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A közbiztonságért
VÁROSŐRSÉG Autót vehetett át a tapolcai polgárőr egyesület
Egy Opel típusú személygépkocsit vehettek át a tapolcai polgárőrök a minap
a városházán. Az autót
Dézsi János, a Veszprém
Megyei Polgárőr Szövetség elnök-helyettese, járási koordinátor adta át.
Mint elhangzott, egy sikeres
pályázat folytán felszabadult egy másik egyesületnél
használt gépkocsi, így Dézsi
János közbenjárása nyomán
a tapolcaiak kaphatták meg a
számukra egyébként rendkívül fontos közlekedési eszközt. Szalkai Zsolt a Tapolcai városőr és polgárőr egyesület vezetője mondott köszönetet a tagság nevében,
abban bízva, hogy az autónak jó hasznát veszik majd a
bűnmegelőzés terén.
Lapunk kérdésére azt is elárulta, hogy tavasszal két robogót kaptak az Országos
Baleset-megelőzési Bizottság támogatása folytán az
országos szervezettől, illetve két kifogástalan állapotú
kerékpárjuk is van, amelyekkel a városban járőröz-

Dézsi János (balra) adta át a személygépkocsit Szalkai Zsolnak Fotó: Szijártó János
hetnek. Szalkai Zsolt kifejtette, hogy huszonegy igazolvánnyal rendelkező tagja
van az egyesületnek, de közülük mintegy tízen tekinthetők igazán aktívnak, bármikor bevethetőnek. Szeretnék bővíteni a létszámot,
amit a város nagyságrendje,
a lakosságszám is indokolna. A szolgálatot az átlagos

napokon a tagok elfoglaltsága alapján szervezik, azonban rendezvényekre komolyan felkészülnek, ekkor a
szolgálatvezénylést igyekeznek úgy megoldani,
hogy mindenki elégedett legyen. A pisztrángfesztivált
is biztosították, ott négy polgárőr állandóan a rendezvényen volt, míg ketten motor-

ral járták a város utcáit.
Anyagi juttatás nincs, társadalmi munkában tevékenykednek. Az egyesület a megyei polgárőr-szövetségtől
202 ezer forint támogatásban részesült az idén, a város
irodájuk fűtését biztosítja,
míg több helyi vállalkozótól
pénzt, valamint üzemanyagot kapnak.
(szj)

Biciklizik
és integet
Közösségi portálon
osztják a felhasználók a kis kerékpározó
robotot bemutató videót. Nagyon jópofa,
ahogyan az apró,
gyermekjáték nagyságú, emberszabású
robot tekeri a bringát,
majd lábát leeresztve
lefékezi és megállítja
a kétkerekűt. Ekkor
integet lelkes, eufórikus hangulatban lévő
közönségének,
majd visszaül a biciklire, és ismét teker.
Tapsvihar a jutalma,
ami a tervezők zsenialitását dicséri. Én is
jót mosolyogtam az
aranyos kis figurán,
ahogyan emelgeti apró lábait, gondolom
hasonlóan a videómegosztó többi, 27
millió
látogatójával
együtt. Csak utólag
fagyott le az arcomról
a mosoly, amikor arra
gondoltam, hogy ha
kerékpározni tud egy
robot, akkor bármi
másra is képes lehet.
Szijártó János

Áldozat a magyarságért
Számomra azért váltak
hősökké, mert egyenes
derékkal, szabad akaratukból, önként vállalták a
legnagyobb
áldozatot
nemzetünkért- fogalmazta meg gondolatait Bajner
Imre az aradi vértanúkra
emlékezve október hatodikán a városi köztemető
melletti katonai emlékparkban.

nemzetért képesek voltak
összefogni, hasonlóan a kivégzett tábornokokhoz.
-Történészek persze vitatkozhatnak rajta, hogy az
aradi tizenhármak tisztába
lehettek-e azzal, hogy mi vár
rájuk, hogy tudatosan, vagy
csupán téves derülátásból
maradtak itthon? De tudjuk
és ezt ők is tudták, az első ki-

végzésekre már jóval Világos előtt sor került. Maga
Görgey is arról beszélt, hogy
rózsás reményekkel ne áltassa magát senki, „lehet utunk
a vérpadra vezet”. - Lehetnek vitáink, de magyarságunk akkor is összeköt bennünket - fogalmazott Bajner
Imre. (Folytatás a 2 oldalon
„Gyász...” címmel).
(tl)

Bajner Imre a tapolcai BárSebességet mér, de felismeri majd a rendszámot, fordos Lajos általános iskola
galmat számol, szabálysértést észlel Fotó: Töreky László intézményvezetője, történelemtanár emlékezetettt rá,
hogy az 1848-49-es forradaÚgynevezett Komplex Köz- napokban. A főút fölötti ka- lom és szabadságharc korálekedési Ellenőrő Pont, azaz merarendszer ahogy nevé- nak nagy alakjait, Széchenépszerűbb nevén fix traffi- ben is benne van, komplex, nyit, Kossuthot, Deákot sok
pax került Nemesvita előtt a azaz sokfunkciós berende- szempontból egy világ vá84-es számú főútvonal fölé, zés. (Folytatás a 2. oldalon lasztotta el egymástól ám
(tl) egy közös ügy érdekében, a A város koszorúja a vértanúk emlékkövénél
a törekpusztai csárdánál a „Mindig...” címmel).

Telepített traffipax a közelben

Fotó: tl.
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Önálló címke
a balatoninak

