem csak azt, hogy élt köztünk
egy kitűnő ember, de azt a tudást is, amit tőle kapott, kaptunk, hasznosíthatjuk majd a
továbbiakban is, Tapolca épített örökségének védelme,
megóvása érdekében.
Nyugodj békében Feri bácsi!
Emléked szívünkben megőrizzük!
Benács Lajos elnök
Tapolcai Városszépítő Egyesület
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Párosok mérkőzései
Új helyszínen rendezték meg idén a strandröplabda versenyt
NYÁRI TORNA - Új helyszínen, a Tapolcai Termálstrandon rendezték
meg két hete a negyedik
Tapolcai Amatőr Strandröplabda Versenyt az idei
évben.

Előző években a Városi
Sport – és Szabadidő Centrum homokos röplabda pályáin rendezték a versenyt,
idén először viszont a strandon. A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezője
elmondta, a játékosoknak
szerettek volna kedvezni a
helyszín megváltoztatásával. A terv az volt, hogy a Tapolcai Termálstrand nyújtotta strandröplabda pályát kihasználva, az új helyszínen a
versenyzőknek lehetőségük
legyen a játék után megmártózni a medencékben, illetve igénybe venni a büfé
szolgáltatásait is. Az időjárás viszont közbeszólt. Hűvösebb, kissé szeles idő fogadta a sportolókat, akadtak
azonban néhányan, akiket ez
nem zavart és ennek ellenére
belemerészkedtek a vízbe. A
versenyre kizárólag amatőr,

Helyiek, környékbeliek és távolabbi versenyzők mérték össze erejüket a hagyományos nyárbúcsúztató versenyen
Fotó: Májer Edit
nem igazolt versenyzők je- BB (Pálmai Gáspár Csilla, harmadik a Csak pontunk lelentkezhettek. Idén kétszer Pintér Eszter), második a gyen (Szili Ákos, Vágenhofannyian neveztek, mint ta- FERÓ (Somogyi Andrea, fer Márk) csapat. A vegyes
valy. Négy női páros, öt férfi Gyarmati Zoltánné), harma- páros kategóriában első a
páros és hat vegyes páros dik a VB (Bölcsik Hajnalka, Vegyi- Gyümi (Török Györmérette meg magát. Nem- Török Györgyi). A férfiak gyi, Vágenhoffer Márk),
csak a városból, hanem a megmérettetésén első a második a Bajnokok (Láng
környező
településekről, MANGÓ (Gombkötő Ri- Viktória, Kovács András),
megyékből és a fővárosból chárd, Kovács András), má- harmadik pedig a Gumicusodik a PÁLMAI (Pálmai kor (Szili Ákos, Bölcsik
is érkeztek a programra.
(me)
Női párosok között első a András, Pálmai Dániel), Hajnalka) együttes.
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Rövid hírek
n SZLALOM - Lovász
Róbertnek augusztus utolsó vasárnapján, a szlovákiai
Dunaszerdahelyen
megrendezett szlalom versenyen, az erősen őszies
időjárás ellenére is sikerült kategóriájában elsőként célba érnie BMW-jével. Az összesített eredménylistán az ötödik helyen zárt.
(me)

n FOCI - A Megyei III.
osztály Déli csoportjában
az ősz első vasárnapján a
Tapolcai Öregfiúk FC és a
Diszeli SE is lejátszotta a
szezon negyedik fordulójának mérkőzéseit. Az
öregfiúk 5:1-re maradtak
alul a vendéglátó Monostorapáti SE együttesével
szemben. Gólszerző Horváth Csaba, edző Boczkó
Gyula. A diszeli csapat 1:3
arányú vereséget szenvedett hazai pályán a DÖ ME SE –től. Gólszerző
Nagy György.
(me)

