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Gálaest teltház előtt
Hatalmas sikert aratott a Batsányi Táncegyüttes gálaműsora
A Batsányi Táncegyüttes
hagyományos év végi gálaműsora nagy érdeklődés mellett zajlott a VOKE
Batsányi János Művelődési Központban szombaton este.

Az együttes bájos óvodásai,
utánpótlás és tapasztalt felnőtt táncosai egyaránt színpadra léptek az est folyamán, bizonyítva, hogy a közel fél évszázada létező néptáncos csapatnak nem csak
nagy múltja, de virágzó jelene és jövője is van Tapolcán.
A “Ha te tudnád, ami én…”
címmel meghirdetett gálaműsor közönségét, köztük
számos képviselőt, városvezetőt, Hosszú Márta az
együttes régi tagja köszöntötte. Elmondta, tartalmas és
sikeres éven van túl a táncegyüttes, hiszen az év folyamán több jótékonysági
rendezvényen vett részt a
csapat, turnéztak Ausztriában és Lengyelországban,
nyáron néptánc és kézműves
tábor keretei között fiatalokkal foglalkoztak, számos

Gyönyörű népviseletek, remek koreográfiák, magával ragadó produkció
környező település rendezvényén vendégszerepeltek,
fesztivál különdíjat szereztek. Mindeközben a ma már
hetven tagot számláló tapolcai néptáncegyüttes jelentősen tudta növelni ovis és
utánpótlás táncosai számát,
fejlesztette technikai esz-

közeit, támogatóik segítségével új öltözetekkel, kellékekkel, csizmákkal, botokkal, kalapokkal gazdagodott. Megnyitva a kulturális
eseményt, Dobó Zoltán polgármester méltatta a Batsányi Táncegyüttes Tapolca
kulturális életében betöltött

Fotó: tl.

szerepét. Örömmel konstatálta az idei gálaműsor iránti
fokozott érdeklődést, majd
arról beszélt, hogy a népi hagyományokban rejlő tudás
elsajátítása, őrzése magyarságunk megmaradásának
záloga. (Folyt. a 3. oldalon
„Tánc...” címmel)
(tl)

Idén is eljött
az advent
Az év utolsó szakaszába értünk, itt az
advent, a várakozás
ideje. A pénztárca nyitogatásra ösztönző
reklámok már jóval
előbb elárasztottak
minket a „fekete péntek”-re hivatkozással,
ami jó ideje a karácsonyi vásárlási szezon kezdetét is jelenti.
Azt gondolom, ez az
ünnep drága ajándékok nélkül is lehet
boldog, és azokkal is
lehet szomorú. Nem
ezen múlik, ám nyilván mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy szeretteinek
mi okoz örömet ilyenkor. Az adventi várakozás kezdetén ezért
érdemes a gondolkodásra is szánni egy
kis időt, hogy ne az
utolsó
pillanatban
kapkodjuk össze az
ajándékokat, egymás
lábát taposva a boltokban. Mert az méltatlan a karácsony
szívet
melengető
szépségéhez.
Szijártó János

Keresztényüldözés ma

Előregyártott vasbeton szerkezeti elemet emelnek fel
éppen daruval a Május 1. utcai építkezésnél. A napokban jártunk a helyszínen, jó ütemben, a tervek szerint
halad a beruházás
Fotó: Szijártó János

Jól halad az építkezés
A második emeleti födém,
ha úgy tetszik a harmadik
emeleti padozat, előregyártott vasbeton szerkezeti elemeit emelték fel daruval
csütörtökön a Május 1. utcai

építkezésnél. Erről a beruházó cég tulajdonosai, Cserép
János és Soós Attila tájékoztatták lapunkat a helyszínen.
(Folytatás a 2. oldalon „Van
igény...” címmel)
(szj)

Dr. Győrfi Károly az Óbudai
Református Egyházközség
nyugalmazott felügyelője,
korábbi diplomata, író, a kereszténység válságos helyzetéről, a keresztényellenesség és a keresztényüldözés
világméretű jelenségéről és
az arra adható politikai, keresztényi válaszokról tartott
előadást a tapolcai református templomban katolikus,
evangélikus és református
hívek előtt a hét első napján.
Az “Európa értékrendi válsága, úton a vég felé” és többek között “A keresztényüldözés a 21.században”- című hat utánnyomást és két
kiadást megért könyv szerzője előadása megkezdése
előtt közös imára szólította a
híveket, amelyben az Úr segítségét, támogatását kérte a

rendezvény céljának eléréséhez. Dr. Győrfi projektoros kivetítőn is szemléltette
mondanivalóját, amelyben
földrészenként, országonként, társadalmi, vallási csoportonként elemezte a kü-

lönböző keresztény felekezetek tagjait érő testi, lelki
borzalmakat,
rámutatott
azok vallási, társadalmi okaira, hátterére.
(Folytatás a 3. oldalon „Európa...” címmel)
(tl)

Dr. Győrfi Károly a kereszténységet, a keresztényeket
ért üldöztetésre hívta fel a figyelmet Tapolcán Fotó: tl.
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Van igény az
új lakásokra
Tapolcán
(Folytatás az 1. oldalról)
A Május 1. utcai építkezésről a beruházó cég tulajdonosai, Cserép János és Soós
Attila tájékoztatták munkatársunkat.
Mint megtudtuk, az idei évben még a harmadik emeletet is szeretnék befejezni,
úgy, hogy az is tető alá kerüljön. Ezen kívül beépítik
az év végéig a földszinti,
valamint az első és második
emeleti lakások nyílászáróit,
hogy januárban, februárban
haladhassanak a belső munkálatokkal. Ez azt is jelenti,
hogy a lakásokat akár a nyáron át is adhatják az új tulajdonosoknak. Addig természetesen a külső homlokzat szigetelését befejezik, illetve az udvar kialakítását is.
Összesen harminchat lakás
lesz a most készülő épülettömbben és még ennyi a
szomszédos, új épületben,
amelynek alapjait tavasszal
rakják majd le. Az autók, járművek tárolására garázsok,
udvari parkolóhelyek állnak
majd rendelkezésre. Úgy
tudjuk, nagy érdeklődés mutatkozik az új lakások iránt,
szép számmal vannak már
konkrét tulajdonosok.
A Május 1. utcában a 2005ös alapkőletételnél bemutatott, három egymásba kapcsolt épületszárnyat és az általuk határolt két zárt udvart
bemutató terv csak részben
valósult meg. Az építkezés a
lakáspiac kedvezőtlen alakulása miatt megállt, az akkori beruházó nem tudta
teljesíteni terveit, csak a “C”
épületet adták át, a “B” épület félbemaradt, az “A”-nak
neki sem álltak. Tizenhárom
évet kellett arra várni, hogy
megjelenjen a piacon két tőkeerős cég, amelynek vezetői a városban mutatkozó lakáshiányra alapozva lehetőséget láttak a projekt újragondolásában.
A beruházó cég tulajdonosai, Cserép János és Soós Attila, ők alapították a Csobáncház Kft-t a Vektorbau
Invest Kft. és a Jánház Kft.
együttműködésével, és nagy
valószínűséggel nem csupán
a “B”, hanem az “A” épületet is felhúzzák.
(szj)
Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
December 3. 14.00-16.00
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Többe kerül a közétkeztetés

