TAPOLCAI ÚJSÁG
2019. JANUÁR 25.

TÉRSÉGI HETILAP

www.tapolcaiujsag.hu

V. évfolyam 3. szám

Fúvósok örömzenéje
Újévi és jubileumi hangverseny könnyekkel, sok tapssal
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar szombat esti újévi hangversenye egyben
jubileumi koncert is volt,
az együttes fennállásának harmincöt éves évfordulója okán.

Igaz, a kerek szám a tavalyi
esztendőre esett, de ennek
megünneplését a hagyományos, nagy volumenű újévi
köszöntővel kötötte össze a
Péni Béla karnagy által vezetett zenekar. A rendezvénycsarnokban az ezer főnyi közönséget a Tell Vilmos - induló hangolta be az ígéretes
estre, majd Dobó Zoltán
mondott köszöntőt. A polgármester beszédében szólt
arról a többletről, amit a zene ad mindazoknak, akik
hangszeren játszanak, s akik
most a fúvósegyüttes tagjaiként ezúttal a tapolcai hallgatóságnak szereznek egy
szép estét. Úgy fogalmazott,
köszönet jár a hozzátartozóknak, családtagoknak is,
akik támogatásukkal nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy ez az együttes immár

Remek koncertet adott a fúvószenekar. Középen fuvolával Mersics Lili
harmincöt éve működhessen. A köszöntő után Striczl
József: IV. Honvédkerületi
indulója szólalt meg, majd
egy fúvószenekarra hangszerelt bécsi klasszikus mű,
Mozart Andante című alkotása varázsolta el a közönséget. A fuvolaszólót Mersics
Lili, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium Zeneművészeti Tagozatának 10.
osztályos tanulója játszotta.
Minden évben meglepetés-

sel készülnek a szervezők,
ezúttal egy tehetséges zenekari tag támogatását jelentették be, ami annyiban
rendhagyó volt, hogy a szándék, a kezdeményezés, a
sport területéről érkezett.
Egy filmbejátszásban Pupos
Csaba, a veszprémi kézilabdacsapat tapolcai szurkolóközösségének vezéralakja
elmondta, hogy az idén az
Ihász József emlékdíjjal a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószene-

Fotó: szj.

kar egyik tagját támogatják.
Tavaly egy tehetséges kézilabdázó kapta a névadó, a
2017-ben váratlanul elhunyt
barát, és szurkolótárs tiszteletére alapított díjat, ezúttal
Mersics Lili, aki a szurkolói
csoport
képviseletében
megjelenő özvegytől, Ihászné Zoboki Évától vehette át a
díjat és a vele járó felajánlásokat. (Folyt. a 3. oldalon „Harmincöt év a színpadon”címmel)
(szj)

A nem várt
támogatás
A fúvószenekar hétvégi hangversenye
idén egy különleges
meglepetéssel is szolgált. A veszprémi kézilabdacsapat szurkolói csoportja ugyanis idén egy olyan ifjú
zenei tehetséget támogatott, akinek nagyon hamar felnőtté
kellett válnia. Mersics
Lili - s vele együtt
mindenki, aki ott volt meghatódva hallgatta
végig a sportberkekből érkező, nem várt
támogatás hírét. Ami
nem csak elvi, hanem
tényleges, zenei tanulmányait is nagyban segítő ajándékcsomag volt az édesapját korán elveszítő,
ám kivételes tehetséggel megáldott fuvolista lány számára.
Pupos Csaba, Ihászné Zoboki Éva, s a
szurkolói csoport többi tagja méltán vívta ki
a helyi közösség
őszinte elismerését.
Tettük példaértékű.
Szijártó János

Önzetlenek, segítőkészek
gukat hősöknek, de minden hető, hogy eljön a pillanat,
tiszteletet megérdemelnek amikor rajtunk sem tud seelkötelezettségükért. Zala- gíteni senki. Nem hiszem,
haláp polgármestere szintén hogy ez lenne a jövőnk, sokmeleg szavakkal méltatta a kal inkább az, amit önök
helyi véradókat. - Higgyük képviselnek. Az, hogy önzetel, bármikor, bárkinek szük- lenül adják vérüket, hogy
sége lehet vérre. Azt nem mások meggyógyulhassa- A véradó önmagából ad tudhatjuk, hogy ki fog raj- nak - fogalmazott Bedő Laegy olyan embernek, akivel tunk segíteni, de ha mi nem jos. (Folytatás a 3. oldalon
talán soha nem találkozik. adunk vért, akkor elképzel- „Köszönet...” címmel) (tl)
Az egyszeres véradó ritka
mint a fehér holló, hiszen aki
egyszer rászánta magát e nemes cselekedetre az, ha
egészsége engedi, rendszeres véradóvá válik. Ezért
fontos a példamutatás és az
új tagok toborzása is- mutatott rá köszöntőjében Szabóné Fülöp Katalin, a helyi
vöröskeresztes alapszervezet titkára, aki szerint a véradók ugyan nem érzik ma- Véradók és vöröskeresztes aktivisták Halápon Fotó: tl.
Zalahaláp önkéntes véradóit és legidősebb vöröskeresztes aktivistáit köszöntötték
ünnepélyes
keretek között a település
kultúrházában szombaton.

A Tamási Áron Művelődési Központban a város nyugdíjas - és civil szervezetei képviseltették magukat a
polgármester meghívása nyomán
Fotó: szj.