Az I. osztályban szerepel a TIAC
A TIAC VSE felnőtt és
U19-es csapata őszi szereplését a Megyei I. osztályban kezdte meg. Az első két fordulót mindkét
csapat változó eredményekkel zárta, a legutóbbi
Dennis a versenyek és az edzések mellett szívesen tesz
mérkőzéseken viszont a
eleget helyi meghívásoknak is. Nemrég a város Fő tefelnőttek és az ifik is kinyilrén, egy sportrendezvényen tartott bemutatót Fotó: me
vánították 9:1-es győzelmükkel, hogy megértek a
feljebb lépésre.
Fazekas Dennis salakmo- nem tudtam folytatni vertor versenyző esemény- senyt, ennek a nyomait még Az első fordulóban auguszdús nyarat tudhat maga most is viselem. Az Európa- tus elején a Sümeg VSE-t
mögött. Európai - és világ- bajnokság jól sikerült. Hasz- látták vendégül. A helyi ifi
versenyeken, itthon és nos tapasztalatokkal gazda- csapat 3:4-re (gólszerzők:
külföldön is sikerült helyt- godtam, mind a pályaisme- Leipczig Kristóf, Molnár
állnia rangos megméret- ret, mind a motor beállításai- Benett, Vadas Balázs Imre),
tetéseken.
val kapcsolatban. Tanulsá- míg a felnőttek 2:4-re (gólgos versenyek voltak, mel- szerzők: Szabó Dániel,
A fiatal speedway versenyző lette pedig még jól is érez- Komjáti Gergő Imre) maradjúnius közepén a lengyelor- tem magam – árulta el Den- tak alul a sümegi együttessel
szági Rawiczban, az U21-es nis, aki a vakáció második szemben.
világbajnokság selejtezőjén felében sem tétlenkedett. A második fordulóban a taképviselte hazánkat, majd Számos versenyen mérette polcaiakat az FC Zirc látta
július elején az Európa-baj- meg magát, többek között a vendégül. Az U19-eseknek
nokság U19-es mezőnyében Macec Kupa sorozat több ál- 3:1-es vereséget (gólszerző
állt rajthoz a csehországi lomásán, Nagyhalászban és Csonka Tamás), míg a felPardubiceben. – A vb máso- Rawiczban is, valamint a 43. nőtteknek 0:4 arányú győdik futamán megsérültem és Debrecen Nagydíjon is. (me) zelmet (gólszerzők: Vers

Eseménydús volt a nyár

Máté, Szabó Bálint, Szabó
Dániel, Kovács Marcell)
hozott a találkozó. Az őszi
szezon harmadik összecsapásán mindkét együttes 9:1
arányú győzelmet szerzett
itthon a Herend ellen. Az
U19-es összecsapáson gólt
szerzett Horváth Bence (6),
kiérdemelve a legjobb mezőnyjátékos címet, továbbá
Csonka Tamás (2) és Leipczig Kristóf. A felnőtteknek
Komjáti Gergő Imre, Péter
Bence, Szabó Dániel (2),
Ludvig Tamás Ádám, Ko-

vács Marcell, Dobján Adrián, Péber Kornél, valamint
Szabó Bálint szerzett gólt.
- Egy remek hangulatú mérkőzésen, kiváló találatokkal,
szemet
gyönyörködtető
megoldásokkal, ilyen arányban is megérdemelten tartottuk itthon a három pontot a
megyei első osztály másik
újonca ellen, jelezve, hogy
valóban megérkeztünk a
magasabb osztályba – foglalta össze gondolatait Dobján Krisztián vezetőedző az
U19-es mérkőzés után. (me)

A zirci vendégeskedés győzelmet és vereséget is hozott
a tapolcaiaknak
Fotó: Helyszíni felvétel
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Sok gyerek tanult úszni
Ismét bizonyítványt osztottak a strandon az úszótábor résztvevői számára
TANFOLYAM - A második
alkalommal megrendezett „Hurrá! Úszni tanulok!" - szünidei oktatás
résztvevőinek jelképes bizonyítványt adtak át hétfőn a Tapolcai Termálstrandon.

Közülük jelentős létszámban érkeztek, hogy átvegyék
a polgármestertől és oktatóiktól emléklapjukat.
Nagyon sokan érkeztek az
„évzáróra" fürdőruhában,
hogy megmutathassák szü-

leiknek mit tanultak az oktatáson. A nyáron először
meghirdetett óvodás kurzus
megjelent résztvevői a gyermekmedencében, a nagyobbak pedig az úszó-, végül pedig a termálvizes medencében élvezték a nyár talán
utolsó strandolását. Nagyon
sokan voltak kíváncsiak a
gyerekek bemutatóira, akik
egy kis ízelítőt adtak abból
az úszástudásból, amit a vakáció alatt elsajátítottak.
Hanzmann László vezető
oktató sikeresnek értékelte
az idei nyári tanfolyamokat.
Kezdetben az időjárás nem
volt a legkedvezőbb, de szerencsére volt részük bőven a
kánikulából is. Elmondta,
jóval több gyermek jelentkezett idén, mint a tavalyi első alkalommal. Ismét tudásszint felméréssel kezdtek,
majd
csoportbontásban
folytatták a munkát. A gyermekekkel a vezető oktató
mellett Krachun Éva, Nagyné Lombos Katalin és Pálmai Stanyek Tímea foglalkozott.
(me)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Kekszes krémes

2018.08.25.
(Gyulakeszi)
Orbán Ádám és
Kovács Noémi
2018.08.25.
Katona Anikó
és Valler Tibor
2018.08.25.
Dr. Aranyossy Zsolt Miklós
és Opóczki Mária
2018.08.25.
Sára Balázs és
Czétényi Marianna

A gyerekek oktatóik segítségével bemutatót is tartottak
szüleiknek a nyáron tanultakból.

Százötven
gyermek vett
részt az idei
programban
Tapolcán
Az ősz kegyes volt a résztvevőkhöz, hiszen a napok
óta tartó esőzés a program
délutánjára szünetelt, így
napsütéses, kellemes melegben vehették át okleveleiket.
Dobó Zoltán polgármester
köszöntőjében kitért a TaTovábbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

Hirdetés

A gyerekek nagyon élvezték a nyár talán utolsó csobbanását az úszásoktatás záró
rendezvényén
Fotó: Májer Edit
polca Kft. és az önkormányzat összefogásával megvalósuló úszótábor sikerességére. Elmondta, tavaly még
egy kicsit félve indultak el,
hogy lesz-e elég jelentkező,
de az idei tanfolyamok nép-

szerűsége után már azon aggódnak, hogy jövőre elférnek-e. Idén közel százötven óvodás, illetve tizenkét
év alatti gyermek vett részt a
négy turnus, két választható
időpontjának valamelyikén.

SZEM - PONT
Az együtt, pontosabban a békés egymás mellett élés írott
és íratlan szabályainak megsértése miatt kapja szerkesztőségünk a legtöbb megkeresést. Egyik olvasónk azt
kifogásolja, hogy a társasházában egy lakás felújítása
indokolatlanul hosszú ideig tart, a vele járó zaj és egyéb
kellemetlenség az elviselhetetlenség határát súrolja. Azt
kéri, javasolja az illetékeseknek, hogy figyeljenek oda a
határidőkre és vegyék figyelembe az ott élők érdekeit is.
Egy másik olvasónk arról panaszkodott, hogy a
buszpályaudvarral szemben, a régi bauxitos munkásszálló aljában mindennapos látogatók botránkoztatják a
jóérzésű embereket. - Nap, mint nap ott isznak, dohányoznak és elszòrjàk a szemetet. Amióta a padok a
helyükre visszakerültek,
azóta is ugyanúgy visszajárnak oda. Eléggé ijesztő,
ha mellettük kell elsétálni.
Ez csak egy észrevétel,
amin esetleg jó lenne
változtatni - írta olvasónk,
aki több képet is küldött,
igazolva felvetése jogosságát. Más is tett hasonló
észrevételt a város egyéb
pontjaira
vonatkozóan,
például hasonló jelenséget
figyeltek meg a 8 emeletes
Olvasónk szerint állandósult a köztéri italozás, ház tövében, néha a Malom-tó partján és a tempszemetelés az egykori
lom környékén.
(szj)
munkásszálló aljában

(30 x 22 cm tepsihez)

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

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