Az ülésen elhangzott, hogy a közétkeztetés árának emelése nem érinti a szülők
által fizetendő térítési díjakat, a különbözetet az önkormányzat fizeti Fotó: szj.
TESTÜLETI ÜLÉS - A múlt
héten pénteken tartott
nyilvános ülésen számos
fontos kérdésről tárgyalt a
város képviselő-testülete,
több más mellett szó esett
közétkeztetésről, kerékpárútról, a Malom-tó kezeléséről.

A polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól szóló beszámoló
kapcsán több kérdés is elhangzott a képviselők részéről. Dobó Zoltán a Tapolcát
a Balatonnal összekötő kerékpárutat illetően kifejtette,
hogy Bolla Alberttel, Raposka
polgármesterével,
mint a konzorcium vezetőjével tárgyalt a pályázati támogatásból kivitelezhető
fejlesztésről. Mint elmondta, napokon belül összeülnek az ügyben az érintett települések vezetőivel és
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselővel, hogy a
részleteket pontosítsák, ami
a viszonylag szűk határidő
és az építőipari kapacitást
érintő problémák miatt különösen fontos. A Malom-tó
kezelésével kapcsolatban is
tárgyalt a polgármester Hutter Sándor vízügyi szakemberrel azért, hogy a tó biológiai egyensúlya, a környezete, a tisztasága megfeleljen
az elvárásoknak. Az önkormányzat ennek érdekében a
Felső- és Alsó-tó kezelésével megbízott céggel szerződést bontott és egy másikat kért fel a feladat ellátására. Az ülésen szavaztak a
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

képviselők a város 2018. évi
költségvetéséről, annak végrehajtásával
kapcsolatos
rendeletek módosításáról, a
helyi adókról szóló önkormányzati rendeletről, valamint a gyermekétkeztetés
térítési díjainak megállapítására vonatkozó önkormányzati rendelet módosításáról. A képviselő-testület
a 2018. február 16-i nyilvános ülésén állapította meg az
idei évre a gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségét és intézményi térítési díjait. A költségek és díjak
megállapítása nem jelentett
a lakosság részére díjnövekedést. A Közétkeztető Kft.
ügyvezetője, Mezőssy Tamás a 2018. november 14.
napján kelt levelében viszont javaslatot tett a számlázási díjak emelésére, mivel ez elengedhetetlen a további zavartalan működéshez. A Közétkeztető Kft. a
szolgáltatási körét az utóbbi
időszakban széles körben
bővítette. Futárszolgálattal
szállítják az ebédet megrendelőikhez, közreműködnek

a városi rendezvényeken, lakossági felkéréseknek tesznek eleget catering szolgáltatásra vonatkozóan, a városi strand büfében és lángossütőben szolgáltatnak, a
nyári sport- és egyéb táborokban a résztvevők étkezését biztosítják. Az e tevékenységekből származó bevételek a kft. működését segítik, de nem oldják meg a
finanszírozási problémákat.
Az ügyvezető szerint erre kizárólag csak a nagy létszámú intézményi étkezői körök étkezési díjainak módosítása biztosít fedezetet. A
számlázási árak emelése
nem érinti a szülők által fizetendő térítési díjakat, a különbözetet az önkormányzat
fizeti a kft-nek.
A Tamási Áron Művelődési
Központban tartott ülésen
többek között módosították
a helyi közművelődésről,
valamint a szociális ellátásokról szóló rendeleteket,
felülvizsgálták a temetőkről
és temetkezésről szóló rendeletet, foglalkoztak támogatási kérelmekkel.
(szj)

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

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.

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

Két közmeghallgatást is tartottak
Múlt pénteken két közmeghallgatást is tartott a képviselő-testület. Tapolcán a Tamási Áron Művelődési Központban a Csobánc utcába kihelyezendő kamerák kapcsán érdeklődtek. A polgármester azt ígérte, hogy december közepéig üzembe helyeznek ott két kamerát.
Egy másik hozzászóló arról érdeklődött, hogy miért nincsenek a Malom-tóban hattyúk, mint egykor. Diszelben
több téma merült fel, így a temető kaszálása, a Csabi
utcában lévő 50 cm-es kátyúk, a Mező utca burkolata,
ahol szintén sok a kátyú, sár van és a világítás is
kifogásolható. A felvetődő problémák kapcsán megoldást ígért a város vezetése.
Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 2.

Online újságunk

Megjelenik a TAPOLCÁN
és 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 igazgató:
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Megjelenik 7300 példányban
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Diákok vetélkedése
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Fociztak és emlékeztek
A tapolcai sportélet egyik
meghatározó alakja előtt
tisztelegtek focicsapatok
szombat délelőtt, a Csermák József Rendezvénycsarnokban.

Az idei évben tizenhárom csapat mérte össze tudását a
Cselling versenyen
Fotó: Szigetvári Réka
Tizenegyedik alkalommal
rendezte meg a Batsányi
Gimnázium a Cselling
versenyt, november 13án.