Polgármesteri beszámoló
A város nyugdíjas - és civil
szervezetei számára tartott
újévi köszöntéssel egybekötött évértékelőt Tapolca polgármestere múlt csütörtökön este a Tamási Áron Művelődési Központban. Dobó

Zoltán egyben bejelentette,
hogy az őszi önkormányzati
választásokon ismét indul a
polgármesteri székért.
(Írásunk a 2. oldalon „Elvégzett feladatok, idei tervek” címmel)
(szj)
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Elvégzett feladatok, idei tervek
(Folytatás az 1. oldalról)
- A mai társadalom hajlamos
megfeledkezni az időseiről.
Holott ők azok, akik egy életet végigdolgozva annyi tapasztalatot gyűjtöttek, hogy
tanácsaikkal, meglátásaikkal segíthetnek minket a
mindennapok küzdelmeiben
- fogalmazott Dobó Zoltán
arra utalva, hogy miért is
szándékozott beszámolni a
nyugdíjas szervezeteknek a
2018-as év eredményeiről és
az idénre tervezett feladatokról.
A január 4-én tartott újévi
köszöntőhöz képest néhány
új elemmel is kiegészítette
prezentációját a polgármester, egyebek között az „idős
ügyi” intézkedésekről is
szólt. Mint mondta, létrehozták az idősek tanácsát
Tapolcán, a bevezetőben
említett okok miatt. A helyi
járatos autóbuszok vásárlásánál éppen a korosabb
emberekre való odafigyelés
okán kifejezetten alacsony
padlós járműveket vásároltak a város számára. Továbbá hetven év felett ingyenes a szemétszállítás,
kedvezményes a strandhasználat, helyet adnak a nyugdíjas klubok, szervezetek
számára, igény szerint autóbuszt is biztosítanak nekik,
házhoz szállítják az ételt.
Segítséget, támaszt nyújt a
rászorulóknak az idősek
napközi otthona, az Egészségfejlesztési Iroda, a Lelki
Egészségfejlesztési Központ és nem utolsó sorban
működik a „házi segítségnyújtás”.

Az önkormányzat
odafigyel az
idősebb emberekre
A résztvevők ezzel együtt
részletes összefoglalót hallhattak a 2018-as esztendő
legfontosabb történéseiről,
törekvéseiről, nyertes pályázatairól, a sport terén elért
sikerekről, a város környezeti, természeti adottságairól, az azokban rejlő lehetőségről valamint az idei elképzelésekről.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Dobó Zoltán a fórumon bejelentette, hogy az őszi önkormányzati választásokon ismét indul a polgármesteri székért
Fotó: szj.
- A 2019-es tervek között ki- igyekszünk minél szélesebb
emelt helyen szerepel a összefogásra csábítani a ta„Nagyposta” akadálymen- polcaiakat, egy-egy jó ügy
tesítésének elősegítése an- érdekében - emelte ki Dobó
nak érdekében, hogy moz- Zoltán. Úgy fogalmazott,
gássérültek, valamint baba- Tapolcán húzóágazat lett a
kocsival érkező kismamák sportturizmus, amelyhez a
is igénybe vehessék a szol- városban nyújtott szolgáltagáltatásokat. Tervezzük to- tások adják a megfelelő alavábbá közforgalmú terüle- pot. Az önkormányzat által
tek önerős burkolását, foly- működtetett helyijárat köztatjuk a homlokzatfelújítá- lekedésről, a saját buszokról
sokat, továbbfejlesztjük a is szólt a 2018-as pozitívustrandot, támogatjuk a tan- mok között, majd a városüuszoda építését, a Batsányi zemeltetési munkacsoport
János Gimnázium és a Szász tevékenységét is ebben a
Márton iskola felújítását. megközelítésben említette.
Idei elképzeléseink között A helyi munkaerővel elvégszerepel egy ifjúsági tanács- zett feladatok között a temeadó testület létrehozása is, tői világítások felújítását, az
annak érdekében, hogy a fi- Ady utca 24. mögötti paratalabb generáció igényeit, kosítást, járdaépítést, az Alötleteit, javaslatait is fogad- kotmány utca - Május 1. utca
hassuk. Természetesen indí- közötti, valamint a Juhász
tunk új pályázati projekteket Gyula utcai járdaépítést, a
és a folyamatban lévők be- Hajagos-hegyi útjavítást,
fejezésére is nagy hangsúlyt növényültetést, köztéri pahelyezünk. Fontos az is, dok, asztalok, kerékpártarhogy a diszeli temetőt fej- tók felújítását, ugyanitt a
leszteni tudjuk, és szeret- hulladékgyűjtés egyszerűsínénk a gyermekorvosi ren- tését, a Járdányi Pál Zedelő-beruházást is tető alá neiskola nézőtéri padjainak
hozni. Ami az önkéntes teljes megújítását, a kültéri
munkát illeti, folytatjuk a fitneszgépek környezetének
korábbi gyakorlatot, azaz to- leburkolását, közlekedési
vábbra is jó példával táblák cseréjét, karbantartáFogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Január 28. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Február 4. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Február 11. 14.00-16.00

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.)

sát említette. A munkacsoport feladatellátásának segítéséhez két platós Iveco teherautót is beszereztek, illetve egységes új munkaruházatot is biztosítottak a dolgozóknak.
Az évértékelőn szó esett a
városban mutatkozó lakáshiányról is, pontosabban annak enyhítéséről a Csobáncház Kft., illetve a Reperál
Kft.
közreműködésével.
Mindkét vállalkozás új lakások építését kezdte meg tavaly Tapolcán, s ez a remények szerint idén már
többek számára biztosítja az
új otthon lehetőségét.
A polgármester kiemelte,
hogy iskolabútor adományokkal is segítették az oktatást, és részt vettek a Szász
Márton Iskola fűtésproblémájának megoldásában.
- Örömmel számolhatok be
arról is, hogy a Járdányi Pál
Zeneiskola ütős tanszaka és
a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar részére új próbatermet biztosítunk, ami méltó
az itt folyó oktatás színvonalához. Az adományokról
már szó esett, ám külön meg
kell említenem a Tapolcai
Rendőrkapitányságnak átadott 3 millió forintos támogatást és bútoradományt tette hozzá Dobó Zoltán.
Az is elhangzott, hogy az önkormányzat a városban és a
közvetlen környezetében
működő cégekkel, a Veszprém Megyei Kereskedelmiés Iparkamarával, a Széchenyi István Szakközépiskolával, a baptista egyházzal
együtt keresi a jelenlegi
munkaerőpiaci helyzetre a
jó megoldásokat. Több, a
ciklusban elnyert pályázatról is beszámolt a polgármester, többek között a Batsányi Gimnázium felújítására elnyert 289,9 millióról, a
hasonló nagyságrendű tapolcai közlekedésfejlesztésről és természetesen a konzorciumban megvalósítandó, Tapolca - Szigliget közötti kerékpárútról, amelyre
411 milliót kapott Tapolca,
Raposka, Hegymagas és
Szigliget.
(szj)
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.

