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Feltűzték a szalagot
A vizsgák és a nagybetűs élet előtt állnak a „széchenyisek”
ÜNNEPSÉG - A Széchenyi István Baptista Középiskola végzős osztályai a
Csermák József Rendezvénycsarnokban tartották
szalagavató ünnepségüket pénteken.

Az eseményre érkező városvezetők, városi intézmények
vezetői, önkormányzati képviselők, illetve a végzősök
szülei, hozzzátartozói elsőként Bicsérdi Sándor és Szabó Nóra verses, énekes produkcióját hallgathatták meg,
majd Szigeti Ildikó tanárnő
elevenített fel egy tanulságos történetet az iskolai
évekből. A szalagfeltűzési
ceremónia előtt, Szollár
Gyula igazgató osztotta meg
ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Beszédében a humán és az erkölcsi értékek
mentén vezetett élet elsajátításának jelentőségét hangsúlyozta, hiszen a középiskolai éveket követően valami gyökeresen más lét következik a ma még diákéveiket élő fiatalok számára,

Nagy László osztályfőnök a 11/b, (központi fűtés, gázhálózat rendszer szerelő osztály) tanulóinak hajtókáira tűzte fel az ünnepi szalagot
Fotó: Töreky L.
amely új válaszutakat is kí- (informatika, vendéglátás, csúztak gyakran könnyekkel
nál majd számukra. Dobó idegenforgalom szakgimná- a szemükben.
Zoltán polgármester arra zium), Nagy László 11/b A ceremóniát követően
hívta fel a diákok figyelmét, (központi fűtés, gázhálózat Somogyi Dóra 13. osztályos
hogy soha ne feledjék, mi- rendszer szerelő osztály), tanuló búcsúzott a végzősök
lyen sokat köszönhetnek Hetsey Pál, Szigeti Ildikó nevében, majd Frigyik Re11/c (épület- és szerkezet la- gina szép énekelőadását
szüleiknek.
A szalagfeltűzési ceremónia katos vagy cukrász), Hor- hallgathatták meg a részthagyományos rendje sze- váth Wágner Viktória 11/d vevők.
rint, elsőként a végzősök (pincér és szakács osztály) A szalagavató ünnepség
osztályfőnökeinek tűzte fel a és Farkasné Szabadi Ágnes ezúttal is hagyományosan a
színes szalagot az igazgató, 13/g (érettségire felkészítő végzősök gyönyörű ruhákmajd a diákok következtek. szakközépiskola) osztályfő- ban előadott táncával fejező(tl)
Dencsné Lackó Tímea a 12/a nökök tűztek szalagot és bú- dött be.

Hiszékeny
nemzedék
Manapság elég sokan vannak azok, akik
mindent „készpénznek” vesznek, amit olvasnak valahol. Sajnos a sajtóban is szép
számmal találhatunk
csúsztatást, tévedést,
pontatlanságot, ám a
pongyolaság, a dezinformálás, a félrevezetés, az átverés igazi
terepe az internet. A
közösségi portálokon
szinte hemzsegnek a
lájkvadász oldalak a
kamuhírekkel,
míg
rengeteg „okosságot”
terjesztő bejegyzés,
kép is kering, amiket
aztán maguk a felhasználók terjesztenek, többnyire jószándékkal. Például: „Ha
egy rabló arra kényszerítene, hogy ATMből pénzt vegyél ki,
értesítheted a rendőrséget, ha a PIN kódodat fordítva adod
meg”. Ez sem igaz.
Érdemes tájékozódni,
mielőbb tovább adjuk.
Szijártó János

Feladatok saját kézben
lő-testület 2017. február 20- zetővel, hat parkfenntartó
án a költségvetési rendelet munkással, egy kőműves
elfogadásával együtt a park- szakipari munkással, egy tafenntartási és köztisztasági karítóval, egy karbantartófeladatok, valamint egyes val, egy asztalos szakipari
intézményi karbantartói fe- munkással kezdte meg tevéladatok ellátására saját vá- kenységét.
rosüzemeltetési munkacso- (Folytatás a 2. oldalon
port felállításáról is döntött. „Pályázatokról is tárgyal(szj)
A városházán ismertetett, Ez a csoport két munkave- tak” címmel)
majd elfogadott előterjesztés szerint az önkormányzat
közvetlen irányítása alatt
álló városüzemeltetési munkacsoport
tevékenységét
(parkfenntartás, köztisztaság), valamint több más városüzemeltetési feladatot a
város kizárólagos tulajdonában álló, jelenleg tényleges
gazdálkodói tevékenységet
nem folytató Cselle-Ház
Kft. hatáskörébe vonják. Az
előzményekről nem árt tud- Az utak, hidak fenntartási feladatai is a város tulajni, hogy a tapolcai képvise- donában lévő céghez kerülnek egy éven belül Fotó: szj.
Teljes egészében önkormányzati tulajdonú cég
végzi majd a városkarbantartást
februártól.
Több más mellett erről is
döntött a képviselő-testület a legutóbbi rendkívüli
ülésen.

Hangodi László történész-főmuzeológus izgalmas előadást tartott a könyvtárban
Fotó: Szigetvári Réka