13 három fős csapat jelentkezett a versenyre, akik
nyolcadikos diákokból tevődtek össze. Előzetes feladat volt plakátokat készíteni
az ember és a víz kapcsolatáról, egymás munkáit a
rajzteremben tekinthették
meg. A vetélkedőn három feladatcsoportot kellett megoldani, földrajz, biológiakémia és fizika tantárgyakhoz kötődően. Tudásukat,
rátermettségüket változatos

feladatokon keresztül bizonyíthatták, például kísérletek, filmrészletek megfigyelése, azok magyarázata. A
verseny rendkívül szorosan
alakult, a következő eredmények születtek. Első helyen a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Székhelyintézményének egyik csapata végzett, melynek tagjai
Varga László, Muzsi Ferenc,
Peresztegi Botond. Másodikak a Batsányi Tagintézmény diákjai lettek, Herczeg
Réka, Virágh Tünde, Illés
Petra. A harmadik helyen a
kazinczysok végeztek: Világos Péter, László Simon,
Szarka Levente.
(sr)

A program az öregfiú csapatok mérkőzéseivel vette kezdetét, amelynek eredményhirdetése tíz óra tájban történt. Első helyen végzett a
Tapolcai Hivatal, másodikon a Tapolcai Öregfiúk FC,
és a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a Tapolcai
Honvéd SE lépett.
A legjobb kapusnak Czinege
Bálintot, a legjobb mezőnyjátékosnak Szabó Zsoltot választották, a gólkirály címet
pedig Nagy László érdemelte ki.
A megnyitón Paréj József,
egykori városi sportszervező ismertette a megjelentekkel Magyar Mihály életét és
munkásságát, Tapolca sportéletében betöltött szerepét.
Az 1980-as évek végén
megalakította a Tapolcai
Honvéd női labdarúgó csapatot, majd a ’90-es évek

Magyar Mihály az 1980-as évek végén megalakította a
Tapolcai Honvéd női labdarúgó csapatot, így az emléktornán természetesen a hölgyek is megmérkőztek
egymással
Fotó: Szigetvári Réka
elején létrehozta az „Öreg- őket követte az NLC Ajka,
fiúk szakosztályt”. A csapa- majd a PELC- Nyárád, végül
tok egy perces néma csend- a TVSE-Honvéd csapata. A
del emlékeztek rá, így fejez- legügyesebb kapus az ajkai
ték ki tiszteletüket, majd csapatból került ki, Hidi
Magyar Mihály özvegyét, Jennifer személyében, a meErzsi nénit virágcsokorral zőnyjátékosok közül a legköszöntötték. A későbbiek- jobb a zalapáti Molnár Nikoben a női focistáké volt a fő- letta lett, a gólkirálynő címet
szerep. Legjobbnak, legü- a szintén ajkai csapatban játgyesebbnek, legfürgébbnek szó Ferencz Brigitta vihette
(sr.)
a Zalaapáti SE bizonyult, haza.

Földesi fóruma „Európa döntetlenre játszik,

az iszlám győzni akar...”
Sokan voltak az élménybeszámolón
Fotó: Májer E.
Földesi József a görögországi Spartathlon ultrafutó versenyen átélt élményeit személyesen osztotta meg az érdeklődőkkel a Tamási Áron
Művelődési Központban.
Nagy álma vált valóra, amikor szeptemberben elrajtolt
Athénban az egyik legnépszerűbb és legnehezebb ultratávú, 246 kilométeres versenyen. Mint arról lapunk
már beszámolt, sérülés következtében nem sikerült a
szintidőt teljesítenie, 202 kilométerig jutott. Az utazásról, a futásról, élményekről,
tapasztalatokról beszélt közönségének múlt héten. A találkozó elején Dobó Zoltán
polgármestert gratulált a város nevében és adott át ajándékcsomagot. A visszaemlékezésbe bekapcsolódott a tapolcai futó felesége, Mónika
is, aki kísérőként utazott
Görögországba. Nemcsak a
Tapolcai Trappolók, hanem
több, nem „szakmabeli” is
ült a nézők között. (me)

(Folytatás az 1. oldalról)
A diszkrimináció, megaláztatás, üldöztetés és egyre
gyakrabban a tragikus végkimenetel, az élve elégetés
iszonyata vár a vallást gyakorló keresztény hívekre a
világ számos pontján- mutatott rá az író. A szerző elmondta, könyve azért nem
kapott a fokozott érdeklődés
ellenére nagyobb külföldi
nyilvánosságot, mert abban
Keresztény Holokausztként
definiálta a keresztényeket
ért támadásokat és gyilkosságokat. Illetve - egyebek
mellett - a könyv kiadását
mérlegelő neves külföldi kiadó nem tartotta politikailag
korrektnek azt a megállapítást, hogy Európában is jelen
van a keresztényellenesség.
- Miközben két olyan európai intézet is van, amely kifejezetten Európára vonatkoztatva mutatja a tényeket,
bizonyítja a keresztényellenes jelenségeket, cselekedeteket. A keresztényellenesség nem egyenlő a keresztényüldözéssel. Az utóbbi
esetben a keresztény ember,
a hívő a hitéért az életét kockáztatja. Ez utóbbi valóban

nincs jelen számottevő
arányban Európában, az
előbbi azonban igen - hangsúlyozta az előadó, aki szerint ma a legnagyobb veszélyt az új (demográfiai természetű) iszlám hódítás jelenti. Különösen Európa van
veszélyben azáltal, hogy
nem ismeri az iszlám igazi
természetét, végső céljait.
- Európa ebben a játszmában
döntetlenre játszik, az iszlám azonban győzni akar figyelmeztetett hétfői tapolcai előadásában dr. Győrfi
Károly.
(tl)

A Batsányi Táncegyüttes tagjai és vezetői, köztük az
ovisokkal foglalkozó Juhász Márta, az utánpótlás nevelésében jeleskedő Kiss Bernadett és Buzás Balázs,
továbbá Bán László művészeti vezető remek munkát
végzett, kiválóan sikerült az idei gálaműsor is Fotó: tl.