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:
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Harmincöt év a színpadon
(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar szombat esti újévi
hangversenyén, a folytatásban Leroy Anderson Bugler’s Holiday című műve
csendült fel, Őri Ádám, Haga Réka és Aranyodi Máté
trombita-szólójával, majd
Pécsi József, szólóhangszerre írt szerzeménye, a
Mister Petz hozott kellemes
perceket, Almási Dániel fagottszólójával. A szünet
előtt még egy összeállítás is
belefért, Giuseppe Verdi
örök érvényű melódiáiból,
illetve színre lépett a zenekar “Három tenorja”, Haga
Kálmán, Péni Béla és Tóth
Péter remek alakításában, a
könnyed humor jegyében.
A szünet után vérpezsdítő latin utcai zenét mutatott be a
zenekar ütő szólama, Papp
Balázs, a Győri Széchenyi
István Egyetem Varga Tibor
Zeneművészeti Kar ütőhangszerek művésztanára
vezetésével. Utána Robert
W. Smith The winds of Poseidonja, majd Billy Joel Leningrad-ja hangzott el, utóbbit a zenekar tiszteletbeli
karnagya, Hajas Béla vezényelte. Hajas Béla, a marcali
Hidas Frigyes Zeneiskola
igazgatója, a Balaton M&K
fúvószenekar karnagya, a tapolcai csapat és Péni Béla
régi barátja, a közönség elégedett tapsa után, ajándékát
átnyújtva, még sok eredményes évet kívánt a születésnaposoknak.
A továbbiakban Steven Reineke Pilatus (Mountain of
Dragons) című szerzeményét, valamint egy igazán
színes egyveleget hallhatott
a mindvégig lelkes közönség George Gershwintől, a
„legamerikaibb” zeneszer-

kozást lehetne felsorolni.
Repertoárjukban több mint
hatvan induló, számos himnusz, filmzene, szólóhangszeres mű szerepel, továbbá
külföldi és hazai szerzők
egyéb műveiből mintegy
százat tanultak meg fennállásuk óta. Tény, hogy Péni
Béla vezetésével értéket teremtettek a tapolcaiak és hazánk fúvószenekarai között
ma kiemelt helyen jegyzik
őket. Mindezt a szombat esti
remek hangverseny is egy-

Jó szokásához híven az
idén is feledhetetlen élménnyel ajándékozta meg
lelkes közönségét a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
szombaton este a Csermák József Rendezvénycsarnokban
Képek: Szijártó János

zőtől. A ráadásban már a zenekar több régi tagja is csatlakozott a színpadon lévőkhöz.
Az együttesnek egy csokor
virág átadásával a Balatonfüredi Tankerületi Központ
nevében Tóth Mária gratulált a 35 éves jubileum alkalmából. A hangversenyen
Őri Jenő igazgatóhelyettes
ismertette az együttes történetének főbb állomásait,
fordulópontjait. Péni Béla

pedig minden aktív zenekari
tagnak, ajándékkal köszönte
meg munkáját, majd az
együttes is köszönetet mondott neki. Megindító pillanatok voltak.
A tapolcai fúvósegyüttes
1983-ban, május elsején lépett fel először, akkor a létszám tizenöt főt számlált, az
ütős szekciót egy pergődob
és egy cintányér alkotta. A
következő években a csapat
rendszeres résztvevője lett a

bányásznapoknak, a városi
rendezvényeknek.
Fejlődésükre jelentős hatást
gyakorolt az első külföldi
utazás, az első idegenbeli
bemutatkozás. 1988-ban
Svájcban arattak szép sikert,
ami lökést adott a tapolcai
együttesnek. Ekkor már huszonnyolcan voltak. A zenekar a harminc év alatt számos sikeres fellépést tud
maga mögött, ebben sok hazai és több külföldi bemutat-

értelműen alátámasztotta. A
fúvószenekar három alkalommal kért minősítést, vállalva a szakma legnevesebb
képviselői előtti megmérettetést. 1992-ben show-kategóriában és koncertzenekari
kategóriában is ezüstdiplomát szereztek. 2001-ben
koncertzenekari és szórakoztató kategóriában kiemelt aranydiplomát, nemzetiségi kategóriában aranydiplomát kaptak. A harmadik minősítés 2008-ban történt, amikor megismételték
a hét évvel korábbi kiemelkedő teljesítményt, koncertzenekari és szórakoztató kategóriában megint kiemelt
aranydiplomát szereztek.
Péni Béla vezetésével folyamatosan fejlődtek, mára
egy emberöltőnyi időt muzsikáltak végig, s talán nem
túlzás állítani, a város kedvenceiként.
(szj)

Köszönet, elismerés járt a halápi véradóknak
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepség alkalmat adott
arra, hogy személyre szólóan is megköszönjék a véradást a település lakóinak.
Vincze Judit, Dancs Barbara, Öveges Melinda, Öveges
Beáta, Fekete Viktória, Bedő
Lajos, Tóth Richárd, Bányai
Róbert, Csizmadia Zoltán,
továbbá Szabóné Tóth Csilla
tizenhatszoros, Szabó Tiborné
harmincnyolcszoros,
Szabó Zsuzsa tízszeres,

Mejdli László harmincszoros, Szabó Norbert harminckétszeres, Sárközi Attila harminchatszoros, Karsai János ötvenszeres, Farkas József ötvenháromszoros, Károlyi István ötvenhétszeres,
Horváth Tibor hatvanötszörös és Molnár István kilencvenhétszeres véradó részesült elismerésben. Külön
szólt a köszöntő a helyi alapszervezet két aktív dolgozójának, Jani Józsefnének és a

legidősebb vöröskeresztes
tagnak, Dittrich Antalnénak,
Molnár
továbbá
a helyi alapszerveIstván
zet
nevében
mindazoknak,
kilencvenakik
az
év
során
szakmai, erhétszeres
kölcsi,
vagy
más
segítséget
véradót
dr. Jerko- nyújtottak a szervezetnek.
vics Ger- A rendezvény kulturális részében szavalattal közreműgely köködött Fülöp Lili, Szabó
szönti
Norbert és Molnár Martin,
Fotó:
míg énekprodukcióval Bali
Helyszíni
Mónika lépett a közönség
felvétel
elé.
(tl)
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Segíthetünk nekik
Téli madáretetés a tavaszi költés jó esélyével és hozadékával
NEM ÁRT TUDNI - Bár télen nem túl gyakran járunk
ki a kertbe, a parkba, azért
az ablakon át is láthatunk
szépet, például áttelelő
madarakat, akikről gondoskodhatunk is - ha akarunk. Pócsi Béla díszmadártenyésztő írása.