KÖZÉLET
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Jelek és tények

A Balatoni Kör szombaton
mutatta be hazánk első
régióbora, a „BalatonBor”
címkéjét az Olaszrizling A munka és a család harOktóber nyitóeseménye- móniájával is foglalkoztak
a járási kerekasztal résztként.
vevői a közelmúltban.
A BalatonBor egységes címkével kerül piacra április vé- Tapolca önkormányzata az
gén, de minden esetben az ”ÁROP-1.A.3-2014-2014adott olaszrizling tételt elké- 0083” azonosítószámú pászítő borász vagy borászat lyázati projektje részeként
neve is szerepel majd a cím- tartotta meg „A munka és a
kén. Kardos Gábor, a Bala- család harmóniája” – a nők
toni Kör elnöke lapunkat ar- munkavállalási esélyeinek
ról is tájékoztatta, hogy növelése” című tájékoztató
nemcsak a borok piacán, de programját szeptember 23a gasztronómiában és turiz- án a Tamási Áron Művelőmusban is világszerte első- dési Központban, ahol az
sorban a régiók, régiós már- esélyegyenlőségi célcsoporkák versenyeznek. - Ezért tokkal foglalkozó szakemitthon is a versenyképesség berek és civil érdeklődők
elengedhetetlen feltétele, vettek részt. A gyes-ről,
hogy létrehozzunk és meg- gyed-ről visszatérő, vagy
erősítsünk ilyen régiós er- amellett munkát vállaló nők
nyőmárkákat, aminek a Ba- foglakoztatási lehetőségeilatonBor lehet az első pél- nek szabályairól, azok elődája - hangsúlyozta.
(szj) nyeiről, a részmunka és a
távmunka vállalás szabályairól, az ahhoz kapcsolódó támogatási lehetőségekről lehetett a helyszínen tájékozódni. Ezen kívül a Járási
Felzárkózási Kerekasztal
(Folytatás az 1. oldalról)
A sebességmérés (jelenleg résztvevőinek kérésére a
csak erre használják) mellett családon belüli erőszak téa későbbiekben arra is képes mában is volt szakmai előlesz, hogy felismerje az au- adás ezen a napon. A megtók rendszámát, forgalmat hívott szakértő Tóth Györszámláljon, forgalomtorló- gyi a Nők a Nőkért Együtt az
dást, behajtási tilalom meg- Erőszak Ellen Egyesület
szegését, záróvonal átlépést munkatársa volt.
és egyéb szabálysértéseket Tóth Györgyi az előadást
észleljen, vagy éppen a biz- egy rövidfilm vetítésével
tonsági öv használatát érzé- kezdte, amely a női szerepekelje, illetve továbbítsa a ket és azon szerepek köré
szabályszegő járműről ké- épülő sztereotípiákat mutatszült felvételeket. Jelenleg a ta be. Felvázolta a témával
gyorshajtók kiszűrésére al- kapcsolatos alapfogalmakalmas a berendezés. A kat, és azok jelentését. Az
KKEP közelében, mindkét előadó külön kitért a nők kiirányból egy-egy tájékoztató teljesedését gátló társadalmi
tábla is figyelmeztet a és családon belüli elvárásotraffipaxra, ám -mivel meglehetősen közel van a sebességmérőhöz- ha túl gyorsan
érkezik az autós biztosan
(Folytatás az 1-es oldalról)
nem lesz ideje kellőképpen
A szónok arra is kitért, hogy
lelassítani.
(tl)
az aradi tizenhármak és a kivégzett magyar miniszterelFogadóórák a városházán:
nök azért is ivodott be ilyen
- Rig Lajos országgyűlési
mélyen nemzet emlékezetéképviselő minden hónap első
be, mert az ilyen erejű policsütörtökén (15.00-16.00 óra
tikai megtorláshoz nem volt
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari ta- hozzászokva az akkori közvélemény. - Szinte a teljes
nácstermében tart fogadóórát
társadalmat,
a legtöbb ma- Kozma Henrik Alajos
gyar
családot
érintette valaalpolgármester
Október 19. 14.00-16.00
hogy a megtorlás, ha éppen
- Dobó Zoltán polgármester
nem kivégzést, vagy börtönt
Október 26. 14.00-16.000
jelentett, akkor kényszerbe-

ELŐADÁS Téma volt a családon belüli erőszak

Mindig figyel
majd minket

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:

Tóth Györgyi a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen
Egyesület (NaNE) munkatársa tart előadást a családon belüli erőszakról
kat meghatározó tényezők- (pszichés), a szexuális, és a
re. Külön kiemelte a csa- társadalmi-gazdasági erőládon belüli erőszak kérdés- szakot. Ez utóbbi területet
körét, melynek nem csak fi- több szempontból világízikai, de lelki formáira is fel- totta meg az előadó, melyek
hívta a figyelmet. A csalá- mind a nők munkavállalási
don belüli erőszak több ki- esélyeit csökkentik, illeve
fejezést is lefed, így bemu- melyekre külön figyelmet
tatta a párkapcsolati erő- kell fordítani a nők munszak, a gyermek, valamint a kaerő piaci esélyegyenlőségondozott idős és/vagy fo- gének előmozdítása érdegyatékkal élő családtagok kében. Az előadó ezután rábántalmazását, majd a kate- tért a párkapcsolati erőszak
góriák jellemzőit külön is- figyelmeztető jeleinek ismertette. A párkapcsolati mertetésére, az elkövető vierőszak témában a rendelke- selkedésmintáira, a gyermezésre álló statisztikai adatok kek, mint a párkapcsolati
bemutatása sem maradhatott erőszak tünethordozói viselel, melyből megdöbbentő is- kedésére, és a bántalmazó
meretekre tehettek szert a je- pár beazonosítására. Taglallenlévők (Magyarországon ta a féltékeny viselkedés, és
minden ötödik felnőtt nőnek a féltékenységéért partnerét
volt legalább egy olyan kap- hibáztató bántalmazó ismercsolata, melyben őt rendsze- tető jegyeit. Kitért a korai elresen érte fizikai erőszak. köteleződés veszélyeire és a
Magyarországon
évente bántalmazó ismertető jegyemintegy 100 halálos áldoza- ire. Arra, hogy a családon
ta van a párkapcsolati erő- belüli erőszak ismertető jeszaknak.) Bemutatattak fizi- gye lehet az elszigetelés vakai, szexuális és/vagy lelki lamint a női és férfi szerepek
erőszakra vonatkozó statisz- merev elkülönítése a bántaltikai adatokat is. A párkap- mazó részéről. Az előadás
csolati erőszak legfontosabb zárásaként az előadó kiadvájellemzőiként az előadó is- nyokat adott át a résztvemertette a testi (fizikai), a vőknek és a szakirodalomszóbeli (verbális), a lelki ból is ajánlott olvasni valót.

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8.00-12.00 óráig és
13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 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
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Gyász és emlékezés hatodikán
sorozással, vagy a Kossuth
bankó kárpótlás nélküli
megsemmisítésével tette áldozattá a magyar családokat. Bajner Imre szerint éppen ezért nem hasonlítható a
huszadik század hasonlóan
tragikus történelmi eseményeihez, hiszen a közös élmény és a közösen elszenvedett, idegenek által végrehajtott megtorlás végül soha
nem látott nemzeti összetartozást eredményezett. A beszéd után a Bárdos iskola

diákjai adtak szép műsort, a
fiatalokat Németh János pedagógus készítette fel.
Az önkormányzat nevében
Dobó Zoltán polgármester,
Ughy Jenőné jegyző és Kozma Henrik alpolgármester
helyezte el elsőként az emlékezés koszorúját, de lerótták
kegyeletüket a helyi pártszervezetek, a német nemzetiségi önkormányzat, a városszépítő egyesület és a Radetzky huszár hagyományőrzők is.
(tl)

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Hétfőnként 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Megjelenik 7250 példányban
Engedélyszám:ISSN 1589-5866
Nyomda: OOK-Press Kft.
8200 Veszprém, Pápai út 37/A
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HÍREK

Katasztrófavédelem
ZSÁKOLÁS A szakszerű, hatékony árvíz elleni eljárást láthatták
A helyi vízkár elleni védekezés jegyében, illetve a
lakosság önvédelmi, önmentő képességének fokozása érdekében katasztrófavédelmi, polgári
védelmi felkészítő foglalkozást szervezett az önkormányzat az érdeklődők számára Tapolcán a
Halápi úti garázssor előtti
homokdepónál.