1848/49 emlékére
Tapolcai
mindennapok
1848/49-ben címmel tartott
előadást Hangodi László
történész-főmuzeológus a
közelmúltban a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum első
emeleti nagytermében. Idén

a Lapidáriumi esték rendezvénysorozat keretein belül
tíz alkalommal hallhatunk a
170 évvel ezelőtti Tapolca
történetéről. (Írásunk a 2.
oldalon „Előadás Tapolca
történetéről” címmel) (sr)
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Előadás
Tapolca
történetéről
(Folytatás az 1. oldalról)
Idén a Lapidáriumi esték
rendezvénysorozat keretein
belül tíz alkalommal hallhatunk a 170 évvel ezelőtti Tapolca történetéről, városunk
és a környékbeli falvak lakóinak a harcokban betöltött
szerepéről, arról, hogy hányan vettek részt a küzdelmekben, mennyien és kik
tértek haza.
Az első, januári alkalom során az előadó a várost a 19.
századi környezetében mutatta be, milyen volt az akkori Tapolca arculata, a lakosság összetétele. Fontos
tudnunk, hogy az 1840-es
években a település mezőváros volt. Hangodi László
az 1784-es katonai felmérés
során készült térkép segítségével bemutatta a város
akkori határait, fontosabb
jellemzőit.
Érdekesség,
hogy településünk akkor oly
kicsi volt, hogy a régi temető
például azon kívül esett.
Nem rendelkezett akkoriban
Tapolca emeletes házzal
sem. Már korábbi térkép is
lényegesnek tartotta jelölni
a két vízimalmot, az egykori
végvár falmaradványait és a
Szent Miklós körtemplomot.
Egy
1850-es
évekbeli
térképet is megtekinthettünk, ezen látszódott már a
mai kórház telke, a római
katolikus népiskola, utóbbi
akkor a város legnagyobb
épületének számított. A társadalom egyes rétegeit alkották a nemesek, a parasztpolgárok, és a nincstelen parasztpolgárok. Létszámukat tekintve az 1830-as,
1840-es évek fordulóján érték el a 3000 fős lélekszámot. Nagy részük magyar etnikumú, római katolikus vallású volt, de kis
számban előfordultak németek, horvátok, olaszok, valamint a zsidók, akiknek
száma egyre csak gyarapodott. A következő lapidáriumi előadás február közepén várható.
(sr)
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Pályázatokról is tárgyaltak
(Folytatás az 1. oldalról)
2017. márciusától a város
közigazgatási területén a
köztisztasági munkákat már
teljes egészében a munkacsoport végezte.
A parkfenntartási feladatokat a Lián Kertészeti Kft-vel
megosztottan látta el a város
valamennyi részén, kiegészítve a Lián Kertészeti Kftvel megkötött vállalkozási
szerződésben meghatározott
területi lefedettséget. 2018.
januárjától a parkfenntartói
munkákat is a munkacsoport
végzi.
Dobó Zoltán polgármester
többször is hangsúlyozta az
elmúlt időszakban, hogy a
parkfenntartási feladatok saját hatáskörben történő megvalósításával elsődlegesen a
költségmegtakarítás volt a
cél, s ez a testület elé került
előterjesztésből is visszaköszön. „Összességében elmondható, hogy a köztisztasági és parkfenntartási feladatok kiszervezésével - az
előző időszakra jellemző
ráfordítási szint mellett - hatékonyabb és gazdaságosabb működés, a feladatok
magasabb színvonalú teljesítése várható” - olvasható
az anyagban, amely arra a
problémára is kitér, hogy az
önkormányzat nem igényelheti vissza az Áfát, ám saját
tulajdonú cége igen, azaz
már önmagában ez is komoly megtakarítással járhat.
Az átszervezést két ütemben
tervezik megvalósítani. Az
első ütemhez tartozik a köztisztasági, a zöldfelületfenntartási és a temetői feladatok ellátása, amely a vállalkozási tevékenység megkezdésével azonnal aktuális.
A második ütemhez sorolt
feladatok átvétele egy éven
belül várható. Ide, többek
között az egyes közterületi
vagyonkezelési, védelmi feladatok, valamint az utak,
hidak fenntartása tartozik. A
képviselő-testület elfogadta
a városüzemeltetési munkacsoport parkfenntartói, köztisztasági temető-fenntartási
tevékenységeinek a CselleHáz Kft. hatáskörébe törtéOrszággyűlési 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.)

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

A parkfenntartás (a zöldterületek karbantartásával
és a növényvédelemmel) már az első ütemben a városi cég tevékenységi körébe kerül, míg a köztéri alkotások fenntartását a második ütemben csatolják a
kft-hez
Illusztráció: Szijártó János
nő átszervezésére tett javaslatot. Egyúttal meghatalmazta a polgármestert a
Cselle-Ház Kft. üzleti tevékenységének 2019. februári megindításához, illetve
az ügyvezetői munkakör pályáztatásához, betöltéséhez
szükséges
intézkedések
megtételére.
Az ülésen döntött a testület a
„Közösségvezérelt településfejlesztés”
pályázati
konstrukcióban benyújtott
helyi infrastrukturális pályázatokhoz szükséges önrészek biztosításáról is. A Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújításához,
eszközbeszerzéséhez 8 millió 650 ezer forint önrészt
vállal az önkormányzati, az
igényelt támogatási összege
34 millió 600 ezer forint. A
Belvárosi Közösségi Ház és
közösségi célú tereinek légtechnikai felújításához 11
millió 750 ezer forintot biztosít a város a 2019. évi önkormányzati költségvetés
terhére, az igényelt támogatási összege itt 47 millió forint. A Wass Albert Könyvtár
és Múzeumban a gyermekkönyvtári tér átalakítására
egy 23 millió forintos pályázatot nyújtott be a város,
Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: 2019. február 5.
10-11.30 között a
Fidesz-irodában.
Tapolca, Fő tér 21.

ebből a saját erő 4,6 millió
forint.
A képviselő-testület a belügyminiszter által meghirdetett, „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” is
pályázatot nyújtott be. Egyben kötelezettséget vállalt
arra, hogy a Raposka és
Gyulakeszi községekkel közösen fenntartott Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére
a 2019. évi illetményalapot
2019. január 1-jétől kezdődően negyvennyolcezer
forintban állapítja meg, és
2019. évi költségvetését
negyvennyolcezer
forint
összegű illetményalap megállapításával fogadja el.
Dobó Zoltán polgármester
az ülés végén azt is bejelentette, hogy az idén végre
megindulhat a Batsányi János Gimnázium és Kollégium energetikai felújítása,
ugyanis 3 érvényes pályázat
érkezett be a projektre,
amelyre közel 290 millió forintos támogatást nyert a város. A kivitelezésre beadott
ajánlatok közül az egyik alacsonyabb ennél az összegnél, ám a másik kettő is ebben a nagyságrendben íródott.
(szj)
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Február 4. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Február 11. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Február 18. 14.00-16.00

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
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Szerkesztőség:
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HÍREK

2019. FEBRUÁR 1.

Segítik az ifjú tehetségeket
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar újévi hangversenyén egy tehetséges zenekari tag támogatását
jelentették be a szervezők, ahogy arról már tudósítottunk.

Mint írtuk, rendhagyó volt
ez az esemény, hiszen a
szándék, a kezdeményezés,
a sport területéről érkezett.
Egy filmbejátszásban Pupos
Csaba, a veszprémi kézilabda csapat tapolcai szurkolóközösségének vezéralakja
elmondta, hogy az idén az
Ihász József emlékdíjjal a
Tapolcai Ifjúsági fúvószenekar 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.
Pupos Csabával a koncert
után néhány nappal találkoztunk.
- A történet visszanyúlik a
tavalyelőtti évre. Akkor jött
a gondolat, hogy ha már létezik ez „jó kis szurkolói közösségünk”, akkor használjuk ki a benne rejlő lehetőséget, segítsünk olyanokat,
akik támogatásra szorulnak.
Ennek első mozzanataként
jótékony célú főzést szerveztünk, és a rászorulóknak
ingyen ételt osztottunk Tapolca belvárosában. Ekkor
merült fel a lehetősége annak, hogy akár gyűjthetnénk
is valamilyen célra. Első alkalommal, tavaly, egy igazán tehetséges fiatal kézilabdás srácot támogattunk. Ő
akkor kapott egy nagyon
szép melegítőt, Veszprém
meccsre belépőket, meg egy
Pupos Csaba:
További terveinkben is szerepel a jótékony célú
gyűjtés és
adományozás,
különösen az
ifjú tehetségek
támogatása.
Szerencsére
sok jószándékú ember él itt
Tapolcán
Fotó: szj.

kifejezetten jó minőségű teremcipőt. A következő alkalommal már úgy álltunk neki
a gyűjtésnek, hogy célzottan
támogatunk valakit. Ezúttal
azonban nem a sport területéről választottuk ki a támogatandó fiatalt, hanem a
művészet oldaláról. Mersics
Lilire, a kiemelkedően tehetséges ifjú fuvolistára
esett a választás, akiről tudtuk, hogy meghalt az édesapja és igencsak nehéz körülmények között él, két
testvérével együtt. Egyeztettünk Péni Bélával, s megtudtuk, hogy Lili már az általános iskolában is bizonyította sokoldalúságát, jó
sportoló, kiváló tanuló volt.
Kifejezetten a zene és a német nyelv területén jeleskedett. Kilenc éves kora óta zenél, fuvolázik a Járdányi Pál
Zeneiskolában. Az évek során számos díjat nyert, szerzett ezüst-, arany minősítést,

kapott igazgatói dicséretet
eredményes zenei munkájáért. Jelenleg a Szombathelyi
Művészeti Szakközépiskola
zeneművészeti tagozatára,
fuvola szakra jár, 10. osztályos. Mindezek tudatában
Lili támogatása mellett döntöttünk, így a meglévő hangszerének teljes körű generál
felújítását kapja tőlünk, valamit hozzájárulunk jogosítványának megszerzéséhez.
Mindezek mellett kap még
egy fellépő ruhát, négy darab belépőt a Győri Filharmonikusok, valamint a Győri Balett előadásaira. Sokan
álltak hozzá pozitívan a kezdeményezéshez, még pénz
is gyűlt össze. Úgy tűnik,
lesz folytatás, azaz Lili is
számíthat további segítségünkre, és természetesen
más tehetséges fiatalt is
szeretnénk támogatni még a
jövőben - hangsúlyozta Pupos Csaba.
(szj)
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Tamburmajor bot a karnagynak

Péni Béla a tamburmajor bottal, mellette Őri Jenő, mögötte a zenekar
Fotó: szj.
A fúvószenekar jubileumi szeti munka irányítása. A művek betanítását és aktív
koncertje a remek muzsi- sokszor nem könnyű peda- részesei voltak a fellépéka mellett bővelkedett a gógiai feladatok megoldása, seknek, szakmai megméretszép mozzanatokban. a koncertekkel, a belföldi és tetéseknek. Az elmúlt 35 év
Ezek között említendő, külföldi utazásokkal együtt alatt a Tapolcai Ifjúsági Fúhogy Péni Béla karnagy, járó szervezési és operatív vószenekar értéket teremmunkája elismeréseként feladatok felvállalása, nyári tett, az ország amatőr ifjúegy csodálatos vezénylő zenekari táborok szervezé- sági fúvószenekarai között
botot, úgynevezett tam- se, közösségteremtés - fo- előkelő helyet vívott ki magának. A magas szakmai
burmajor botot vehetett át galmazott Őri Jenő.
- És most - folytatta az szint elérésénél talán csak
Őri Jenőtől.
igazgatóhelyettes - a 35 év, annak megtartása a neheAz igazgatóhelyettes a Jár- az alapító karnagy szem- zebb feladat, különösen egy
dányi Pál Zeneiskola dolgo- pontjából, egy kicsit más, ta- olyan környezetben, ahol a
zói nevében nyújtotta át a lán szokatlan aspektusból. média egy része is a napról
nem mindennapi ajádékot, a Ha csak a rendszeres péntek napra, hétről hétre való
Tapolcai Ifjúsági Fúvósze- esti próbákat vesszük figye- hosszú távú munka helyett
nekar 35 éves jubilumi kon- lembe, az elmúlt 35 év alatt az egyik pillanatról a másikcertjén. Ünnepi beszédében, ez 1820 alkalmat jelent, ra való sztárrá válás alternaaz együttes méltatásán, s tör- amely kerek 5 évnek felel tíváját kínálja. A zenekarban
ténetének főbb állomásai- meg. És ebben még nem vet- való együtt muzsikálás fannak felsorolásán túl külön tük figyelembe a számos fel- tasztikusan erős közösségszólt a karnagyhoz, egyben a lépést, szereplést. Mind- formáló erejére az együttes
zenekar legrégebbi tagjá- nyájan tudjuk, „A sikeres kiváló példát nyújt. Hosszú
hoz, az alapítóhoz, a csapat férfi mögött keresd a nőt!” évek óta figyelem nagy
Engedjék meg, hogy ezen a örömmel és csodálattal azt a
„második apukájához”.
- Most pedig engedjenek ponton köszönjem meg a belső erőt, amellyel a zenemeg néhány rövid gondo- karnagy úr mögött álló, az kar nehéz feladatokat is
latot, felsorolás jelleggel, elmúlt évtizedekben mindig könnyedén tud megoldani,
amelyek eszembe jutnak biztos hátteret nyújtó, gyak- legyen szó egy komolyabb
Péni Béla karnagy úrról, a ran áldozatokat is vállaló koncertre való rákészülészenekarhoz kapcsolódó 35 család támogatását, kiemel- ről, a hangszerszállításról,
éves tevékenysége okán, a ve a feleség, Tünde szerepét, pakolásról, vagy éppen a miteljesség igénye nélkül. aki a sok-sok segítség mel- nőségi hangzás, a közös ügy
Megszállottság, az ügy iránt lett 1994-től közel 10 évig érdekében vállalt feszített
érzett feltétlen tisztelet, a vezette az együttes mazso- plusz próbákról. Nagyon jó
cél, vagyis az egyre jobb rett csoportját is. Megkü- látni, ahogyan az idősebb
zenekari hangzás elérése lönböztetett köszönet illeti a zenekari tagok mindig is
érdekében vállalt rengeteg mindenkori zenekari tagok fogadták és fogadják, segítik
plusz munka, a 35 év alatt családjait is, a szülőket, akik az éppen belépő fiatalokat,
megtartott sok-sok próba, a támogatásukkal, segítségük- átadva azt a hitet, amelyet ők
szabadidő jelentős részének kel nagyban járultak hozzá a is a korábbi generációtól
feláldozása, az együttes fo- zenekar sikereihez. Köszö- kaptak - hangsúlyozta Őri
lyamatos vezetése, koordi- net azoknak a kollégáknak, Jenő, s egyben sok sikert,
nálása, menedzselése, célok akik hosszú éveken keresz- eredményes éveket kívánt a
megfogalmazása, a művé- tül a háttérből segítették a jövőre vonatkozóan. (szj)
Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
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Vásárlás internetről
A megbízható, elérhető online kereskedő már fél siker

Évről évre egyre népszerűbb az online vásárlás. A
Hirdetés
legtöbben ugyanis tudják
DIGITALIZÁLÁS! és értékelik, hogy az inCsaládi felvételeit, otthoni terneten vásárolt terméarchívumát ne őrizze VHS kek esetében is érvényekazettákon, hiszen lassan síthető a szavatosság és
már nem lesz eszköz,
a kötelező jótállás. Az elamely lejátszaná!
állási jog pedig különösen
Digitalizálással
értékes biztonsági garanmegmenthetők a régi
ciákat
jelent a vásárló
filmek, hangfelvételek!
számára.
Kockázatok,
(Sérült kazettát nem
buktatók,
kellemetlenséveszünk át!)
gek azonban így is van0-60 perc műsoridőig (1
nak.
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, Hi8ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy
műsorunkról, és azt szeretné
DVD lemezen megkapni,
jelezze igényét!

Tapolcai Kommunikációs,
Kulturális és Média Kft.

06/87/412-289
Hirdetés

Egy termék kiválasztása és
megrendelése egy webes felületen ma már gyerekjáték.
A fogyasztóvédelmi előírások elméletileg megfelelő
garanciát jelentenek arra,
hogy valóban olyan árura
költsük el a pénzünket, amire valóban szükségünk van.
A 14 napos elállási jog
megvédi a fogyasztót,
biztonságot nyújt
Az indoklást sem igénylő tizennégy napos elállási jog
még attól is megvédi a fogyasztót, hogy meg kelljen
bánnia egy elhamarkodott
döntést, hiszen, ha két héten
belül visszaküldi az árut és a
számlát, a pénzét visszakapja. A már több mint tíz éve
Magyarországon is működő
Európai Fogyasztóvédelmi
Központ feladata, hogy vitás

Ha a biztonsági szempontokat nézzük, jobban járunk, ha lehetőség szerint hazai,
illetve európai webshopokból vásárolunk
Illusztráció: tl.
esetekben
tájékoztatást
nyújtson, segítse a kommunikációt a vásárló és az eladó
között, segítsen a panaszok
kivizsgálásában és elrendezésében, ugyanakkor a központ hatósági jogkörrel nem
rendelkezik. Ők például azt
javasolják, hogy lehetőség
szerint hazai, illetve európai
webshopokból vásároljunk.
Külföldi rendelésnél számolni kell azzal is, hogy az
elállási jog gyakorlása vagy
minőségi kifogás esetén a
terméket ki kell küldeni a
külföldi eladó részére,
amelynek nagy költsége lehet, és ezt meg kell elő-

legeznünk, illetve megfizetnünk, továbbá az unión kívüli webáruházból történő
vásárlásoknál bizonyos értékhatár felett már ÁFA-t és
vámot is fizetnünk kell. Ha
az amerikai kontinensről
vagy egy különösen kedvező ajánlat miatt Kínából
szeretnénk vásárolni, akkor
probléma esetén a hatóságok
gyakran nem tudnak segíteni. Érdemes óvakodni a soha
vissza nem térőnek hirdetett,
nagyon olcsónak tűnő vásárlási lehetőségektől is.
Mindig időt kell szánni a vásárlásra, például meggyőződni arról, hogy pontosan

ki is az eladó cég vagy magánszemély és egyáltalán
elérhető-e. Érdemes ezekre
az adatokra rákeresni! Gyakori eset ugyanis, hogy egy
magyar felülettel rendelkező honlap mögött külföldi
cég van, ami később jelenmtősen megnehezítheti a
dolgunkat. Ha egy külföldi
vállalkozás olyan terméket
értékesít, vagy olyan szolgáltatást nyújt, amely nem
felel meg az igényeinknek,
jó nyelvtudás, vagy jogi ismeret hiányában különösen
nehéz és időigényes lehet érvényesíteni egy jogos reklamációt.
(tl)
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SZOLGÁLTATÁS

Mazsolák a futópályán
A balatonedericsi „Ma-ZsoLa” futócsapatot talán nem kell
bemutatni a tapolcai és környékbeli lakosságnak, hiszen
évek óta számos rendezvényen
mutatják meg magukat városunkban, valamint jó kapcsolatot ápolnak a Tapolcai Honvéd
SE-vel, akik segítségével gyakran kedvezményesen tudnak
nevezni különböző versenyekre. Újságunk az egyik alapító
taggal, Illés Mátyással beszélgetett, kíváncsiak voltunk, mióta működnek együtt, honnan
ered a csapatnév, hányan vannak, és mely megmérettetéseken szoktak részt venni.
Bizonyára sokakban felmerül a
kérdés, miért kap egy futócsapat olyan elnevezést, hogy
Ma-Zso-La. Aranyos, kedves
név, ám, ha leírva olvassuk,
észrevehetjük, hogy szótagolva
van, amiből sejthetjük, ez biztos nem a véletlen műve. Mátyástól tudjuk, ugyan egyénileg
futottak már néhányan régebb
óta, de 2015 volt az az év,
amikor hárman összeálltak,
hogy a 4 napos BSZM versenyen megmérettessék magukat. Az elszántság megvolt, a
csapatnév viszont hiányzott,
majd jött az ötlet, hogy a három
férfi keresztnevének első felét
összeolvasva legyenek Mazsolák (Matyi-Zsolti-Laci). A rövidítésen kívül ez a név utal arra
is, hogy még kezdőnek, ügyetlennek érezték magukat, úgy
gondolták, tökéletesen illik rájuk az elnevezés. Az évek során

A balatonedericsi Ma-Zso-La futócsapat
létszámuk gyarapodott, bár
Matyi leszögezte, hogy ez nem
egy egyesület, leginkább családi, baráti közösség. Életkorukat
tekintve 0-tól 71 éves korig
mindenféle korosztály előfordul, a rövidebb távokat, vagy
váltóban futók kapták a „kis
mazsola”, míg a gyermekek a
„mini mazsola” nevet. A „nagyok” minden évben futnak
egy-két, több mint negyven kilométeres távot, főversenyük a
SPAR Maraton szokott lenni,
míg az évet novemberben a siófoki versennyel zárják. Az
említetteken kívül a környéken
jelen vannak szinte minden
megmérettetésen, jótékonysági
futáson, Keszthelyen, Vonyarcvashegyen, Várvölgyön, Cserszegtomajon, és még sorolni
lehetne. Ha versenyre mennek,
gyakran visznek családot, gyerekeket, így igyekeznek a kellemeset összekötni a hasznos-

Fotó: Archív

sal, nem beszélve arról, hogy a
piciknek példát mutatva, talán
tudat alatt is a futás, a sport
szeretetére nevelik őket, ami a
mai világban igenis pozitívumnak számít. Annak külön örül
az alapító, hogy olyan barátjuk
is csatlakozott hozzájuk, aki
addig soha nem sportolt. Az
eredményekről még nem esett
szó, pedig bőven büszkélkedhetnek sikerekkel a Mazsolák.
Nem ritkán előfordult, hogy
száznál több csapat indulásával
is sikerült az első tízbe bekerülni, de Matyi érmein és serlegein végigtekintve látszik,
hogy az első, második, harmadik helyet is már nem egyszer
meg tudta szerezni. Tehát mai
szemmel nézve biztosan nem
lehetne megmagyarázni a MaZso-La nevet azzal, hogy
ügyetlenségükre, vagy arra
utalna, hogy kezdők volnának a
futás terén.
(sr)

Herczeg-Vecsei Katalin

Programok:

Heti haiku: Kegyelem

- Gosztola Brigitta grafológus a
nagy érdeklődésre való tekintettel
2019. február 5-én ismét konzultációs napot tart a Tamási Áron Művelődési Központban. A részvétel
ingyenes, de időpont foglalás szükséges, amelyre a 06/30/341-5960
telefonszámon vagy a grafológus
Facebook oldalán van lehetőség.
- 2019. február 8-án a Csermák
József Rendezvénycsarnokban kerül megrendezésre a XII. Sport
Gála.
- Ringató Foglalkozást idén is
szerdán 10 órakor tartják a Tamási
Áron Művelődési Központban.
Minden babát, anyukát, apukát,
nagyszülőt szeretettel várnak.

Cserben hagyhatod,
Ő akkor sem fordítja
el tekintetét.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Jan. 31 -Feb. 6.
csütörtök – szerda
január 24 – február 6.
csütörtök – szerda 16:00
1200,-Ft
BÚÉK
Színes, magyar vígjáték
Hossz: 102 perc
...
január 24 – február 6.
csütörtök – szerda 18:00
1200,-Ft
Instant család
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Hossz: 118 perc
...
január 24 – február 6.
csütörtök – szerda 20:00
1200,-Ft
A két királynő
Színes, feliratos angol
történelmi dráma Rendező:
Josie Rourke
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Februári túraterv GRAFOLÓGUS
A TVSE Természetjáró szakosztály a februárra meghirdetett túráira is várja a csatlakozni
vágyókat. 2-án, szombaton a 17
km távú Zánkafürdő- Balázstető- Tagyon- Öreg- erdő- Balatonszepezd útvonalon kirándulnak. Találkozó a tapolcai vasútállomáson 7.40-kor, a vonat
7.50-kor indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal
együtt 1.210 Ft. 7-én, csütörtökön a Vigántpetend- Hamuházi-forrás- Kinizsi-forrás- Pula
(sétatúra), 9-én, szombaton a
Várvölgy- Tüskés allé- Meleghegy- Cserszegtomaj- Keszthely, 14-én, csütörtökön a Monoszló elágazás- HegyestűZánka (sétatúra), 16-án, szombaton a Vállusi elágazás- fagyos-kereszt- Tüskés-hegyekZalaszántó útvonalon túráznak.
21-én, csütörtökön a Zalaszántó- Sztúpa- Zalaszántó (sétatúra), 23-án, szombaton az
Örvényes- Pécsely- VászolyNagyvázsony, míg 28-án, csütörtökön a Monostorapáti- Hegyesdi-tó- Hegyesd-Diszel (sétatúra) útvonalon tervezik a kirándulást.
(me)

FILMAJÁNLÓ
Instant család - Az amerikai vígjáték középpontjában az örökbefogadás témaköre áll. A rendező saját
élete inspirálta a filmet,
amelyben egy gyermektelen házaspár életében
egyik napról a másikra felmerül, hogy mi lenne, ha
örökbe fogadnának egy
gyermeket. Először viccként fogalmazódik meg
bennük az elképzelés, ám
elkezdenek egyre jobban
foglalkozni a dologgal.
Egészen addig, amíg egy
tinédzserlánnyal meg nem
találják a közös hangot,
akinek van 2 kisebb testvére is! Így hirtelen 3 fővel
bővül a család, ami számtalan új dolgot hoz az életükbe. Arról, hogyan alakul az instant család élete,
megtudhatnak többet a tapolcai moziban február
6-áig.
(szv)

Gosztola
Brigitta

Kedves Olvasó! Nézzük, mikor merülhet fel,
hogy grafológushoz fordulj! Szülőként, gyermekünk
testi-lelki
egészsége a legfontosabb. Mindent elkövetünk, hogy kiegyensúlyozott családi hátteret
biztosítsunk neki és biztos pontot jelentsünk
számára, ebben a zűrzavaros világban. Ennek
lényeges eleme, hogy
őszintén, minden rezdülésére nyitottan forduljunk hozzá. Mégis előfordulhat, hogy olyan
sérelem éri az óvodában, iskolában vagy
akár a családon belül,
amit nem tud, nem akar
megosztani velünk. Látjuk, hogy valami nincs
rendben, de nem tudjuk
kideríteni az okát. Az ő
RAJZAIKAT elemezve
hamar fény derülhet
gyermekünk megváltozott viselkedésének
forrására. Színes ceruza
használata, formaalkotása, a rajzolt elemek kidolgozottsága, egymáshoz képest való elhelyezése elénk fogja tárni az
önmagáról alkotott véleményét, a családban, a
tágabb környezetben elfoglalt helyét, a lelkében zajló folyamatokat,
de elfojtott, a tudattalanba visszaszorított történéseket is. De, hogy
ezen kívül még mikor
tud segíteni egy grafológiai analízis, az a következő lapszámokból
kiderül.

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

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

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

Beszélgetőtárs:
Kovács Melinda,
a Tapolcai Városi
Televízió
főszerkesztője
Vendég:
Barták Péter,
a Napló korábbi
főszerkesztője

Közreműködik az Új Idők zenekar
A bemutató végén a könyv megvásárolható!
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Szép jövő előtt áll a sakkozó lány
Egy tizennégy éves sakkozó lány, akinek tanulmányai a legfontosabbak,
fennmaradó szabadidejében még zongorázik, kosárlabdázik, versenyek
előtt olykor konditeremben edz, mégis számtalan
magyar bajnoki címet,
értékes Eb helyezéseket
és még egy vb bronzérmet is szerzett eddigi pályafutása során – hogy
csak a legjelentősebbeket
említsük. Juhász Judittal
beszélgettünk.

A Tapolca VSE játékosát
már senkinek sem kell bemutatni, hiszen aki a városban érdeklődik a sport iránt,
az nyomon követhette gyerekkorától kezdve a sakkozó
pályafutását. Még óvodásként, hat évesen ismerkedett
meg családja révén a sportággal. Unokatestvérének,
annak édesapja mutatott pár
lépést, akinek annyira megtetszett, hogy Tapolcára kezdett járni sakkedzésre Paréj
Józsefhez. Judit családjával
a szomszédban lakott, gyakori vendég volt a rokonoknál, így rögtön megszerette a
sakkot és előbb Paréj Józseffel, majd Istvándi Lajos-

Juhász Judit a sakk nélkül nem tudja elképzelni életét. A 2018-as évet a szakosztály legsikeresebb versenyzőjeként zárta
Fotó: Májer Edit
sal, manapság pedig Bodó
Norberttel készül fel a megmérettetésekre. Péntekenként és szombatonként jár
edzésre, kéthetente pedig
külön
foglalkozásokra
Norberthez.
Eddigi sportolói pályafutása
során sikert sikerre halmozott. Eredményei közül a
2012-es, szlovéniai Mariborban, az U8-as világbajnokságon szerzett bronzérmére a legbüszkébb. A rá-

következő két évben az
U10-es Európa – bajnokságon, előbb a montenegrói
Budva-ban végzett a tizenhatodik, majd a grúziai
Batumiban zárt a kilencedik
helyen. U8, U10, U12, U14
korosztályban ötször szerzett országos bajnoki címet.
A tavalyi évben is remekül
teljesített, a sakk szakosztály legsikeresebb versenyzője volt. Diákolimpiai
és országos bajnoki első

helyezést ért el, az országos
bajnok ifi csapat tagja volt,
valamint a lettországi Rigában megrendezett U14-es
Európa - bajnokságon, a tizenötödik helyen végzett,
egyben a legeredményesebb
magyar női versenyző volt.
A legkiválóbb sportolókat és
edzőket méltató helyi sport
ünnepén, a Sportgálán rendszeresen elismerik eredményeit. Eddig kétszer adományozták neki a Legjobb

sportoló díjat, 2013-ban,
illetve 2019-ben. Utóbbit a
február 8-i Sportgálán veszi
át.
Jelenleg a Megyei csapatbajnokság, illetve az NB I/B
fordulóiban versenyzik társaival. - Jobban szeretem a
csapatversenyeket, nagyon
jó, amikor a többiekkel
együtt utazunk, versenyzünk. Szeretem ezt a közösséget, olyan, mint egy nagy
család - vallja a sakkozó.
Judit Kővágóörsön él családjával és a keszthelyi
Vajda János Gimnázium tanulója. A napi ingázás lakhelye, az iskola és Tapolca
között sok idejét elveszi, a
sakkozás és a tanulás mellett
mégis marad ideje a kosárlabdaedzésekre és a zongoraórákra is. Szeret olvasni,
legjobban a romantikus és a
sci-fi könyvekkel tud kikapcsolódni. Családja mindenben támogatja, úgy érzi,
szeretik, hogy ennyi mindennel foglalkozik szabadidejében. Reméli, még sokáig tudja egyensúlyban tartani életének különböző területeit, hiszen sajnálná, ha
bármit is abba kellene hagynia. Sakk nélkül el sem tudná képzelni az életét. (me)

Tapolcai kosarasok győzelme
A január újabb győzelmeket hozott a bajnokságban
a Tapolca VSE kosárlabdázói számára.

A tornát a KLSE – FYREX nyerte meg. Mellé két különdíjat is hazavihettek
Fotó: Helyszíni felvétel

Öregfiúk focitornája
Idén ismét várták az Öregfiúk Kupára a csapatokat
a Csermák József Rendezvénycsarnokba, január elején.

Már hagyomány, hogy a
csarnokban dolgozó sportszervezők télen több teremlabdarúgó tornát is hirdetnek
a sportolóknak, vagy éppen
csak hobbi szinten focizóknak. Január első szombatján
az öregfiúké volt a főszerep.

A képzeletbeli dobogó első
fokára a KLSE – FYREX
csapata, a második fokára a
Monostorapáti együttese,
míg a harmadikra a Tapolcai
Öregfiúk FC állhatott. A legjobb kapusnak Táncsics Pétert, míg a legjobb mezőnyjátékosnak Vad Józsefet választották a KLSE – FYREX
csapatából.
A gólkirály címet a monostorapáti Szőcze Csaba érdemelte ki.
(me)

Nemzeti Fiú Kadett Bajnokságban az U16-os Tapolcai
Sziklák 43:39-re győzték le
a Celldömölk VSE-t. Pontszerzők Szita Márton (7/6),
Bajner Benedek (15/3), Kulcsár Márton (16/9), Illés Tamás (2), Szobonya Barnabás
(2) és Muzsi Márton (1). Január harmadik vasárnapján
ismét itthon, a Kazinczy
Tagintézményben arattak
győzelmet a kosarasok,
ezúttal a Megyei Lány Kadett Bajnokság II. fordulójában. A Tapolcai Oroszlánokkal szemben 63:7-re maradt alul a Fűzfői AK. Pont-

szerzők Lukács Mirabella
(10), Nagy Liliána (10), Kamon Aliz (9/3), Czakó Luca
(9), Molnár Dóra (6), Pálffy
Bianka (6), Vajda Nóra (5),
Süle Boglárka (4), Bibor
Hanna (2), illetve Lőrincz
Nóra (2).
A második összecsapáson
57:28 arányú győzelmet
arattak a házigazdák az Ajka
KE felett. Pontszerzők
Vajda Nóra (15/3), Kamon
Aliz (11/3), Nagy Liliána
(11), Czakó Luca (8/3),
Molnár Dóra (7), Bibor
Hanna (3), valamint Pálffy
Bianka (2).
(me)

A Nemzeti Lány Serdülő
Bajnokságban, január második szombatján a tapolcai
U14-es lányok két ellenfelükre is vereséget mértek. A
Tapolcai Párducok csapata
előbb a Vuke - Veszprém
együttesét győzte le 72:39re. A pontszerzők Nagy Liliána (20), Molnár Dóra
(15/12),
Bibor
Hanna
(10/3), Vajda Nóra (10), Kamon Aliz (8), Benczik Sarolta (5/3), Balog Szonja (2), illetve Gerics Izabella (2) voltak. A nap második összecsapásán a Ricsilla – Zalaegerszeg csapata maradt alul
87:74-re a házigazdákkal
szemben. Pontszerzők Vajda
Nóra (20/6), Nagy Liliána
(17), Kamon Aliz (14/3), Süle Boglárka (11/3), Molnár
Dóra (9), Bibor Hanna (6),
Benczik Sarolta (4), Gerics
Izabella (4), valamint Balog Az U16-os Tapolcai Sziklák csapata Csikós Tibor edFotó: Helyszíni felvétel
Szonja (2). Egy hétre rá a zővel
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Tizenkettedik
alkalommal
sportgála!
Február nyolcadikán rendezik meg Tapolcán a hagyományos sportbált, immár tizenkettedik
alkalommal.
Erről Horváth Dorothy rendezvényszervező tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, az esemény helyszínén,
a Csermák József Rendezvénycsarnokban, a kapunyitás 18.30-kor lesz, majd negyedórával később a hivatalos kezdés. A jegyek - korlátozott számban - 6.000 Ftos áron, három helyszínen
vásárolhatók meg (Városi
Mozi, Tourinform Iroda,
Csermák József Rendezvénycsarnok). A jegyár magába foglalja a díjátadó
ünnepségen való részvételt,
az azt követő svédasztalos
vacsorát és a hajnalig tartó
bált. A program részeként
idén Szasza Dj szolgáltatja a
zenét és pörgeti fel a hangulatot. A rendezvény ideje
alatt ingyenes fotózkodási
lehetőség is lesz, vidám kiegészítő kellékekkel! Ajándék SelfieCam szolgáltatással, a szervezők jóvoltából!
A programhoz tartozik egy
„Facebook-esemény”
is,
amelynek segítségével folyamatosan
tájékozódhat
bárki egészen február nyolcadikáig a közösségi portálon.
(szj)

Az én városom...

Zengői Attiláné
Új szobor a Tóparton
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.
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Népdalok fókuszban
Az ország egyik legjobbjával „dúdolhattak” a helybeliek
ZALAHALÁP - Bakonyi
és Balaton-felvidéki népdalokat énekeltek, tanultak közösen sáskai, diszeli, zalahalápi, tapolcai
és kapolcsi dalárdák tagjai Navratil Andrea többszörösen kitüntetett népdalénekes Dúdoló Estjén
a zalahalápi művelődési
házban a napokban.

Az énekesnő másfél éve tapolcai lakos lett, azt szeretné, ha munkáinak jelentős
része a jövőben már inkább
környékünkhöz és Tapolcához kapcsolódna. Navratil
Andrea neve jól cseng a hazai népdalos körökben. A
Fölszállott a páva tehetségkutató felkészítő mestere, a
Népművészet Ifjú Mestere,
számos szakmai díj, elismerés, kitüntetés birtokosa
évekkel ezelőtt indította útjára a „Dúdolókat”. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alapjának támogatásával létrejött program célja, hogy közösségformáló jelleggel, közös, jó hangulatú daltanulás-

Navratil Andreától a halápi kultúrházban tanulhatták a népdalok éneklésének legszebb hagyományait a résztvevők
Fotó: Töreky L.
ra összehozza az énekelni hiszen Navratil Andrea a Savanyú Jóskáról és Sobri
szerető embereket. Navratil tájegység dalai mellett, az Jóskáról szóló betyár nóták
Andrea Budapesten már hét adott településre jellemző mellett. Legközelebb Tapoléve, Gödön hat, Keszthelyen népdalokat, szövegváltoza- ca-Diszelben terveznek hahárom éve tart esteket. Az tokat, helyi ősnótákat is elő- sonló estet a szervezők.
énekesnő és férje másfél éve vesz a kalapból. Munkájá- Megtudtuk, Navratil Andrea
Tapolcára költözött, Dúdoló hoz, elhivatott segítőre is távlati tervei között szereEstjei környékünkön is akadt Szabó Csaba néptánc- pel, hogy Tapolcán bekapfolytatódtak, Badacsonytör- oktató, a Tördemic Néptánc- csolódik a város és a kördemicen és Kapolcson is si- együttes vezetőjének sze- nyéke néptáncmozgalmába.
Zalahalápon Jelenleg még Budapesthez
kert aratott már a különlege- mélyében.
sen jó hangulatú esemény- Szedlák Józsi bácsi hajdani köti munkáinak egy jelensorozat egy-egy epizódja. nótáit is zengték a Dúdoló tős szelete, de szeretné, ha az
Minden esemény a közös Est aktív résztvevői a kör- arány egyre inkább áttevőd(tl)
vonásokon túl más és más, nyék pásztorénekei, illetve a ne vidékünkre.

SZEM - PONT
Néhány éve hallottunk róluk először, a nyolcvanas években kihalt fajként emlegették Magyarországon, most pedig már Tapolca belterületén is portyáznak a toportyánok. Az aranysakál néven is ismert, laikus szemmel
kutyával és rókával egyaránt összetéveszthető állatot a
Barackos családi házas övezetben a napokban többen is
látták, állítólag csapatostul is , nem kis ijedtséget okozott
a feltűnésük. Az aranysakál üvöltése jellegzetes, egy helyi vadász szerint általában napnyugta után nagyjából
egy órával hallható. Ilyenkor a környéken tartózkodó
sakálcsaládok kommunikálnak egymással. Diszelben
néhány napja egy róka harapott meg egy gyermeket, tehát jogos lehet az aggodalom és az elővigyázatosság a
toportyán esetében is, de azért túlzottan félni sem kell tőlük. Az emberre nem veszélyes, ugyanakkor a szabadban
tartott kistestű, vagy gyengébb állatokra annál inkább. A
hazai vadgazdálkodás, a vadászok feladata lesz a jövőben, hogy természetes ellenség hiányában kordában
tartsák a vidékünkön is egyre elterjedtebb aranysakál állományt.
(tl)

Novák Dezső Emléktorna Tapolcán
Három olimpián szerzett két
arany- és egy bronzérmével
az olimpiák történetének
legeredményesebb labdarúgója Novák Dezső. Az előtte
való tisztelgés és a sportbarátság ápolása jegyében
rendezik meg utánpótlás
csapatok részére a Novák

Dezső Emléktornát a Csermák József Rendezvénycsarnokban február 2-án
szombaton reggel 8 órától.
Az U-13-as korosztály részére rendezett tornán az ország számos ismert utánpótlás akadémiája vesz
részt.

Heti SÜTI
Kakaós kuglóf vagy
kalács (tojás nélkül)

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 evőkanál cukor + 20 db édesítőszer
(vagy 10 dkg cukor), 0,8 dl étolaj,
2,5 dkg friss, vagy 1 cs. szárított
élesztő, pici só, kb. 3,2 dl tej, 1 vaníliás cukor; 1 evőkanál kakaópor
Elkészítés: Egy dl langyos tejben pici cukorral - felfuttatjuk az élesztőt. A többi tejet felmelegítjük, elkeverjük benne az édesítőszert és a
cukrot. Keverőtálba tesszük a lisztet, olajat, sót, a felfuttatott élesztőt, a langyosra hűlt tejet, és fakanállal, vagy géppel jól kidolgozzuk. A tészta egyharmad részét kivesszük, és beledolgozzuk a kakaót (esetleg pici tejet adunk hozzá). Ezután a világos és barna tésztát egyenként kisodorjuk, egymásra fektetjük, és felsodorjuk. Kivajazott, lisztezett kuglóf-formába
tesszük, és legalább 1 órát szobahőmérsékleten kelesztjük, majd
150°-on, kb. 50-55 percig sütjük.
Őzgerinc-, vagy valamilyen hoszszúkás formában csíkos kalácsként
is süthetjük. (Vagy akár kakaó nélkül, pl. mazsolával). Jó étvágyat
hozzá!
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

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

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45 - 50 Ft/db
Sárgarépa: 260-360 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 290 Ft/kg
Paprika: 899-998 Ft/kg
Paradicsom: 880 Ft/kg
Uborka: 740 Ft/kg
Körte: 599 Ft/kg
Alma: 249-280 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 330 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 399 Ft/kg

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