Az év utolsó hónapja kedvezett a télen áttelelő madaraknak: cinegéknek, stigliceknek, fekete- és fenyőrigóknak,
vörösbegyeknek,
csúszkáknak, meggyvágóknak, zöldikéknek, házi - és
mezei verebeknek, fenyőpintyeknek, citromsármányoknak. Még megtalálták
az áttelelő rovarokat, petéket, bábokat, ami a természetes táplálékuk. Az igazi
hasznot is e rovarok elpusztításával hajtják végre a kiskertek számára. A január és a
február tartogat még meglepetéseket, és a hó alatt már
nem találják meg az előbb
említett táplálékot, ezért
etetni kell őket, ilyenkor rászorulnak az emberi segítségre. Ha elkezdjük őket
etetni, itatni - ami szintén
fontos - nem szabad abbahagyni. Sokan mutatják a telefonjukon lévő fényképeket, hogy milyen madarak
keresik fel az etetőjüket, és
arról kérdeznek, hogy milyen fajták. Sokszínű, sokféle madarakat látok, melyeknek különböző összetételű

Tavaly novemberi felvétel. A cinegék, sok áttelelő madárhoz hasonlóan, ilyenkor
„feltérképezik” azokat a helyeket, ahol a télen élelemhez juthatnak Illusztráció: szj.
eleségekre van szükségük. Ők lágyevő madarak. Nekik kendermag, formába öntve
Ha az etetőbe csak napra- puha táplálék kell, például majd kihűtve energiadús
forgót teszünk, az önmagá- kockára vágott gyümölcs- táplálék, ezt „macskabiztos”
ban csupán egy-két madár- darabok, bármilyen bogyós helyre akasszuk fel. Ezt a
fajnak megfelelő. De mit gyümölcs, de szeretik a főtt, madárkalácsot sok madár
egyen az itt áttelelő vagy zsírmentes zöldségféléket, szereti, és sokáig csipegetészakról ideérkező vándor- főtt rizst vagy főtt krumplit, hetik. Az etetést november
madár, ha felkeresi az etető- főtt tojást, reszelt sajtot, ma- végétől vagy december eleket? Fontos, hogy mindig ta- zsolát, szárított bogyókat jétől (az időjárás függvényéláljanak eleséget, de ne csak vagy akár a gyári lágy ele- ben) érdemes elkezdeni;
az etetőben, hanem a földön delt is. A magevőknek a fe- március elejéig elég a gonis. Sok madár nem száll az kete napraforgómag és a kö- doskodás, ekkor abbahagyetetőbe, szívesebben csipe- les mellett adhatunk még hatjuk az etetést. Ha ennél
get a fölre elhelyezett lapos mákot, darált gabona mag- tovább etetünk, akkor elvonetetőből, mivel így érzi ma- vakat, kölest, fénymagot, juk a madarakat a természegát biztonságban. De mivel repcét, muhart, lenmagot, tes táplálékuktól, a rovaroketessünk? -teszik fel a kér- vagy karácsonyi bejgliből tól. Csak addig szóljunk bele
dést személyesen vagy tele- megmaradt diótörmeléket. A a természet rendjébe, amíg
fonon. A válaszom egysze- lisztkukacot sok madár sze- szükséges.
rű: változatosan. Tény, hogy reti, mert az természetes táp- A téli madáretetés után is töa feketerigó és társai nem lálék. Az olvasztott faggyú- rekedni kell arra, hogy az ott
fogják a fekete napraforgót, ba vagy zsiradékba kevert lévő madarakat helyben tartkölest vagy búzát megenni. napraforgó, dió, mogyoró, suk, vagyis itt költsenek és

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

neveljék fel a fiókáikat. Az
okos kiskerttulajdonos ezt
kihasználja, mivel a télen
etetett madarak a fiókáikat
szinte csak különféle káros
rovarokkal tudják felnevelni. És ez a cél. A madarak a
téli gondoskodást így hálálják meg. Kedvező időjárás
esetén a cinegék már február
végén keresik a megfelelő
fészekodút. Egy pár akár 2-3
fészekaljat is felnevelhet,
ami legalább 3-szor 5 fiókát,
vagy még többet jelent, enynyi fiókának pedig sok rovar
kell. Az igaz, hogy a kertben
csak egy pár költő cinegére
számíthatunk, mivel ez a
madár nagyon védi a területét (revírjét). De ha több odút
teszünk ki, melyeknek más
és más a röpnyílása, többfajta madár is költhet kertünkben, nem csak a cinkék,
és fiókáit ők is csak rovarral
tudják felnevelni. A gazdáknak így egyáltalán nem,
vagy csak sokkal kevesebbet
kell permetezni, vegyszerezni, hozzájárulva ezzel a
biológiai sokszínűséghez, a
vegyszermentes és egészséges zöldség- és gyümölcstermesztéshez.
A téli etetés tehát semmiképpen sem felesleges pénzpazarlás, hanem fontos tevékenység a fajok védelmének
érdekében. Ehhez kívánok
mindenkinek sok sikert és
örömöt!
Pócsi Béla

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
A Tapolcai Média Kft. ajánlata:

0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények,
konferenciák programjának rögzítése, (több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már
nem lesz eszköz, amely lejátszaná!
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek,
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)
Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Várólisták, „rabszolgatörvény”
A várólistákról, előjegyzési listákról, valamint „rabszolgatörvényről”, s a hozzá kapcsolódó
tüntetésekről tartott sajtótájékoztatót Rig Lajos országgyűlési képviselő a napokban Tapolcán.
- Sok helyi lakos keres meg a
hosszú előjegyzési és várólisták miatt. Sajnos egyre kevesebb az orvos, miközben a betegek száma nem csökken. Majdnem 36 ezren várnak jelenleg
Magyarországon valamilyen
műtéti beavatkozásra. Közel
11.500-an várnak szürkehályog
műtétre. 6000 fölött várnak
térdprotézis műtétre, amire sok
helyen egy teljes évet kell várni. Nem sokkal van jobb helyzetben az a közel 5300 beteg,
aki csípőprotézisre vár. A DélDunántúlon 2 év 2 hónapot kell
várni ortopédiai nagyműtétre.
A szakrendelések hosszú előjegyzési listái is országos problémát jelentenek. Egyre jellemzőbb, hogy miközben az emberek többsége fizeti a TB-t, ha
bármilyen problémája adódik,
a diagnózis mielőbbi felállítása
érdekében magánrendelésen
köt ki. A tapolcai kórházban a
szemészet, kardiológia, ultrahang, bőrgyógyászati vizsgálatokkal kapcsolatban fordulnak
hozzám panasszal a hosszú előjegyzési idők miatt. Nyugdíjasok, kisebb fizetésből élők
számára óriási terhet jelent a
magánellátások igénybe vétele.
Egyre vészjóslóbb az, hogy rekordmagas a betöltetlen háziorvosi praxisok száma, köztük
75 gyermekorvosi praxis! Sú-

Rig Lajos a Parlementben is
folyamatosan kifejti álláspontját az egészségüggyel
kapcsolatban
Fotó: Archív
lyosbítja a helyzetet, hogy a
praktizáló orvosok átlagéletkora 60 év és nem érkezik elég
utánpótlás. Szerencsére Tapolcán jelenleg nincs probléma, de
már a Dunántúlon is egyre több
település küzd az orvoshiánynyal - fogalmazott a képviselő.
- A „rabszolgatörvény” elfogadása óriási elégedetlenséget
váltott ki országszerte. Folyamatosak a tüntetések, több helyen bejelentették a sztrájkot. A
közszolgálati dolgozók mellett
sztrájkra készülnek a pedagógusok is, valamint már az egyik
rendőri szakszervezet is szolidaritást vállal a „rabszolgatörvény” ellen tiltakozókkal. Az
utóbbi hetekben egyre több
rendőr teszi nyilvánossá a fizetését. Ezekből kiderül, hogy
szó sincs a Belügyminisztérium által emlegetett 50 százalékos béremelkedésről. Sőt, az

Herczeg-Vecsei Katalin

állomány nagyobb része 200
ezer forintot sem visz haza,
vagy ha igen, akkor azt elképesztő mennyiségű túlórával.
A tapolcai tüntetésen sajnálattal tapasztaltuk, hogy Császár
László a nevét és arcát adta
ahhoz, hogy az általuk romosan
hagyott, a jelenlegi városvezetés által felújított homlokzatot
egy ízléstelen molinóval csúfítsanak el, valamint megdöbbentő volt az is, hogy a 400 túlóra
ellen (és a 8 óra munka mellett
megkereshető tisztességes bérek érdekében!) kiálló békés
demonstrálók „kifütyülésében”
részt vett. 2012-ben több ezren
szerettük volna, ha polgármesterként tartja ilyen aktívan a
molinót, mikor a kórház bezárása ellen tiltakoztunk, de akkor sajnos asszisztált az aktív
ágyak megszüntetéséhez. A
sors iróniája, hogy most ennek
a megcsonkított kórháznak a
gazdasági igazgatója. Köztudott, hogy a régióban a magyar
bérek emelkednek a leglassabban, (már Románia is leelőz
minket!) érthető, hogy az emberek nem túlórákkal szeretnék
eltartani a családjukat, így véleményem szerint fontosabb
lenne kiállni mellettük, mint a
pártérdekek mellett. Számomra
minden tisztességes ember véleménye és problémája egyformán számít, pártszimpátiától függetlenül. Hiszen a drasztikus orvos és szakemberhiány,
a lezüllesztett egészségügy, a
hosszú várólisták, az alacsony
bérek, az elvándorlás mindenkit érint.

Heti haiku: Mindenható

FILMAJÁNLÓ

A nyár és a tél,
a kezdet és a vég: Őt
magadban leled.

Kurszk - 2000 augusztusában történt egy orosz katasztrófa a tengeren. Egy
atom-tengeralattjáró felrobbant és elsüllyedt a Barents-tengeren gyakorlatozás közben. A fedélzeten
tartózkodók közül összesen 23 ember maradt életben a tengeralattjáró hátsó
rekeszeiben. Az életben
maradásuk volt a tét, de
nem tudták mennyire rongálódott meg a tengeralattjáró és azt sem, hogy
mennyi oxigénük van még
a túlélőknek. Az orosz kormányzatnak azonban döntést kellett hoznia. A katasztrófát bemutató film
igaz történeten alapszik. A
tengeralattjáróban lévőkről, családjukról és a kormányzatról a tapolcai moziban tudhatnak meg többet január 30-áig.
(szv)

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Január 24 - 30.
csütörtök – szerda
24 – 30. csütörtök – szerda
16:00 2D 1200,-Ft
RALPH lezúzza a netet 2D
Rontó Ralph 2
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 112 perc
...
24– 30. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Kurszk
Színes, belga akciófilm
Hossz: 117 perc
...
24 – 30. csütörtök - szerda
20:00 1200,-Ft
A 64-es betegnapló
Színes, szinkronizált dán
thriller
Hossz: 119 perc