Rövid hírek
n TÚRA - A Tapolca

VSE
Természetjáró
szakosztály szombati
(2015.10.17)
túrája:
Kapolcs-Öcs-Lugostető, kilátó -Nagyvázsony. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron reggel 7.35kor.
(szj)
TAGGYŰLÉS - A
Magyar
Páneurópa
Unió Egyesület tapolcai szervezete csütörtökön 15 órától tartja soron következő taggyűlését a Tamási Áron
Művelődési Központban. A tervezett program szerint a résztvevők megemlékeznek az
1848-49-es szabadságharc aradi vértanúiról és
az 1956-os októberi forradalom-és szabadságharc eseményeiről. A
tagság ezen túl tájékozódhat a november 20án, Budapesten rendezendő „Az Európára nehezedő migrációs nyomás gyökerei” témájú
konferenciáról, majd az
ülés további részében a
jövő évre tervezett
programokról is. (szj)
n

A helyszínen Horváth András tűzoltó alezredes tájékoztatta megjelenteket arról,
hogy miként kell szakszerűen homokkal megtölteni,
majd elhelyezni az e célra alkalmas zsákokat. Be is mutatta a zsákolás technikáját,
majd maguk az érdeklődők
is tesztelhették a kapott információkkal kiegészült tudásukat.
Elhangzott, az augusztusi tapolcai vízözön példa arra,
hogy bármikor érhet minket
természeti csapás, amelyre
érdemes a lehető legjobban
felkészülni. A homokzsákok
ellenállnak a megemelkedett

Horváth András tűzoltó alezredes (balra) tartott bemutatót
Fotó: Szijártó János
vízszintnek, de nem min- kerüljön mindegyik zsákba, másra helyezett elemek stadegy, hogy milyen módon és persze maximum annyi, bilitása érdekében érdemes
vannak elhelyezve. Az is amennyit elbírunk. Azt is belülről, azaz a védett oldalfontos, hogy nagyjából egy- hangsúlyozta Horváth And- ról megtámasztani az áltaforma mennyiségű anyag rás, hogy a több sorban egy- lunk felhúzott “gátat”. (szj)

Hanczvikkel
Márk bravúrja

Projektzárást ünnepelt az iskola

A felnőttek is megkezdték
Budapesten a 2015-16-os
szezont. Párbajtőrben dupla
válogatót rendeztek, ahol a
tapolcai Sz-L Bau Balaton
Vívóklub
párbajtőröse,
Hanczvikkel Márk, mindkét
napon remekelt, aranyérmet
és bronzérmet szerzett.
A férfiaknál a világbajnok
Imre Géza második lett és az
idei Eb-bronzérmes, Boczkó
Gábor is döntővel zárt. A
hétvége főszereplői most
mégsem ők voltak, hanem
Márk, aki első napi aranya
után a második napon bronzot szerzett.
Az első napi döntőben a két
tapolcai került össze, ahol
Hanczvikkel Márk 15:10
arányban bizonyult jobbnak
Boczkó Gábornál. Itt a másik balatonos, Rédli András
a nyolcadik helyen zárt. A
második napon, ahol az U23-asok európai körversenye zajlott százkilenc indulóval, Hanczvikkel Márk a
dobogó harmadik fokára
léphetett.
(ae)

Kiállítással egybekötött
projektzáró ünnepi rendezvényt tartott a zalahalápi Csontváry általános iskola a helyi közösségi házban. Közel 12
milliót költhettek a helyi diákok
kompetenciáinak
fejlesztésére.
Igaz Sándor a Csontváry iskola
intézményvezetője,
projektmenedzser a pályázat
zárórendezvényén elmondta, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályáztak a tankerület támogatásával az év első
hónapjában. Elhangzott, a
helyi iskolában az előzetes
kompetenciamérés eredményei negatív irányba eltértek
az országos átlagtól, amelynek okai között gazdasági
tényezők, leszakadó rétegek
megjelenése, szülők munkahelyeinek elvesztése, illetve
a gyerekeknél információs
társadalom okozta nem jó
irányú szellemi leterheltség
szerepelt. - Célunk volt

Igaz Sándor projektmenedzser a projekt zárásakor kifüggeszti a jó hírt közlő táblát
Fotó: Töreky László
olyan készségek megismertetése a fiatalokkal, mint az
egészséges életmód, a tudatos táplálkozás, a természetközeli életformák megismertetése, a társadalmi, természeti közegben való helyes mozgás. Meggyőződésünk volt, hogy a gyereknél
a megelőzés, a prevenció
hasznára válik a személyiségnek, illetve a jövő gazdaságának is, hiszen a megelőzés mindig olcsóbb, mint
a bajok orvoslása. A pályázat

adta lehetőségekkel élve, a
szakmai megvalósító munkatársak segítségével diákjaink elsajátíthatták többek
között a közlekedés szabályait, a baleset-elsősegély
fogásait, a természeti törvények, szabályok logikáját,
kézműves értékeket hozhattak létre saját kezükkel, továbbá számos hasznos taneszközhöz, játékhoz is juthatott a tanintézmény- osztotta meg a jelenlévő pedagógusokkal,
tanulókkal,

szülőkkel a projekt célját és
megvalósulásának mozzanatait Igaz Sándor. Az ünnepi beszédet követően a jelenlévők diavatítés keretében
megismerkedhettek a pályázat teljes fotódokumentációjával, ahol az ökotáborok,
erdei iskolai-, kézműves
foglakozások képei, kerékpáros kirándulások, barlangász ismeretterjesztő túrák,
kézművesfogalakozások fotói váltották egymást a vásznon. Később mindenki megtekinthette a szomszéd teremben berendezett képzőművészeti kiállítást is, ahol
az október 31-vel záruló
„Élhető élet kompetenciáinak elsajátítása a zalahalápi
Csontváry általános iskolában” elnevezésű EU-s finanszírozású, állami támogatással létrejött projekt diákoknak tartott kézműves
foglalkozásain
készült
agyag-, gyöngy-, vessző- és
egyéb alkotások tárháza várta a látogatókat. Az esemény
fogadással zárult.
(tl)
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Rövid hírek
n KÉZILABDA - A
második
fordulóban
Dunaújvárosban vendégszerepelt a Tapolca
VSE összevont megyei
bajnokságban
játszó
férfi kézilabda csapata,
A jó kapusteljesítményeknek (Szóts Attila,
Tóth Gergő), az összeállt védekezésnek, valamint három kiváló lövőteljesítménynek (Virág Bence, Mayer Csaba, Mogyorósi Róbert)
köszönhető az idegenben elért döntetlen
(25:25). A TVSE női
felnőtt és junior csapata
az NB II-es kézilabdabajnokságban első hazai meccsét játszotta a
Körmend
lányaival.
Felnőtt mérkőzésen Tapolca VSE- Körmend
23:30,
junioroknál
26:36.
(ae)