Tánc, hagyomány, taps

(Folytatás az 1. oldalról)
A Batsányi Táncegyüttes hagyományos év végi gálaműsorán Dobó Zoltán polgármester azt hangsúlyozta,
hogy a gazdag hazai tudáskincset őrző népi hagyományokat a gyors avulás korszakában is tanulni, ápolni
és támogatni kell.
A beszédeket követően a Magyarhang népzenei együttes
hangszeres közreműködésével színpadra léptek a tánGyőrfi Károly szerint ko- cosok. A kis csetlő-botló, de
moly veszélyben van ma a annál bájosabb ovisoktól az
egyre érettebb és szebb prokereszténység, ezt könydukciókra képes utánpótlás
vében is megírta

csapat serdülő korú táncosain át, a tapasztalt, a tánctudást már tanítani képes „öregekig” mindenki színpadra
lépett a nagyjából két és fél
órás rendezvény során. Ünnepi gálaműsorhoz méltó
módon, gyönyörű hazai népviseletekben adták elő a különböző tájegységek igényes művészi koreográfiákba öltöztetett táncait a „batsányisok”.
A közönség az első perctől
az utolsó pillanatig élvezte a
látványt, a zenét és nagy
tapssal, ovációval jutalmazta a produkciókat.
(tl)
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Adventi várakozás Tapolcán, most vasárnaptól
ÜNNEP - Az első gyertya
meggyújtásával advent
első vasárnapján megkezdődik a hagyományos,
Adventi várakozás néven
ismert, színes tapolcai
programsorozat.

Erről Horváth Dorothy rendezvényszervező tájékoztatta lapunkat a napokban. Az
események december másodikán 15 órától jégszobrász
show-val indulnak, Dobó
Zoltán polgármester ünnepi
beszédét a 17 órára tervezett
megnyitón hallhatják az érdeklődők. Ekkor a történelmi egyházak képviselői is
megszólalnak, majd a Batsányi Táncegyüttes műsora és
Dávid Roland éneke szerepel a kínálatban. - A vasárnapokon igyekeztünk bevonni
az általános iskolásokat is,
illetve a második vasárnapon, azaz 9-én lesz a népszeHirdetés

batonként pedig zenés estekkel készülünk a forralt
borozáshoz - mondta Horváth Dorothy.
Azt is megtudtuk, hogy december 8-án délután 3 órától
várják a gyerekeket a Csermák József Rendezvénycsarnokba, hiszen 17 órakor
ideérkezik a városi mikulás.
A sokak által várt Malom-tó
úszásra idén is megérkezik
Schirilla György, a „nemzet
rozmárja”, valamint Deák
Bárdos Mihály birkózó is elfogadta a tapolcai invitálást.
A tó partjáról aztán a Fő térre Egy tavalyi felvétel, az Adventi várakozás nyitányáról.
helyeződik a hangsúly Szil- A képen a jégből kifaragott „Tapolca” felirat. Az idei
jégszobrászat témája még titok, de azok, akik kilátoA Tapolca Kft., a Tapolcai Városszépítő Egyesület, a
gatnak vasárnap a Fő térre, megláthatják a 2018-as
Városért Egyesület, a Vállalkozók Területi Ipartestülete
alkotást
Illusztráció: Szijártó J.
és a város önkormányzata meghirdeti az Ünnepi díszbe

rű forralt bor főzőverseny,
amelyre december hatodikáig várjuk a jelentkezéseket.
Az év végén, harmincadikán
tartjuk a kolbásztöltő versenyt, amelyre december
19-ig jelezhetik részvételi
szándékukat az ifjúsági és a
felnőtt csapatok. A Mindenki karácsonya az idei évben
16-ára esik, amit a Tamási
Áron Művelődési Központ
munkatársai
szerveznek.
Nem árt tudni, hogy péntekenként „Vacogó kuckó”
lesz, kézműves foglalkozással, illetve a fanyűvő családi
játékpark is kitelepül, szom-

öltözött Tapolca mozgalmat, üzletek kirakatának karácsonyi dekorálására. Az üzlettulajdonosok december 3ig jelentkezhetnek. A városi moziban lévő gyűjtőurnába
lehet elhelyezni a Csermák József Rendezvénycsarnok
honlapján megtalálható jelentkezési lapot, természetesen értelemszerűen kitöltve.

veszter éjszakáján. Itt már
este 7-től DJ Szasza szolgáltatja a zenét, éjfélkor pedig
közös koccintásra vár mindenkit a város polgármeste-

re. A programok szervezésében idén Frang Zsolt rendezvényszervező asszisztens is segíti Dorothy munkáját.
(szj)

Decemberben is túráznak
A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály decemberben is várja túráira az érdeklődőket. 1-én 15 km-es Mikulástúra, a Szent Györgyhegy kápolnáinak látogatása. Találkozó a Tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.35-kor, a busz
7.45-kor indul. Az utazási

költség teljes áron a hazaúttal együtt 500 Ft. 8-án a Zánka- Balatonhenye- Cser-megye- Kapolcs, 15-én a Keszthely- Hévíz- Berki-sétaútKeszthely, 22-én a SümegTapolca, Mária út, 29-én a
Badacsonytördemic- Szigliget- Badacsonytördemic útvonalon kirándulnak. (me)
A hideg idő sem
tántoríthatja el
őket. A természet
ilyenkor egy nyugodtabb, csendesebb oldalát mutatja
Fotó: Helyszíni felv.
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Visszatértek, emlékeztek
A

VOKE Batsányi János
Művelődési
Központ
1975-ben megalakult hajdani
képzőművészeti körének tizenhárom tagja közös kiállításon mutatta be alkotásait a művészetkedvelő közönségnek. A
nosztalgikus esemény az “Adventre készülve: A szeretet öszszehoz” címet kapta és hónap
végéig (17 és 19 óra között)
megtekinthető a helyszínen.
A kulturális eseményt Havasi
Gábor a művelődési intézmény
igazgatója nyitotta meg, aki a
kiállítás létrejöttének történetéről és jelentőségéről fogalmazott meg gondolatokat. Elmondta, a tárlat ötletének megvalósításában Németh Gyöngyi
jeleskedett, aki a képzőművészkör régi munkanaplójában
talált információk mentén
kezdte meg az alkotók felkutatását. A felkeresett tagok közül végül tizenhárman elfogadták a felkérést. Havasi Gábor köszöntőjében arra kérte a
kiállításra érkezett szépszámú
közönséget, hogy merüljenek
el a kiállított művészeti alkotások szépségében, színeiben,
formaiságában, hogy a szürke
hétköznapokba egy kis ünnepi
melegség költözhessen.
Ugyanakkor az intézményvezető felvetette, hogy a VOKE
szívesen adna helyet a jövőben
ismét egy képzőművész körnek, amelyben új és korábbi tagok egyaránt lehetőséget kapnának. Németh Gyöngyi egy
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Rossz állapotban van a járda
Tisztelt szerkesztőség!
Már hónapok óta gondolkozom, mit kellene tennem azért,
hogy Tapolcán a Keszthelyi
úton lévő járda megszépüljön
és újra biztonságos legyen.
Száraz időben is veszélyes a
nagy gödrök, lyukak miatt.
Esős időben meg szinte járhatatlan, bokáig érő vízben kell
menni az embernek, vagy ki
kell mennie az autók közé.
Nem tudom mi az oka, hogy
évek óta nem tudták rendbe

hozni. Megértem, kell a sok virág is, és a térkövezés a főutcára, meg a díszvilágítás. Ami
nem a fő utcán van az le van ejtve? Mert én úgy veszem észre,
hogy sajnos igen. Küldök pár
képet önöknek, amit esős időben készítettem. Remélem így,
hogy megjelenik az újságban
tesznek valamit az illetékesek.
A képeken jól látszik egymás
után mennyi pocsolya van a járdán.
Tisztelettel, Nagy Teréz

A VOKE hajdani képzőművészeti körének tizenhárom tagja közös kiállításon mutatta be alkotásait
Fotó: Töreky L.
verssel készült az alkalomra, a
költemény a művészi létállapot, illetve az egyéni és közösségi alkotó munka mélységeit
mutatta meg a költészet eszközeivel. Stockinger László a Batsányi Képzőművész Kör egyik
legrégebbi, oszlopos tagja az
elmúlt 43 esztendő történéseit a
kezdeti időktől foglalta össze.
Mondanivalójában
komoly
hangsúlyt kapott a MÁV korabeli mecénási szerepe, amely a
kulturális élet alapjainak lerakásában jelentős szerepet kapott Tapolcán. A ma már nyugdíjas vasutas alkotó hangsúlyozta, a 70-es évektől a 80-as
évekig a kör lehetőségei rendkívül tágasak voltak. A heti két
alkalommal tartott foglalkozásokon a művelődési intézmény
még fizetett modellt is tudott
szerződtetni számukra. A vasút
finanszírozta azt is, hogy a ta-

gok három helyre, Balatonboglárra, Balatonfenyvesre és Tokajra mehettek nyári alkotói
nyaralásokra. - A környéken
szinte mindenhova vittük vándorkiállításainkat, amelyhez
buszt és anyagi forrásokat részben a város, részben a vasút biztosított - emlékezett a helyi
amatőr képzőművészeti élet
szempontjából virágzó másfél
évtizedre Stockinger László. A
“Szeretet összehoz” című tárlatra Bali Tamás György, Barcza Tamás, Grünceisz László,
Hegyi Gyula, Kayser Zsuzsanna, Kolop József, Németh
Gyöngyi, Ódor Éva, Ódor Ferenc, Tihanyiné Bálint Zsuzsanna, Stockinger László, Varga Béláné Zsebe Márta és Vecsei János hozta el alkotásait. A
kiállítás megnyitójának fényét
Haga Kámán és Péni Béla szép
fúvós előadása emelte.
(tl)

A Keszthelyi úti járda állapotát kifogásolja olvasónk

Programajánló
- Vasárnap elkezdődik Advent
időszaka. A Fő téren szívesen látnak mindenkit közös várakozásra. Péteken Vacogó kuckó, szombaton Zenés est forraltborozáshoz, vasárnap Ünnepi műsor vár
mindenkit.
- 2018. december 2-án tartják a
VII. Tapolcai Esküvő Kiállítást a
Tamási Áron Művelődési Központban.

- A Tamási Áron Művelődési Központban 2018. december 3-án 18
órai kezdettel tart előadást Kecskeméti János Mindennapi egészségünk „Légy jó egészségben!”
Avagy miként éljünk és együnk,
hogy minőségi módon hosszabbítsuk az életünket eladássorozatán belül. Téma az ételek hatása a hangulatunkra.
- A Dobó Lakótelep Családjaiért
Egyesület 2018. december 5-én,
Mikulás napot rendez a Közösségi Házban.

Moziműsor A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Nov. 29 - Dec. 5.
csütörtök – szerda
november 29 – december 5.
csütörtök – szerda 14:30
1200,-Ft
VAN GOGH –
Búzamezők és borús égbolt
Színes, olasz
dokumentumfilm
Hossz:70 perc
...
november 29 – december 5.
csütörtök – szerda 16:00
1200,-Ft
Karácsony mentőakció
Színes, szinkronizált francia
animációs kalandfilm
Hossz: 92 perc
...
november 29 – december 5.
csütörtök – szerda 18:00
1200,-Ft
Lucia látomásai
Színes, feliratos olasz
vígjáték
Hossz: 110 perc
...
november 29 – december 5.
csütörtök – szerda 20:00
1200,-Ft
Nyughatatlan özvegyek
Színes, feliratos angol
krimi/thriller
Hossz: 128 perc

2018-ban a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél
jogi tanácsadást nyújt dr. Perger
Alexa minden hónap első hétfőjén. A TOP-5.2.1-15-VE1-201600002 „A tapolcai szegregátum
társadalmi felzárkóztatása” című
projekt keretében olyan kérdésekről beszélgettünk, melyek a
célcsoport tagok érdeklődésére
tarthatnak számot.
- Melyek a vállalkozói tevékenység alapkritériumai?
- El kell dönteni, hogy valaki
egyéni, vagy társas vállalkozást
akar-e folytatni. A társas vállalkozás formái jellemzően a betéti
társasági és a korlátolt felelőségű
társaság. A különbségek az adózás és a felelősség tekintetében a
leglényegesebbek. Az egyéni
vállalkozó és a betéti társaság
beltagja a vállalkozás tartozásaiért teljes vagyonával felel. Egyéni vállalkozás indításához a kormányablakhoz kell menni, ott
kell kezdeményezni és adószámot is ott kell igényelni. El kell
dönteni, hogy a vállalkozó ilyen
adózást választ és a kötelezettségei ennek függvényében alakulnak. A legegyszerűbb az ún.
KATA-s egyéni vállalkozás, ami
12 mill. Ft bevételig választható
és havi egyszeri –választás szerint – 35 000 vagy 50 000 vagy 75
000 Ft befizetést kell teljesíteni.
2019-től a bevétel 12 millió Ft-ig

Áfa mentes.
- Milyen problémákba ütközhet
egy vállalkozó, ha számlaadási
nélkül végzi tevékenységét?
- Az adójogi szabályok rendelkeznek arról, hogy az értékesítés
után számla, vagy nyugtaadási
kötelezettsége van a tevékenységet folytatónak. Elmulasztása
bírságfizetési szankciót von
maga után.
- Milyen hátrányokba ütközhetünk, ha nem fizetünk egészségügyi hozzájárulást?
- 2009 óta minden orvos-beteg
találkozó alkalmával jogviszony-ellenőrzés történik a TAJszám alapján. Ha az ellenőrzés
során felvillan a piros lámpa,
akkor a jogviszony rendezetlen.
Az OEP a jelzés után megküldi a
rendezetlen jogviszonyú személy adatait a NAV-nak, majd a
hivatal felszólítja a magánszemélyt a szolgáltatás jogosultságának igazolására. Ha az egyén
nem tudja igazolni hitelt érdemlően a jogosultságot, akkor a
NAV megkezdi az elmaradt járulékok behajtását.
- Lesznek-e a családi pótlék utalásának jogosultsági feltételei,
vagy egyéb változásások várhatóak-e a családi pótlék esetében
2019-től?
- A kormány részéről az összegekre vonatkozó jogszabályi változtatás még nem született meg.

A családi pótlék utalására havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, bankszámlára utalás esetében 3. napjáig kerül sor. Így a bankszámlával rendelkező családok hamarabb kaphatják kézhez havonta a
pótlékot.
- Melyek az ingatlan adás-vétel
főbb lépései?
- Ingatlan adás-vétel csak ügyvédi ellenjegyzéssel lehetséges, a
konkrét ügy lépéseiről az ügyvéd
ad tájékoztatást, mivel minden
szerződés más.
- Melyek az ingatlan bérbeadás
feltételei (szerződés, adófizetés)?
- Ingatlan bérbeadásról célszerű
bérleti szerződést írni a feltételek
részletes meghatározásával, különös tekintettel a díjfizetésre és
a felmondásra. Lehet a szerződés
határozott idejű és határozatlan
idejű, a határozott idejű, a megadott dátummal megszűnik. A
felmondási idő szokott problémát okozni. A törvényes idő 1 hónap, a felmondást hónap 15. napjáig kell közölni és a következő
hónap utolsó napjával érvényes.
Mint minden szerződés, ez is
egyedi, a felek mindent beleírhatnak, amiről meg akarnak
egyezni. A bérbeadás után szja
fizetési kötelezettség keletkezik.
Szegregációt felzárkóztató Iroda
(SZEFI) Szabóné Takács Mária
szakmai vezető

Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku: Nyári emlék
Köldökömre tett
virág fehér nyomában
csak emlék a nyár.
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Jól sikerült newaza verseny
A Simon Judo Önvédelem
Szabadidő és Diáksport
Egyesület szervezésében
immár ötödik alkalommal
várta a közelmúltban a
Newaza - földharc verseny az érdeklődőket a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

Botond megosztott első helyen végzett. Ezüstéremmel
zárt Balassa Blanka, Kitli
Jázmin, Lakatos- Albert Anna, Albrecht Martin, Csák
Roland, Hegedűs Dominik,
Koronczai Sándor Szabolcs,
Kovács Bence Zsolt, Krasznai Zétény, Ravasz Pongrác
és Takács Ákos. A dobogó
harmadik fokára állhatott
Fuit Lara, Puha Kíra Anna,
Fuit Róbert, Hertelendy
Kende, Kovács Bence, Lu-

kács Marcell, Pethő Donát,
valamint Szita Mihály Gábor. Keszthelyi Janka és
Klein Melinda a negyed helyen zárt. Felkészítő Cseh
Angéla és Simon Mihály.
A rendező egyesület vezetője, Simon Mihály elmondta
nagyon jó hangulatban, szervezetten zajlott a sportesemény. Ez volt az utolsó teszt- Az érmes ifjú judokák felkészítőikkel, Cseh Angélával
versenyük, eddig minden jól és Simon Mihállyal
Fotó: Helyszíni felvétel
ment, céljuk Tapolcára hozni a magyar bajnokságot. (m)

Hölgyek és urak, minden
korosztályban - egészen
óvodás kortól kezdve - indultak a dobogós helyekért,
összesen hetvenen. A szervezőkön kívül jelen volt
még a szintén helyi vonatkozású ZR Team Farkasok, a
Dózsa József Judo Sportegyesület Gyarmat, a budapesti Szépvölgy Judo SE, a
Vadhajtás Judo SE (Veszprém, Nemesvámos), valamint a Veresi KSE (Veresegyház). A mérlegelést, a
közös bemelegítést és a sorsolást követően kezdődött
meg az óvodások küzdelmével a verseny. A Simon judósok közül aranyérmet szerzett Anak Agung Abigél, Ravasz Julianna, Szabó Nóra,
Gerics Dávid, Horváth Csaba, Kiss Balázs Noel, Szabó Hat egyesület hetven versenyzője mérette meg magát
Fotó: me.
Máté, Takács Áron. Szeles az ötödik tapolcai newaza versenyen

Ifjú judokák a dobogón

A Pápai Judo Akadémia
szervezésében, a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával, a hagyományteremtő szándékkal,
első alkalommal megrendezett játékos sportvetélkedőről a Simon Judo
ÖSZDSE tizennégy éremmel tért haza.

Mivel a hat és tíz év közötti
korosztály hivatalosan még
nem versenyezhet, így rutinés tapasztalatszerzés céljából őket várták a játékos
sportnapra, egyfajta felkészülésként későbbi versenyzői pályafutásuk megkezdé-

A kettesszámú
magyar csapat
tagjai a hatodik helyen zártak. (Balról)
Kovács Dániel,
Kovács Benedek és Cséri
Bence

Az egykori bajnokokat Rövid hírek
n VÍVÁS - Az október véköszöntötték Tapolcán gén
megrendezett Férfi párA TIAC VSE a negyvenöt
évvel ezelőtti bajnok MÁV
- TIAC csapatát köszöntötte az aznapi, Tihanyi
FC elleni megyei I. osztályú bajnoki forduló előtt a
Városi Sport – és Szabadidő Centrumban a közelmúltban.

bajtőrcsapat Magyar Kupán
ki-lenc indulóból a tapolcai
Siklósi Gergely, Cho Taeun
Sándor, Imre Géza, valamint
Peterdi András alkotta Budapesti Honvéd Sportegyesület kettes számú csapata a
dobogó legfelső fokára állhatott.
n
SZLALOM - Lovász
Róbert tapolcai szlalom verMint megtudtuk, az 1972senyző szépen szerepelt a
1973-as szezonban aranyér76. Hegcsi Race Kupán,
met szerzett bajnokcsapat
mely az Országos Szlalom
legendáit köszöntötte a vebajnokság hetedik, a nemzetőség, illetve Dobó Zoltán
zetközi Fia Cez Slalom
polgármester. A győztes csaChampionshipnek pedig a
patból többen eltávoztak
nyolcadik futama volt. A
már, de jó páran érkeztek,
nemzetközi mezőny abszoakik átvehették a jeles alkalút hatodik helyét érte el,
mely a magyar értékelésben
az ötödik helyezést jelenti,
kategóriájában bronzérmet
szerzett. A tapolcai szlalom
versenyző, Szollár Norbert a
Bakonyszentlászló Kupasorozat negyedik, egyben utolsó futamán kétszer állt dobogóra. Száztíz indulóból kategóriájában, a harmadik, abszolútban a hatodik helyen
zárt. Az éves kupasorozat
Az egykori bajnokcsapat megjelent tagjai a köszönté- összesítése alapján a dobogó
sen. Hátul Takács Gábor a TIAC VSE jelenlegi elnöke második fokára szólították.
lomra készíttetett emlékérmet és oklevelet. Az egykori
bajnokok Belák János, Farkas József, Cseh Ferenc,
Szendrei István, Szigeti József, Simon István edző, Nyírő János, Marton Gyula,
Gáspár József, Balogh József, Farkas II. József,
Frang László, Murai Antal,
Vidosa János, Stibi Gábor,
Németh József, Kovács Károly, Németh László, Varga
József, Kardos Károly,
Ströck László edző, Németh
Lajos edző, Marton István,
Szabó István, Berta Imre intéző, Cseh Ferenc szakosztályvezető voltak.
(me)

séhez. Tíz egyesület közel
száz judokája lépett a közelmúltban szőnyegre, a Simon
judósok tizennégy ifjú sportolója mind éremmel tért haza (9 arany- és 5 ezüstérmet
szereztek). Az egyesület színeiben Ravasz Pongrác,
Szabó Máté, Kovács Bence
(Bárdos iskola), Klein Melinda, Kovács Bence (Kazinczy iskola), Lakatos-Albert
Anna, Takács Ákos, Takács
Áron, Balassa Blanka, Fuit
Róbert, Fuit Lara, Kitli
Jázmin, Keszthelyi Gellért
és Keszthelyi Janka állt a
dobogóra. Felkészítő Cseh
Angéla, Simon Mihály. (me)

Fotó:
Helyszíni felvétel

Vívók, közel a dobogóhoz
A Tapolca Vívóklub sportolói dobogó közeli eredményekkel zárták nemrég
a Gerevich Aladár Nemzeti
Sportcsarnokban
megrendezett Kadet férfi
párbajtőrcsapat európai
körversenyt.

A harminchat csapat közül
kettő magyar induló volt,
mindkettőben szerepeltek a
Tapolca Vívóklub versenyzői. Az egyes számú váloga-

tott alakulatban Kauker Dominik Tapolcát is képviselve, Bálind Bence, Bartkó Levente és Kó Benedek társaságában lépett pástra. A kettesszámú csapatban három
tapolcai, Cséri Bence, Kovács Benedek és Kovács Dániel szállt versenybe az erős
mezőnyben. Az ötödik helyért „testvérharcot” vívott a
két csapat, melyből az első
válogatott együttes került ki
győztesen.
(me)

Két érem az úszóversenyről
Kétszer állt dobogóra nemrég a tapolcai Németh Emília a Colonia Claudia Sabariensum bajnokság negyedik
fordulóján, a több mint háromszáz fős mezőnyben.
Emília korosztályában 50 m
gyorson arany-, míg 50 m

hát versenyszámban ezüstérmet szerzett. A Keszthelyi
Kiscápák SE úszója három
számban is egyéni csúcsot
döntve, 200 vegyesen 5,5
mp-t javítva tért haza a megmérettetésről. Edzője Csala
Tamás.
(me)
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Erzsébet emlékére
Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a szép ünnepet

Név: Keszler József
Tapolca délről nézve
Aki úgy érzi, hogy sikerült Tapolcáról szép, közlésre alkalmas
képet készítenie, kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
vissza róla. Egy címről csak egy
képet küldjenek, rövid címmel, a
szerző nevével ellátva. A legjobbakat hétről hétre közöljük.

Rendőrségi hírek
n A Monostorapáti Roma
Kisebbségi Önkormányzat a
Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársait és a helyi
polgárőrség
képviselőjét
kérte fel vendégelőadónak a
2018. november 24-én, a település művelődési házában
rendezett családi napra.
Marton Zsolt r. százados,
Molnár Tibor r. főtörzszászlós körzeti megbízott és
Nagy Pál polgárőr évek óta
visszatérő vendége a Roma
Kisebbség által szervezett
programoknak. A mostani
alkalommal az áldozattá válás megelőzését segítő intelmekkel látták el az érdeklődő felnőtteket és gyerekeket.

FILMAJÁNLÓ
A Nyughatatlan özvegyek
- A film története szokványosan indul: 4 különböző
hátterű férfi együtt sorra
rabolják ki a bankokat. Ám
egy végzetes éjjelen a rablás tragédiába fordul át.
Mind a négy férfi meghal,
maga mögött hagyva feleségeiket és családjukat. A
nőknek azonban hamar rá
kell jönniük, hogy nem
marad túl sok idejük a
gyászra, mivel férjeik ellenségei a nyomukba erednek. Ha saját kezükbe akarják venni a sorsukat, meg
kell védeniük magukat és
gyermekeiket. Az angolamerikai krimi thrillert a
tapolcai mozi december
5-éig vetíti.
(szv)

HAGYOMÁNY - A névadó
előtti tisztelet jeléül, a szülők aktív részvételével tartották meg az immár hagyományos Szent Erzsébet ünnepet a katolikus
óvodában
csütörtökön
délután.

Az ünnepség kezdetén Zöldy
Andrásné óvodavezető köszöntötte a vendégeket, a
szülőket, a nagyszülőket.
Mint mondta, az idén immár
huszonhatodik alkalommal
rendezik meg ezt a szép eseményt, ami bár nem kerek
évforduló, mégis ugyanúgy
magában hordozza az öszszetartozás érzését. - Azt,
hogy felelősek vagyunk
egymásért, és fontosak vagyunk egymásnak - tette
hozzá, majd átadta a szót a
Margaréta csoport óvodapedagógusainak. Pappné Csaba Gyöngyi Árpád-házi
Szent Erzsébet példaértékű
életéről beszélt, aki mindössze huszonnégy esztendőt
élt, ám e rövidke idő alatt
olyan értéket teremtett,

Ének, tánc és mókás mesejáték szórakoztatta a lelkes szülőket, hozzátartozókat. A
képen a Margaréta csoport jelenete
Fotó: Szijártó János
amelyre ma is jó érzéssel tekinthetünk vissza. Szent Erzsébet segítette, támogatta a
szegényeket, bőkezűen, önzetlenül adakozott abban a
korban, amikor ez nem igazán volt jellemző. Ám éppen

SZEM - PONT
Helyi tűzoltók vonultak fel egy Tapolca kertvárosi családi házhoz a hétvégén. A kéményből sűrű füst kíséretében lángok csaptak ki. Rendkívül ijesztő volt, de szerencsére végül nem történt nagyobb baj- meséli a ház tulajdonosa, aki évek óta minőségi száraz keményfával „eteti” kazánját a fűtési szezonban. Szeptemberben, mivel a
ház vállalkozói telephelyként is nyilvántartott, kötelező
jelleggel kéményseprő is járt az otthonban. A szakember
néhányezer forintért megtekintette, megtisztította a kéményt, az elvégzett munkáról papírdokumentumot,
számlát adott. A kéményt a szerencsésen végződött tűzesetet követően a katasztrófavédelem munkatársai is
megvizsgálták és üzemen kívül helyezték. A jövőben a kémény belső falára rakódott több centiméter vastag
kátrányszerű anyag feloldásra és eltávolítására lesz
szükség, hiszen az a jelenlegi állapotában bármikor újra begyulladhat. Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy
sajnálatos módon a kéményseprést végző cég számlával
igazolt szolgáltatása nem jelent garanciát egy jövőbeli
baleset elkerülésére. A sűrűbb és alaposabb kéménytakarítás, vagy adott esetben egy felújítás csökkentheti a
veszélyt!
(tl)

Rendőrök az internet veszélyeiről
A helyi kapitányság rendőrei
a Tapolcai Diákotthon és
Kollégium középiskolás lakóit látogatták meg 2018.
november 22-én délután. Az
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó ez alkalommal az

internet veszélyiről beszélgetett a fiatalokkal. Felhívta
a figyelmüket az online térben előforduló jogsértésekre, melyeknek áldozatai, de
akár elkövetői is lehetnek a
felhasználók.

ezzel, bátorságával, s tántoríthatatlan keresztény hitével, elhivatottságával írta be
magát a történelembe. A
visszaemlékezés után Pósza
Ramóna óvodapedagógus
szavalt, majd a gyerekek kö-

vetkeztek. Ének, tánc és mókás mesejáték szórakoztatta
a lelkes szülőket, hozzátartozókat. Az ünnepség idén is
a műsort jutalmazó vastapssal, majd kötetlen beszélgetéssel zárult.
(szj)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Tojáshabos-diós kifli

2018.11.10.
Sáfár Erna és
Illés Zoltán

Parkolás - ingyen
Hozzávalók: 35 dkg finomliszt, 20
dkg vaj vagy zsír (én felesben csináltam), 3 evőkanál porcukor, 3 tojás sárgája, 1 sütőpor, 1 citrom leve
Töltelék: 3 tojás fehérje, 25 dkg
porcukor, 20 dkg darált dió
Tetejére: 1 tojás, 5 dkg dió
Elkészítés: A lisztet elmorzsoljuk
a vajjal, majd a többi hozzávalóval
összegyúrjuk. A tésztát 4 részre
osztjuk, és egyenként gömbölyítjük. Közben elkészítjük a tölteléket. A 3 tojásfehérjét a porcukorral
keményre verjük, végül belekeverjük a darált diót. A tésztából kerek
lapokat nyújtunk, s mindegyiket 8
részre vágjuk, majd egy-egy kávéskanálnyi diós tölteléket teszünk
rá. Felcsavarjuk a kifliket, és - nem
túl szorosan - sütőpapírral bélelt
tepsire tesszük. Tetejüket felvert
tojással megkenjük, és megszórjuk
apróra tört dióval. 170 fokra előmelegített sütőben 20-25 percig
sütjük. (Megjegyzés: A kimaradt
töltelékből habcsókot süthetünk.
Diónyi halmokat rakunk a sütőpapírra, a hőt 150 fokra mérsékeljük,
és 25-30 percig sütjük, míg elválik
a papírtól.)
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Tapolca közigazgatási területén a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. üzemeltetésében lévő fizető várakozóhelyek 2018. dec. 22-én 0.00
órától 2019. jan. 01-én 24.00
óráig díjmentesek.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Fejes káposzta: 230 Ft/kg
Sárgarépa: 350 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 220 Ft/kg
Paprika: 330-580 Ft/kg
Paradicsom: 380-680 Ft/kg
Uborka: 540 Ft/kg
Alma: 280-480 Ft/kg
Körte: 448 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 249 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg