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

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

2019. JANUÁR 25.

SZOLGÁLTATÁS

Tapolcán, 2018-19 éjszakáján

A

végtelen Idő kis vízválasztóján: két év határán
az elmúlt év kincseiért hálával
hátra pillantok; az ismeretlen
jövendő elé Istenbe kapaszkodó reménnyel tekintek.
Hála, Remény, Tanulság;
Hála a szolgálat lehetőségéért,
alkalmas eszközeiért, a leendő
sikerek és a kudarcok alázatra
nevelő alkalmaiért. Köszönet és
hála gondoskodó családtagjaimnak a szolgáló szeretetért; a
gyermekek-ifjak figyelmes ragaszkodásáért; a szükséges alkalmazkodásért; az embertársakban tán szunnyadó, de szükségben bármikor „bevethető”
tartalékszeretet ajándékaiért.
Hála-táskám mellett a múlt
esztendő TANULSÁG-batyuját is szívesen cipelem; neveljen, tanítson, csiszoljon, akár
dörzsöljön is – keményen!
Az Úr megpróbál, meg is segít.
Félre hát a csüggedéssel! Másnak is van jogos igénye. Félre
az önzéssel! A gyengék, kicsinyek, elnyomottak, üldözöttek
jogos igazát az erőseknek kell
biztosítaniuk. Félre a gőggel,
az erőszakkal!

Baleset után
Aki-reccs! - félrelép, annak sorsa bajos.
Cipelik röntgenre, orvosok vizsgálják,
Küldik gyógytornára; a bölcs edző: Lajos.
Viharfelhő közeleg, szél fúj, az út fagyos.
Ki ne mozduljatok, nyavalyás sérültek!
Menni kell, hisz vár a mesterünk, Lajos.
Dagadt a bokátok vagy javul a sarok?
Semmi vész! Segítnek a gyógygyakorlatok.
Személyre szabottan dirigálja Lajos.
Edzőnk embersége, humora, alapos
gyógykúrája tette éppé izmainkat.
Bajtársaim nevében is
Köszönöm Önnek, Lajos.
Dr. G.T.G. (Gizi néni)

Rendezvények
n Megkezdődött a jegyárusítás a 2019. február 8-án a
Csermák József Rendezvénycsarnokban megrendezésre kerülő XII. Sport Gálára. Díjátadó ünnepség,
svédasztalos vacsora, bál és tombolasorsolás vár
mindenkire, aki megváltja belépőjegyét, amit a Városi
Moziban, a Tourinform Irodában, és a Csermák József
Rendezvénycsarnokban tehetnek meg.
n Az Egészségfejlesztési Iroda kibővítette a jógaórák
számát! A Tamási Áron Művelődési Központba így már
nem csak hétfőn, hanem szerdán is várják a tornázni
vágyókat 17.45-18.45 között. A jógaprogramból mindenki számára heti egy alkalom ingyenes EFI kártyával.
n A Tapolcai Értékmegőrző Egyesület és Hangodi
László, szerző szeretettel meghív mindenkit Zsidó
bordinasztiák Tapolcán című kötet bemutatójára,
melyre 2019. február 4-én Kisfaludy Sándor utca 1. sz.
alatti Szent György Panzió dísztermében kerül sor.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

A nem kezelt seb elfertőződik.
A nem kezelt sérelem elpusztítja a békességet. A kezeletlen fájó ügyek jó ügyvédje, végrehajtója legyen a jövő. Az új esztendő minden napját békével bélelje ki a GAZDA, akit az okosok-okoskodók tagadnak, a
bölcsek imádnak. Győzzön
egyéni és közös életünkben a
Jó, a Szép, az Igaz!
Legyen erőnk ellenállni a nyilvánvaló rossznak, lemondani
hiú örömökről az örök értékek
javára. Az ellenőrizetlen, romboló bántó tömegvélemény helyett szóljon, győzzön, meggyőzzön a bizonyítható és bizonyított igazság az okos szeretet eszközeivel.
Legyen szűkebb, tágabb környezetünk a leleményes szeretet otthona: a figyelmesség, a
nyugalomteremtő türelem és a
jóság világa.
Bőven bánjunk a jó szóval: biztatással és vigasztalással, időben óvó intéssel, örömet termő
mosollyal.
Istentől irányított áldott, boldog új esztendőt!
Dr.Takáts Gizella

Hírek azonnal!

Továbbra 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.
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Érmek, helyezések
Veszprém megye legjobb tollaslabdázói versenyeztek Tapolcán
DIÁKOLIMPIA - Tapolcán
rendezték meg múlt héten
a Tollaslabda Diákolimpia
Megyei fordulóját. A helyiek közül többen dobogón
végeztek, az első négy
helyezett pedig továbbjutott a területi döntőbe.

A Tapolcai Diáksport Egyesület és a Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület szervezésében idén
is a Csermák József Rendezvénycsarnok fogadta a megye legjobb tollaslabdázó
diákjait. Műanyag- B kategóriában a területi, míg TollA kategóriában az országos
döntőbe jutásért versengtek
a tanulók, hat korcsoportban, nemenként. A tapolcai
diákok előbbi kategóriában
mérették meg magukat, szép
eredményekkel.
Az I. korcsoportban a fiúk
megmérettetésén aranyérmes Horváth Bence (Bárdos). A II. korcsoportos leányok között negyedik helyen végzett Pálosi Laura
(Bárdos), míg a fiúk versenyében aranyérmes Süle
Gergely (Bárdos), ezüstér-

B kategóriában a Győr-Moson-Sopron, Vas, illetve Veszprém megyei, márciusi, pápai területi döntőbe jutásért versengtek. Az első négy jutott tovább Fotó: Májer Edit
mes Molnár Csaba (Bár- Bálint (Szigliget), harmadik Az V. korcsoportos leányok
dos). A III. korcsoportos leá- Horváth Dávid (Bárdos), közt az aranyérmet Pető
nyok között az első helyen negyedik Orbán Csanád Mónika, míg az ezüstérmet
Bakler Zita (Kazinczy), a (Bárdos). A IV. korcsoport- Csizmadia Nikolett szerezte
másodikon Cséri Sára (Bár- ban a lányok között harma- meg. A VI. korcsoportban a
dos), a harmadikon Nagy Bi- dik Szennyai Kinga (Batsá- fiúk között harmadik Gajár
anka (Batsányi), míg a ne- nyi), negyedik Székely Kíra Bence, negyedik Sebők Mágyediken Nyári Annabella (Bárdos), míg a fiúk közül té. Utóbbi négy versenyző a
(Bárdos) végzett. A fiúk ver- negyedik Pimper Kristóf Batsányi János Gimnázium
és Kollégium tanulója. (me)
senyében második Szántó (Bárdos).

Sakkozóink szép külföldi sikerei
A Tapolca Városi Sportegyesület Sakk szakosztálya külföldi sikerekkel
kezdte meg az újévet.

A TVSE legkisebbjei is pályára léptek Szombathelyen.
Remek tapasztalatszerzési lehetőség volt számukra ez
a torna
Fotó: Helyszíni felvétel

Bronz a kézilabda tornán
A Tapolca VSE két csapattal szerepelt január
második hétvégéjén a XI.
Student Comfort Kézilabda Kupán. Ismét éremmel tértek haza.

A rekordlétszámú résztvevőt
számláló két napos kézilabda viadal négy helyszínen
zajlott, U9-től ifjúsági csapatokig, nyolc korosztályban, nyolcvanöt együttes
közel ezer sportolójának
részvételével. Az ország

Nagy létszámmal, huszonöt
fővel tettek kirándulást a
szakosztály ifjúsági és felnőtt versenyzői Pozsonyban
és Bécsben. Mindkét városban rangos versenyeken mérették meg magukat.
A pozsonyi verseny százfős
mezőnyében, nemzetközi
mesterek között remekül
helytálltak a tapolcai ifik.
Margl Roland a hatodik, Ács
Márton a nyolcadik, Bodó
Bence a tizenkettedik helyen
végzett, míg az U10-es díjat
Tóth Barnabás nyerte. A bé-

csi nagyszabású versenyen
huszonöt csapat képviseltette magát négy országból.
Kemény ellenfelekkel néztek szembe a tapolcaiak, a
csehek csapatában több
nagymester is asztalhoz ült.
Őket is túlszárnyalva sikerült a tapolcai felnőtt együttesnek, azaz Bodó Bencének, Bodó Norbertnek, Istvándi Lajosnak, illetve
Margl Rolandnak a második
helyet megszereznie.
A legjobb első táblás Bodó
Norbert lett. Az ifik is
derekasan helytálltak. A huszonöt fordulós, egy napos
versenyen a legtöbb pontot
Kasnya Péter szerezte a kicsik között.
(me)

minden tájáról, illetve külföldről is érkeztek az eddig
még ekkora tömegeket soha
meg nem mozgató versengésre.
A tapolcai U11-es fiúk
Szombathelyen, míg a serdülő leányok Celldömölkön
léptek pályára. A leányok
hozva a tavalyi formájukat,
ismét dobogón végeztek.
Idén is bronzéremmel sikerült zárniuk a tornát. Felkészítőik Antal Lászlóné és A TVSE sakk szakosztály a 2019-es év első versenyeire
Schneider Zsolt.
(me) Pozsonyba és Bécsbe utazott
Fotó: Helyszíni felvétel
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Rövid hírek
VÍVÁS - Dobogós helyezésekkel tért haza Rédli
András párbajtőrvívó január második hétvégéjén
Heidenheimből. A férfi
párbajtőr
Világkupán
Rédli András csapattársaival, Bányai Zsomborral,
Berta Dániellel és Nagy
Dáviddal a harminchét fős
mezőnyben ezüstérmet
szerzett. Válogatott edző
Dancsházy-Nagy Tamás,
edzők Halla Péter, Dancsházy-Nagy Tamás és Udvarhelyi Gábor. Rédli
egyéniben háromszázhuszonnégy indulóból a huszonkettedik helyen zárt.
A heidenheimi férfi párbajtőr
Bajnokcsapatok
Európa Kupáján megvédve tavalyi címét, aranyérmet nyert a Rédli András,
Berta Dániel, Peterdi
András és Somfai Péter alkotta Budapesti Honvéd
SE együttese a húszcsapatos mezőnyben. Edzők
Dancsházy-Nagy Tamás,
László István és Udvarhelyi Gábor.
(me)
n

n JELÖLTÉK A DÍJRA A tapolcai Havasi Gábor
is helyet kapott Az Év
Sportolója: 2018 listán.

Havasi
Gábor is
a jelöltek
között
van
A Magyar Sportújságírók
Szövetségének elnöksége
és a Magyar Paralimpiai
Bizottság tizenegy kategóriában, tízes jelöltlistát
állított össze a tavalyi év
legjobb sportolóiról. Szöllősi György, a szövetség
elnöke, a Nemzeti Sport
főszerkesztője január elején ismertette a 61. M4
Sport - Az Év Sportolója
Gála 2018 esélyes díjazottjait, melyek között a
tapolcai Havasi Gábor is
szerepel, akit a 2018. Év
fogyatékos sportolói, azon
belül is a Fogyatékos sportolókkal foglalkozó edző
kategóriában jelöltek bocsa sportágban végzett tevékenységéért. A Magyar
Speciális Olimpia Szövetség Bocsa szakág vezetőjeként és szövetségi kapitányként is kiemelkedő
munkát végez tanítványaival. A 2018. évi Európabajnokságon
résztvevő
magyar delegáció több
tagja is az ő tanítványa.
Nemcsak felkészítőként,
hanem a válogatott vezető
edzőjeként is sikeres. Az
MSÚSZ tagjainak voksolása után, február 14-én ismertetik az eredményeket a
Nemzeti Színházban. (me)
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Tizenkettedik
alkalommal
sportgála!

MOZAIK

2019. JANUÁR 25.

Játék a félelem ellen
Elgondolkodtató előadás a magyar kultúra napján Tapolcán

Február nyolcadikán rendezik meg Tapolcán a hagyományos
sportbált, Karinthy Ferenc, Gellértimmár tizenkettedik alka- hegyi álmok című kétszereplős, kétfelvonásos
lommal.
színművét tűzte műsorra
Erről Horváth Dorothy ren- kedden, a magyar kultúra
dezvényszervező tájékoztat- napján a Tamási Áron
ta lapunkat. Mint megtud- Művelődési Központ. A
tuk, az esemény helyszínén, Körúti Színház vendéga Csermák József Rendez- előadása nagy tapsot kavénycsarnokban, a kapunyi- pott a tapolcai publikumtás 18.30-kor lesz, majd ne- tól.
gyedórával később a hivatalos kezdés.
A művelődési ház, mint azt
A jegyek 6.000 Ft-os jegy- Barczáné Tóth Boglárka
áron, három helyszínen vá- intézményvezetőtől megsárolhatók meg (Városi Mo- tudtuk, mindenképpen egy
zi, Tourinform Iroda, Cser- igényes hazai színházi előmák József Rendezvény- adással szerette volna megcsarnok). A jegyár magába ünnepelni a Himnusz szüfoglalja a díjátadó ünnep- letésének idei évfordulóját,
ségen való részvételt, az azt így esett a választás a megkövető svédasztalos vacso- lehetősen szűkös kínálatból
rát és a hajnalig tartó bált. A a Gellérthegyi álmokra. Az
program részeként idén Sza- előadást a szokványos tasza Dj szolgáltatja a zenét és polcai színházi jegyár harpörgeti fel a hangulatot. A madáért tekinthették meg az
rendezvény ideje alatt in- érdeklődők. A történet szegyenes fotózkodási lehető- rint, egy katonaszökevény
ség is lesz, vidám kiegészítő és egy zsidó lány bujkál egy
kellékekkel! Ajándék Sel- gellérthegyi villában a máfieCam szolgáltatással, a sodik világháború utolsó
szervezők jóvoltából! A évében. Odakint a háború
programhoz tartozik egy
„Facebook-esemény”
is,
amelynek segítségével fo- Az én városom...
lyamatosan
tájékozódhat
bárki egészen február nyol- Nagy Ibolya
cadikáig a közösségi por- Lakótelepi fenyők
tálon.
(szj)

Teke

Placskó Emese és Orosz Tamás színészi játéka ritkábban megmosolyogtató, gyakrabban szívszorító pillanatokkal ajándékozta meg a közönséget
Fotó: tl.
pokla, az üldöztetés, a házon ami éppen történik és ami ta- akarás, a remény, hogy vébelül viszont csak egy férfi lán történni fog velük a jö- gül túlélik a nehéz időket és
és egy nő, akik próbálnak vőben. A drámaíró Karinthy a minden pillanatban jelentúlélni és megszabadulni a Ferenc (1921-1992) és a ren- lévő félelem, hogy talán
múltjuktól és a bizonytalan dező Galambos Zoltán szán- mégsem. Placskó Emese és
jelentől. A nyomasztó napo- déka szerint, a színművé- Orosz Tamás realisztikus jákat, órákat sajátos játékkal szek az ifjúság elképzelt téka ritkábban megmosoteszik elviselhetővé, ame- gondtalan napjait állították lyogtató, gyakrabban szívlyekben a valóság és az ál- szembe a háború jellem- szorító és elgondolkoztató
mok összemosódnak. Színé- romboló hatásával. Ami kö- pillanatokkal ajándékozta
szek módjára eljátszanak zös a két fiatal karakterben, meg a közönséget a magyar
(tl)
mindent, ami megtörtént, az a mindenek feletti élni kultúra napján.

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
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- képet küldjenek, rövid címmel, a
polcáról szép, közlésre alkalmas szerző nevével ellátva. A legjobbaképet készítenie, kérjük küldje el kat hétről hétre közöljük.

A TVSE teke szakosztály
Bakos István, Kiss József,
Nagy László és Nyírő Tamás
alkotta együttese a Megyei
Szabadidő Csapatbajnokság
második fordulóján, Herenden a harmadik helyet szerezte meg.
(me)
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

Hirdetés

Könyvbemutató
Szijártó János
újságíró
AZ ÉN KIS NAPLÓM
(25 év a sajtóban)

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

című könyvét
2019. február 21-én
(csütörtökön), 18.00
órai kezdettel mutatja
be Tapolcán,
a Városi Moziban.

Heti SÜTI

Túra

Túrós batyu

A TVSE Természetjáró
szakosztály január 26-án a
17 km távú Zánkafürdő- Balázs-tető- Tagyon- Öreg-erdő- Balatonszepezd útvonalon kirándul. Találkozó a tapolcai
vasútállomáson
szombaton reggel 7.40-kor,
a vonat 7.50-kor indul.
Az utazási költség teljes
áron a hazaúttal együtt 1.210
Hozzávalók: 500 g liszt, 2 evőkaFt.
(me)
nál cukor, 25 g élesztő, 1 tojás, 60 g

olvasztott vaj, pici só, kb. 2,8 dl tej
Töltelék: 500 g túró, 2 evőkanál
búzadara, 3-4 evőkanál cukor, 1
csomag vaníliás cukor, reszelt citromhéj, 50 g mazsola, 2 tojás
Tetejét lekenni + 1 tojás!
A túrót áttörjük, hozzáadjuk a búzadarát, cukrot, a 2 tojás sárgájával
kikeverjük, majd hozzáadjuk a
tojások felvert habját.
A tésztát megdagasztjuk, duplájára
kelesztjük, majd ujjnyi vastagra
sodorjuk. Kb. 10 x 10 cm-es négyzeteket vágunk, és mindegyikre teszünk egy-egy evőkanál tölteléket.
Ezután a tészta sarkait összefogjuk, és csavarunk rajta egyet.
Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk,
és 25-30 percig pihentetjük. Ekkor
a tetejüket megkenjük a felvert tojással, és 180 fokos sütőben kb. 2025 percig sütjük.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 240 Ft/kg
Zeller zölddel: 250 Ft/kg
Vöröshagyma: 280 Ft/kg
Újhagyma: 185 Ft/kg
Paprika: 980 Ft/kg
Paradicsom: 880-940 Ft/kg
Uborka: 740 Ft/kg
Alma: 249-280 Ft/kg
Körte: 599 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 330 Ft/kg
Mandarin: 449 Ft/kg
Citrom: 595 Ft/kg
Banán: 420 Ft/kg