LAKÁS- A háztartások lakáskörülményeit feltáró országos felmérés lesz október 10.
és november 30. között.
Az adatfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal végzi, többek között
Tapolcán is.
(szj)
n
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Fókuszban az anyatej
Sok kisgyermekes anyuka fogadta el a védőnők meghívását
Az anyatejes táplálás fontosságára hívja fel a figyelmet az Egészségügyi
Világszervezet és az Unicef 1992 óta. A Szoptatás
Világnapját városunkban
tizenhárom éve ünnepli a
Védőnői Szolgálat.
A Tamási Áron Művelődési
Központba várták a védőnők, azokat a kismamákat,
akik babái a tavalyi évben
születtek és legalább fél évig
szoptatták
csemetéjüket.
Lenner Lászlóné Terike védőnő, örömét fejezte ki,
hogy a csaknem hatvan meghívott anyuka közül, több
mint a fele elfogadta a meghívást és gyermekükkel
együtt vettek részt a jeles napon. Lehetőség nyílt élmények és tanácsok cseréjére,
miközben a legkisebbek
játszhattak. Rompos-Tóth
Patrícia több éve tart Ringató foglalkozásokat a babamama klubban, ahol népdalokat, aranyos, kellemes dallamokat énekelve erősítik az
anya és gyermeke közötti,

A Szoptatás Világnapját Tapolcán tizenhárom éve ünneplik meg Fotó: Havasi Gábor
tehát egy, másfél éves korig
ajánlott, a védőnők szerint
kétéves korig is nyugodtan
táplálhatják ilyen formán a
csöppségeket. A tejben számos olyan alkotóelem, immunerősítő anyag található,
mely mással nem pótolható.

Az anyatejben lévő ellenanyagok védik a csecsemőt,
amíg a saját védekező rendszere kialakul. Szoptatott
babáknál ritkábban fordul
elő allergia, középfülgyulladás, hosszútávú hatásként a
cukorbetegség.
(hg)

Tudnunk kell, hogy miért is tanulunk

vi órák alatt ne a tanulók
nyelvtani, mondatszerkezeti
hibáinak szüntelen javítgatására fordítsuk energiáinkat. Az így megakasztott
idegen nyelvi beszélgetés
többet árt, mint használ. És
ne felejtsük el azt sem, hogy
mennyi minden múlik a
nyelv tanítójának és a tanulónak a személyiségén. A
szimpátia, a hasonló gondolkodás tanár és tanuló között,
a nyitottság egy másik nyelvi közeg, kultúra megismerésének irányába a nyelvismeret gyorsabb, mélyebb
megszerzéséhez vezet.
- Az elsajátított idegen nyelv
elfelejthető. Mit tegyünk?
- Egy kicsit olyan ez, mint
amikor a testépítők abbahagyják az edzést, lassan eltűnnek látványos izmaik.
Nincs más megoldás, mint
beszélni, gyakorolni, idegen
nyelvű csatornákat nézni,
külföldiekkel kapcsolatot
keresni. Jó hír a felejtőknek,
hogy azért könnyebb, gyorsabb valamit újratanulni, feleleveníteni, mint az eredendő nyelvtudás megszerzése.

Az idegen nyelvek elsajátítása sokak számára
nagy problémát jelent,
ennek oka sok esetben a
hagyományos
tanítási
módszerek alkalmazása.
Sohár Márta tapolcai
nyelvtanár szerint a jól
meghatározott motiváció,
a hozzá csatolt megfelelő
modern technika, a nyelvtanár személyisége, stílusa egyaránt fontos.
Márta a moszkvai Puskin
Állami Orosz Nyelvi Intézetben szerezte mesterdiplomáját, kutatási témája az
idegen nyelvi pedagógián
belül a szemléltetés szerepe
volt a kommunikatív kompetencia fejlesztésében. Tizenöt éve dolgozik a köz- és
a felnőtt oktatásban egyaránt, a legfontosabb európai
nyelveket nem csak tanítja,
hanem széles körben alkalmazza is munkája során és
szabad óráiban.
- Léteznek sikeres receptek a
nyelvek elsajátításához?

- A rendelkezésre álló módszerek kevert alkalmazásában hiszek a célhoz igazítva.
Az életkori sajátosságokból
kifolyólag pedig, hogy kit
tanítunk, milyen korosztályt, hiszen máshogy kell
egy kisgyereket, egy gimnazistát, az egyetemistát, a felnőttet. Az Ausztriába készülő szakácsot, vagy éppen egy
ingatlan irodai dolgozót ne
szövegek
fordításaival,
nyelvtani szabályok tanulásával terheljünk, hanem a
modern élőbeszéd szavaival, a munkakörben előforduló kifejezésekkel beszéltessük. Legjobb, ha teljesen
kihagyjuk, vagy a minimálisra csökkentjük az anyanyelvi kommunikációt a tanítási folyamatban. Pontosan kell tehát tudnunk, hogy
miért, milyen célból is tanulja az adott idegen nyelvet
az illető. Sajnos még ma is
sokan követik a hagyományos, nyelvtan tanításából
kiinduló, azt alkalmazó, fordítós módszert. Holott azt a

amúgy is legszorosabb emberi kapcsolatot. Több vélemény fogalmazódott már
meg, hogy mi az ideális
szoptatási idő. Pszichológusok azt mondják, hogy amint
a gyermek leválik, önállósodik, elkezd járni, beszélni,

Sohár Márta: "Élményszerű oktatással egyengessük a nyelvtanuló útját
Fotó: Töreky

19. század elején dolgozták
ki a latin és a görög nyelv oktatására, a hatékonyság próbáját ma aligha állja ki. A
nyelvtudás megszerzésére
sokkal jobb módszerek állnak rendelkezésre. Külföldön a hetvenes évektől, nálunk húsz éves késéssel a 90es években már megjelentek
ezek. Szinte érthetetlen számomra, hogy a hazai idegennyelvoktatásban többnyire
még mindig a régi módszerek élnek.
- Melyek az új módszerek?
- A direkt módszer, az audi-

ovizuális-, a kommunikatív
módszer, a szuggesztív- és
egyéb alternatív nyelvtanítási technikák. Például a barokk zene kiváltotta, ellazult
agyi állapotot kihasználó
Lozanov-módszer sem elvetendő az arra fogékonyaknál. Tapasztalatom szerint, a
felsoroltak is leginkább vegyesen alkalmazva, a pontosan meghatározott célhoz
igazítva visznek közelebb a
használható nyelvtudáshoz.
Ami azonban az egyik tanulónál sikerre visz, az a másiknál nem biztos, hogy éppen olyan jó. Fontos az is,
hogy élményszerű oktatással, sikerélménnyel egyengessük a nyelvtanulók útját.
Meg kell értetni velük, hogy
a műholdas televíziózás, az
internet adta lehetőségek, az
országban megjelenő külföldiek nagy száma hatalmas
lehetőséget kínál az élőbeszéd hallgatására, gyakorlására. Ugyanakkor egy kicsit
félre kell tennünk pedagógusi hajlamainkat, hogy a nyel-

Töreky László
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Látogatás a testvérvárosban
Tapolcai küldöttség járt
Este-ben, abban az észak
olasz kisvárosban, amellyel
már évek óta kitűnő kapcsolatot ápol Tapolca.
Október első hetében nyolc fős
tapolcai delegáció érkezett Estébe, a Festa Europea elnevezésű rendezvényre. A tapolcai
önkormányzatot a küldöttséget
vezető Kozma Henrik alpolgármester, a helyi borokat Borbély
Tamás borász, Tapolca turizmusát, a testvérvárosi látogatás
szervezői, Minorics Tamás és
Sohár Márta Tourinform irodai
munkatársak képviselték. Az
eseményre
hagyományosan
minden évben meghívja az itáliai város testvérvárosait,

ilyenkor Tapolcán kívül, Angliából, Franciaországból, Németországból és Horvátországból is érkeznek küldöttségek. A
fesztivál témája idén a gasztronómia volt. Kekk Laura és
Kalácska Botond a Batsányi
gimnázium 12. A osztályos tanulói voltak a tapolcai küldöttség legifjabb tagjai, ők fiatalosan a facebookon is megosztották élményeiket az olaszországi utazásról: ”A 9 fős tapolcai delegációnak olasztanárunkkal, Herczeg-Vecsei Katalinnal együtt mi is tagjai lehettünk. Megérkezésünk napja ismerkedéssel telt, a vendéglátó
család körében már a kezdetektől hasznosíthattuk és fejleszthettük olasz tudásunkat.

Másnap reggel egy élelmiszerekkel kapcsolatos konferencián vettünk részt, melyet közös ebéd követett, aztán helyi
manufaktúrákat, egy malmot és
egy borászatot látogattunk
meg. A nap végén, a közös vacsorán az angol delegációval
érkezett séf ételeit kóstolhattuk
meg, melyeket olasz szakácstanulókkal készített közösen.
Szombaton Velencébe látogattunk, ahol megnéztük a Szent
Márk teret és a velencei expót.
Vasárnap volt a delegációk hivatalos fogadása, amit egy ebéd
követett. Hosszú utat tettünk
meg, de nagyon szerencsésnek
érezzük magunkat, hogy részesei lehettünk ennek az utazásnak” - írták a fiatalok.
(tl)

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

TAPOLCAI ÚJSÁG -

A szénmonoxid
gyilkolhat!
A fűtési szezon számos veszélyt hordoz, sajnos a híradásokban ma is gyakran szerepelnek olyan esetek, amiben a halálos szénmo-noxid a főszereplő. Jobb megelőzni a bajt, ehhez
elég egy jó műszer!
A szénmonoxid (CO) a tökéletlen égés során jön létre. Mivel
az anyagok égése során tökéletes égésről sohasem beszélhetünk, szénmonoxid keletkezésére kisebb vagy nagyobb mértékben mindig számítanunk
kell. A rosszul beszerelt, véletlen meghibásodó, vagy nem
megfelelően karbantartott, beszabályozott kazánok, kályhák
hibás üzemelésekor nagy
mennyiségben keletkezhet és
hibás égéstermék elvezetés
esetén magas koncentrációban
jelenhet meg a lakótérben.
Színtelen, szagtalan, mérgező
gáz, emiatt rendkívül veszélyes. Miről lehet felismerni, ha
a szén-monoxidmérgezés esetével állunk szemben? Kábultság, nyugtalanság, hányinger,
fejfájás, izomgörcsök, eszméletvesztés, légzésbénulás - ezek
a tünetek.
Sajnos sok esetben a felsorolt
tünetek erőteljes jelentkezésekor az alany már cselekvőképtelen állapotba került, élete
csak külső segítséggel menthető meg. Manapság a szénmonoxid mérgezés könnyen megelőzhető megfelelő szénmonoxid érzékelő beszerelésével,
mely éles hangon és jól látható
fényjelzéssel jelez, ha a szénmonoxid szintje veszélyesen
megemelkedett. A készülék
segítségével a veszélyes gáz jelenléte még a korai szakaszban
felismerhető és a szénmonoxid
mérgezések elkerülhetőek.
Azonban nem mindegy, hogy
milyen műszert választunk.
Egy helyi épületgépészeti üzlet, a Gázcentrum munkatársaitól megtudtuk, a CO-szivárgásjelző szerkezetek közül,
csak azokat érdemes megvásárolni, amelyek a tesztek során is
jól szerepeltek, hiszen számos
bóvli jelent meg a piacon az
utóbbi években. Megtudtuk, az
üzlet éppen ezért, gondosan
ügyel arra, hogy kizárólag jó
ár-érték arányú, minőségi COjelző készülékeket forgalmazzon.
(x)

Hirdetés
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olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink...

Közönségtalálkozó
Intézményünk az idei évben
is csatlakozott az Országos
Könyvtári Napok elnevezésű programsorozathoz.
Ennek keretei között hívtuk
meg Fábián Janka írónőt
könyvtárunkba, aki rögtön
„megfogta” a hallgatóságot
kedves, közvetlen, természetes egyéniségével. A századforduló sajátos hangulatát idéző romantikus történelmi regényeit - többek között A német lány, Az angyalos ház, a Lotti öröksége
című köteteket - könyvtárunk olvasói is előszeretettel
kölcsönzik és olvassák. Beszélgetőtársa, Péringer Petra könyvtáros először arról
faggatta az írónőt, hogy mikor és milyen indíttatásból
fogott hozzá az íráshoz. Fábián Janka elmondta, hogy
már gyermekként nagyon
szeretett olvasni és tízévesen
maga is megpróbálkozott a
verseléssel, később naplót
vezetett, majd - az idők során gyűjtögetve az ötleteket
és az anyagot - 2008-ban
kezdte írni első regényét,
amikor a pénzügyi válság
miatt nyelvoktatóként vég-

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
október 15 - 21.
csütörtök – szerda
17 – 18. szombat –
vasárnap 14:00 1200,-Ft
Hotel Transylvania 2. –
Ahol még mindig
szörnyen jó 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 89 perc
16 - 19. péntek - hétfő 16:00
1000,-Ft
Szent Borbála
Színes, szinkr. olasz film
Hossz: 112 perc
Rendező: Carmine Elia
15 - 21. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Mentőexpedíció 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció-kalandfilm
Hossz: 136 perc
Rendező: Ridley Scott
15 – 21. csütörtök – szerda
20:30 1000,-Ft
Kötéltánc
Színes, szinkronizált
amerikai életrajzi film
Hossz: 120 perc
Rendező: Robert Zemeckis

Egy kevéssé ismert
gyógymód margójára
málisra csökkent. Az izomfájdalom teljesen megszűnt,
a műtött terület fájdalma
szintén megszűnt, csak mozgás közben volt érezhető. A
fekvés pihentető, megszűnt
a levertség, visszajött a beszédkedv, tudtam újra figyelni, tévét nézni. Megjött
az étvágyam, tudtam enni és
bennem is maradt, kívántam
a csokit, amire napok óta rá
se tudtam nézni. Tudtam
tisztálkodni és egyedül öltözködni kis segítséggel. A
Kezelés előtt: egész testben további kezelések még jaerős, elviselhetetlennek tűnő vítottak közérzetemen és álfájdalom, a műtött területe- lapotomon.
ken gyulladt, csúnya heg.
Továbbra is várjuk olvasóink
Magas láz, étvágytalanság,
írásait, ötleteit, észrevételeit a
(napok óta egy falat sem matapolcai7nap@gmail.com eradt bennem), álmatlanság,
mail címre. A beérkezett íráerőtlenség. Semmi sem pisok szerkesztett formában
hentetett, sem az ülés sem a
jelennek meg újságunkban,
(természetesen a terjedelmi
fekvés, ehhez nyugtalanság,
korlátok
figyelembe vételételjes fásultság társult. A művel) és internetes lapunkban a
tét helyén erős maró állandó
www.tapolcaiujsag.hu címen.
fájdalom, a beszéd nehézséget okozott, a legkevesebb is
fárasztott, teljes reményOnline újságunk
vesztés.
Az első kezelés után: nyu- www.tapolcaiujsag.hu
godt alvás, a fájdalom miniA Cranio-sacralis a 30-as
években felfedezett élettani
rendszer, melynek egyik fő
feladata, hogy biztosítsa az
agyi gerincvelő-folyadék
keringését, ami alapvetően
meghatározza a szervezet
öngyógyító képességét. Tapolcán Solymosi Antal foglalkozik ezzel a kezelési
móddal, lapunknak egyik
hálás betege (Bődi Zoltánné
Ildikó, Zalaszántó) írta meg
tapasztalatait.

Közönségtalálkozó Fábián Jankával a könyvtárban
zett munkáját elveszítette.
Beszélt a kezdeti nehézségekről - mivel ismeretlen
szerzőként nem talált kiadót,
első könyvei, az Emma-trilógia kötetei magánkiadásban jelentek meg - és arról is,
hogy őt úgymond az olvasók
fedezték fel maguknak, rajtuk keresztül vált ismert és
kedvelt szerzővé. Szó esett a
könyvek megírását megelőző háttérmunkáról, amikor
bizony visszaköszön a hivatása, Fábián Janka ugyanis
francia-történelem szakon
végzett. Megtudtuk azt is,

hogy írói nevét a nagyanyjától „kölcsönözte”, akinek
ezzel szeretett volna emléket
állítani. Közönsége örömmel nyugtázta a bejelentését, miszerint november közepe tájára várható új könyve megjelenése, amely Búzavirág címmel kerül a
könyvesboltokba. A szerző a
közönség soraiból elhangzott kérdésekre is szívesen
válaszolt. Az összejövetel
végén többen is dedikáltatták saját példányaikat Fábián Jankával.

MONOSTORAPÁTI - Erdei szentmise lesz október
17-én, szombaton 14.00 órakor az almádi monostor
romjainál. Celebrálja Illés
Sándor monostorapáti plébános. A gyalogos csoport

13 órakor a Cinegéből indul.
Lehetőség lesz autóval történő feljutásra is, a terepjárók a templom elől 13.00
és 13.30 között indulnak. A
szervezők kérik, hogy aki
autóval szeretne jönni, leg-

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

később 13.15-ig legyen a
Lapterjesztés
templom előtt. Amennyiben
esős idő lesz, a szentmise
egy másik napon kerül be- Lapunk terjesztésével kapcsolatos észrevételeit a lenti
mutatásra.
telefonszámon jelezheti:

06/87/412-289

06/20/358-3295

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!
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Füstölgött az aszfalt
RALLYE Mozgalmas hétvégén vannak túl az autósport kedvelői
Kemény, ütős rallys mezőny jött el Tapolcára hétvégén, a Dunántúli Szlalom Kupa versenysorozat
utolsó előtti fordulójára. A
versenynek úgy tűnik van
jövője városban, autókból, versenyzőkből és nézőkből sem volt hiány
szombaton.
A technikai sportokat, ezen
belül is az autós ügyességi
versenyeket nagy érdeklődés kíséri országszerte, igazi
különleges atmoszférával
bíró, amatőr sportesemények ezek, ahol versenyző és
látogató azonos hullámhoszszon van, imádja a technikát,
a száguldást, és a szabadtéri
bulit. Ez év májusában adott
először otthont Tapolca a
hajdani Dobó laktanya területén a DSZK versenynek,
már akkor kiderült, hogy a
jelentősen leromlott állapotú
terület igencsak alkalmas a
verseny
lebonyolítására.
Akkor, remek napfényes
időben többezren látogattak
ki a versenyre, hatalmas volt
az érdeklődés és ennek meg-

Tapolcán rendezték a Dunántúli Szlalom Kupa versenysorozat utolsó előtti fordulóját szombaton. A kis képen az abszolút verseny dobogósai
Fotó: Töreky László
felelően izgalmas volt a verseny is. A laktanya útjain ezúttal mintegy másfél kilométeres szlalomelemekkel
bőven ellátott nyomvonalat
jelöltek ki, a látványos, izgalmas, sok nézőt vonzó,
olykor hajmeresztő események az ügyességi pályán
zajlottak. A családosoknak
pedig külön is kedveztek a

szervezők, hiszen játszóház,
rendőrségi-, és tűzoltó bemutató és természetesen büfé is várta a közönséget. A
versenyben ezúttal hetvennél is több indulót regisztráltak, akik több kategóriában mérethették meg magukat. Tapolcát Lovász Róbert és Lovász Kornél képviselte 2990 köbcentiméte-

Rövid hírek

Arattak a sakkozók

n BAJNOK FUTÓK

Folytatódott az NBII. sakk
csapatbajnokság a Széchenyi csoportban . Ezúttal
Tapolca alulmaradt. A
Rockwool VSE viszont az
erdélyi Zabolában és Horvátországban is aratott.

- Nagykanizsán rendezték a Kanizsai Futófesztivált, ahol Domán Fruzsina és Kustos István
egyaránt első helyen ért
célba. Domán Fruzsina
a 10 km-es távon a női
felnőtt kategóriát nyerte meg. Kustos István a
21 km-es távon, a senior
(40 felett) kategóriában
szintén az első helyen
végzett, míg Földesi József ugyanebben a kategóriában az 5. helyen ért
célba.
(tl)
n LABDARÚGÁS Hazai
mérkőzésen
szen-vedett vereséget a
TIAC megyei I. osztályban szereplő labdarúgó
csapata. Ezúttal a Herend gárdáját fogadták.
Bár szerencsés góllal,
de mindeképpen megérdemelt 1:0 arányú győzelemmel térhettek haza a vendégek.
(ae)

- A Tapolca Városi Sportegyesület , Kölcsey Nyomda
csapata, az Ezüst Huszár
SE Veszprém csapatát fogadta október negyedikén.
Szoros mérkőzésen, minimális különbséggel győzött
a Veszprém. Végeredmény:
Tapolca Városi SE Kölcsey
Nyomda - Ezüst Huszár SE ,
Veszprém 5,5:6,5. A tapolcai csapat remekül küzdött ,
sokáig esélye volt a mérkőzés megnyerésére is- tudtuk
meg Kosztolánczi Gyula
sakkmestertől. A tapolcaiak
közül Gyarmati János, Horváth Márk, Érseki Tamara,
Simó Judit , Duffner Attila
győztesként állhatott fel az
asztaltól, Tóth Kristóf döntetlent játszott. A tapolcai
NBII-es sakk csapat jelenleg

a hetedik helyen áll a 12 csapat alkotta bajnokságban.
A Tapolca Rockwool VSE
két nemzetközi sakk csapat
versenyen vett részt a közelmúltban. A Romániában,
Zabolában tíz csapat részvételével rendezett sakk csapat
versenyen, a Tapolca Rockwool VSE nyert, méghozzá
nagyszerű teljesítménnyel.
A végső sorrendben itt első
lett a Tapolca Rockwool
VSE. Pontszerzők: Pásztor
Ferenc, Marton József,
Nagy Zoltán , Tóth Kristóf .
A horvátországi, Bjelovárban, nemzetközi sakk csapat versenyen is eredményesen szerepelt a Rockwool.
Az SK Bjelovárt a tapolcaiak 5-7-re verték. Bodó
Bence, Gyarmati János, Heiligermann Gábor, Bakos
Nándor, Duffner Attila voltak a tapolcai pontszerzők.
A nemzetközi megmérettetés egyéni villám sakkversenyét a tapolcai Gyarmati
János nyerte, Bodó Bence a
harmadik lett.
(tl)

res BMW 325i típusú autóval. Apa és fia közül ezúttal
az apa volt eredményesebb,
abszolútban a második helyet szerezte meg, Lovász
Kornél a harmadik lett. A
verseny abszolút győztese,
a sportág, a Dunántúl egyik
legeredményesebb hazai sofőrje, a veszprémvarsányi
Calippo Kft versenyzője,

7

Bognár Martin lett. Az autóversenynek egyébként kora
délelőtt ünnepélyes megnyitója is volt, ahol Rig Lajos a
térség országgyűlési képviselője, és a házigazda, szervező szerepében, Horváth
Gábor a Tapolca és Környéke Honvéd Kulturális Egyesület elnöke is felszólalt. Rig
Lajost mi is megkérdeztük,
kíváncsiak voltunk, vajon
mit gondol a laktanya sport
célú hasznosításáról. - Az
autósport sokakat érdekel,
látom, hogy milyen nagy
számban jönnek ide szerte a
dunántúlról. Ez nekünk jó,
hiszen illeszkedik abba
koncepcióba, hogy ősszel is
legyen turizmusunk, azaz a
nagybetűs szezonon kívül is
minél többen látogassanak
el Tapolcára. Természetesen
elsősorban egy ipari park
létrejötte a legoptimálisabb
hasznosítási lehetőség, ám
addig is abból hoznám ki a
maximumot szívem szerint,
ami már bizonyított. Például
ebből az autós versenyből.
Jól látható, hogy működik,
hogy ezreket vonz, hogy ideális hozzá a helyszín, nem
mellékesen a városnak sem
kerül pénzébe. Érdemes lenne akár többnapos hasonló
technikai sportágakban, versenyekben gondolkodni- fogalmazott az országgyűlési
képviselő.
(tl)

Két aranyéremet is szerzett a tapolcai fiatalember

Ádám aranyérmei
A hét végén rendezett
IFBB Testépítő és Fitness
Magyar Bajnokságon a
tapolcai Schneider Ádám
(Gilda MAX SE) junior és
felnőtt kategóriában is
győzelmet aratott, két
aranyéremmel gazdagította éremkészletét, megszerezte a világbajnoki
kvalifikációt.
Ádám a verseny után elmondta, hogy iszonyú kemény, hathetes diétával,
konditermi felkészüléssel és
gyakorlatozással indult ez a
megmérettetés is. - A verseny napjára, a mérlegelésre

sikerült befogynom a kategóriámba. Ekkor 72,8 kg-ot
mutatott a mérleg. Délelőtt
volt a junior verseny, melyen előbb gyakorlattal,
majd testfordulóval álltam
színpadra. Az eredményhirdetés után gyors szénhidráttöltés, és már melegíthettem is a felnőttre, amit egy
lábsérülésem is nehezített.
Itt szintén gyakorlat bemutatásával kezdődött a verseny,
pózolással folytatódott. Boldog vagyok, hogy sikerült
megnyernem mindkét kategóriát, így kvalifikáltam magam a novemberi felnőtt világbajnokságra.
(ae)
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Katonából lett festő
MŰVÉSZET Varga Károly első önálló kiállítását nyitották meg
Varga Károly, a Tapolcai
Képzőművészkör tagja,
első alkalommal mutatkozott be önálló kiállítással.
Alkotásait a Tamási Áron
Művelődési Központban
tekinthették meg a hétfői
megnyitó résztvevői.

Virgázik az orgona Horváth Róberték kertjében.
Nem mondható, hogy túl
gyakran előfordulna ez
októberben. A hosszú,
meleg ősz kissé megtréfálta a növényt
Fotók: Szijártó J.

Rendőrségi hírek
n ÉLETTÁRSÁT BÁN-

TALMAZTA - Szeptember
9-én vonultak ki a rendőrök
egy sümegi családi házhoz.
Oka: bántalmazásról érkezett bejelentés. A helyszínen
a sértett várta a rendőröket.
Elmondta, hogy 19 óra körül
élettársa megjelent az otthonában, összevesztek. A
vita hevében a férfi több alkalommal is megütötte a 25
éves nőt. Ezt követően K. Tibor kirángatta élettársát az
udvarra, a földre lökte és
megrugdosta, majd sietve
távozott a helyszínről. A
járőrök a bejelentést követően azonnal a bántalmazó
férfi felkutatására indultak,
akit egyik barátja házában
találtak meg. A 33 éves sárhidai elkövetőt előállították
a Tapolcai Rendőrkapitányságra. Gyanúsítottként kihallgatták és ellene könnyű
testi sértés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult- tudtuk meg a
Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadójától, Nagy Judittól.
(di)

Gólyahírek
Sziasztok, megérkeztem!
Havasi Ábel vagyok, súlyom
4255 gramm, magasságom
55 centiméter. Szüleim: Havasiné Sásdi Melinda, és
Havasi Gábor.
Mindannyian jól vagyunk!

Az érdeklődőket, illetve a
kiállítót külön, Barczáné
Tóth Boglárka intézményvezető köszöntötte. Beszédében arról szólt, hogy eddig viszonylag kevés festményt láthatott a közönség
Varga Károlytól, így a mostani tárlat remek alkalom arra, hogy jobban megismerhessék Tapolcán az alkotó
munkáit, gondolatvilágát. A
kiállítást Tihanyiné Bálint
Zsuzsanna alkotótárs, a képzőművészkör vezetője nyitotta meg. Elmondta, hogy a
képzőművészkör minden
évben közös tárlattal kedveskedik a művészeteket
kedvelő közönségnek. Ezt
egészítették ki 2013-ban
annyival, hogy egy-egy tagtársuk önállóan is bemutat-

Varga Károly első önálló tárlatát nyitották meg a Tamásban hétfőn este
kozik. - Ebben a sorozatban
a kör egyik alapító tagját,
Varga Károlyt köszönthetjük most - tette hozzá Zsuzsanna, majd bemutatta a kiállítót. Mint elhangzott, Varga Károly általános iskolai

SZEM - PONT
Barbár munka. Ráadásul logikátlan is. Nagyjából így
foglalta össze a szolgáltató emberei által elvégzett diófacsonkolást Dezső László, aki Szent György-hegyi birtokán szomorúan szembesült az őt fogadó látvánnyal.
Ágak, gallyak halomban a pince bejárata előtt, még a fa
alatti asztal és pad sem látszott ki a levagdalt dióágak
alól. A tulajdonos szerint teljesen értelmetlen is volt a
munka, ugyanis a levágott ágak már jó ideje lefele
hajlottak, és nem veszélyeztették az ott lévő vezetékeket.
Egy szál vezeték viszont valóban áthalad a fa koronáján,
de azt nem szabadították ki. Viszont sikerült elcsúfítani a
pince előtti szép diófát.
Ez olvasónk véleménye, így természetesen közöljük az
illetékes szolgáltató reagálását is, amennyiben ennek
szükségét látják!
(szj)

Barbár és logikátlan munkát
végeztek itt, mutatja a munkatársunknak a
pince felháborodott tulajdonosa
Fotó: Szijártó J.

Fotó: szj.

tanulmányait Tapolcán, a
középiskolait Ajkán végezte. Majd a katonai pályát választotta. Innen került a városi tévéhez. Rajzolni, festeni mindig szeretett, de erre
igazán a képzőművészkör-

ben eltöltött hat évben nyílt
lehetősége. Sokat fejlődött
ezekben az években, legfőbb erőssége a portré. Különösen jó érzékkel ábrázolja az általa megfestett személy tulajdonságait. (szj)

Heti SÜTI

es szaggatóval kiszaggatjuk, és sütőpapírral ellátott sütőlemezre téve
180 C fokra előmelegített sütőben
8 perc alatt megsütjük. Rácsra téve
teljesen kihűtjük. 2-2 kihűlt kekszet megkenünk a szintén kihűlt
karamellel. A tetejüket megkenhetjük olvasztott csokoládéval, vagy
csak megcsorgathatjuk vele,de el is
maradhat. Hagyjuk legalább egy
éjszakán át pihenni, hogy ne csúszszanak szét a kekszek. Karamell A karamell hozzávalóit a rum kivételével egy lábasban összekeverjük, tűzre tesszük, felforraljuk,
majd csökkentve a hőt állandó keverés mellett 30 percig főzzük,
amíg szép karamell színű sűrű
massza lesz. Ha kész, belekeverjük
a rumot, hagyjuk kihűlni, majd betesszük a hűtőbe a gyorsabb dermedés elérése végett. Sütési hőfok:
180°C, sütési mód: alul-felül sütés.
Fehér Sándorné, Tapolca

Vaníliás
keksz
rumos
mézkaramellel
Hozzávalók: Keksz - 35 dkg finomliszt (szitálva), 5 dkg kukoricaliszt (szitálva), 15 dkg porcukor,
1 csipet só, 2 db tojássárgája (kisebb), 3 teáskanál vanília kivonat,
25 dkg vaj (lehet margarin is). Karamell - 3 ek méz (bő), 12.5 dkg vaj
(lehet margarin is), 2 dl növényi
tejszín, 3 teáskanál rum. Tetejére 100 g csokoládé (opcionális).
Elkészítés: Keksz - A keksz hozzávalóit gyorsan összegyúrjuk, és
egy fél órára hűtőszekrénybe teszszük pihenni. Fél óra után kb. 0,5
cm-es téglalappá nyújtjuk, 4-5 cm-

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30-50/db
Burgonya: 140 Ft/kg
Sárgarépa: 200-220 Ft/kg
Zeller: 240 Ft/db
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Újhagyma: 100 Ft/kg
Fejeskáposzta:150 Ft/kg
Kelkáposzta: 440 Ft/kg
Karfiol: 400 Ft/kg
Bimbóskel: 650 Ft/kg

Paprika: 300-400 Ft/kg
Paradicsom: 400 Ft/kg
Uborka: 300-350 Ft/kg
Tök: 260 Ft/kg
Cékla: 250 Ft/kg
Retek: 120 Ft/kg
Alma: 150-250 Ft/kg
Körte: 250-350 Ft/kg
Szilva: 300 Ft/kg
Szőlő: 250-450 Ft/kg
Dió: 2400-2600 Ft/kg
Mandula: 4000-4200 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg

