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Leltár és köszöntés
ÚJÉV Megemlékeztek a tavaly elhunyt Lasztovicza Jenőről is
Néma főhajtással emlékeztek az egy évvel ezelőtt elhunyt országgyűlési
képviselőre, Lasztovicza
Jenőre az újévi köszöntő
résztvevői.
A Tamási Áron Művelődési
Központban Dobó Zoltán
polgármester beszéde elején
emlékeztetett a tavalyi esztendő súlyos veszteségére,
ami a család mellett a várost,
a térséget is érintette. Mint
mondta, az újévi rendezvényen hagyományosan a
város közéleti, társadalmi,
gazdasági szereplői gyűlnek
össze, azonban 2016. januárjában Lasztovicza Jenő már
nem lehet köztük. Éppen egy
évvel ezelőtt távozott közülünk.
- Veszteséggel kezdtük
2015-öt, ami aztán meghatározta az egész év további
eseményeit, közéletét. A város nyolc hónapon keresztül
választási lázban égett, torzsalkodás mérgezte a közhangulatot. Végül kaptunk
egy új országgyűlési képviselőt és két új tagot a város

Dobó Zoltán: Veszteséggel kezdtük az évet, de történtek pozitív dolgok is Fotó: szj.
képviselő-testületébe. Örülünk, de sokat is várunk tőlük - fogalmazott Dobó Zoltán.
Majd a tavalyi veszteségek
sorát folytatva szólt a két helyi bankfiók bezárásáról, az
elvándorlásról, az özönvízszerű augusztusi esőzésről.

Az óév leltára azonban hozott pozitív dolgokat is,
amelyek között a polgármester elsőként említette a
közhangulat javulását, és a
közösségi rendezvények látogatottságának növekedését. Szorosabbá vált a történelmi egyházakkal való

együttműködés, az országos
hírnévnek örvendő hadi
kulturális fesztivál rendezésében pedig komoly tényezővé lépett elő a tapolcai önkormányzat.
(A folytatást a 2. oldalon olvashatják „Célok 2016ban” címmel)
(szj)

A szavak
ideje lejárt
Átitatja mindennapjainkat az erőszak, legyen szó köztörvényes
bűnözésről,
vagy éppen terrorizmusról. Vannak médiumok, akik szinte ebből élnek. Minél szörnyűbb, annál jobb
alapon. És amikor történik valami megrázó,
tragikus, felháborító,
itthon, vagy bárhol a
világban jönnek a „súlyos”
következmények. A vezető politikusok nyilatkozatot
adnak ki, s elítélik a
cselekményt. Sőt, sokan elhatárolódnak
attól, annak minden
formájától.
Mások
azonnali szankciókat
sürgetnek. Aztán újra
nyilatkoznak, együttműködésre szólítanak fel valami ellen,
vagy valamiért. Majd
jön a következő csapás, újabb és újabb
egyéni, vagy csoportos tragédiák sora.
Mivel a szavak viszszatartó ereje lejárt.
Szijártó János

Szép országos elismerés
- A Magyar Épületgépészek mondta el lapunknak a SzécNapjának alkalmából meg- henyi iskola igazgatója.
rendezett versenyen a szak- Szollár Gyula azt is elárulta,
mai zsűrit annyira lenyűgöz- hogy a "csoda-autó" a szakte a tapolcai versenymunka, minisztériumhoz került és a
hogy az első helyezést és a nagyközönségnek is bemuvele járó 150 000 Ft értékű tatják majd a 2016-os Consműhelyfelszerelést egyhan- truma Országos Épületgépé(tl)
Nagy László tanár úr szak- gúan csapatunknak ítélték- szeti Szakkiállításon.
mai irányításával az Épületgépészet képzőművészei
2015 elnevezésű országos
versenyen - amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartottak - készült el a speciális
jármű. A rangos eseményen
28 szakképző intézmény 53
csapata vett részt. A feladat
az volt, hogy Épületgépészeti anyagokból kellett tetszőleges technológiával, tetszőleges használati tárgyat A győztes csapat és tanáruk a gőzzel hajtott autóval
műalkotást készíteni.
Egy működő gőzmotor
meghajtású kisautót készített és elhozta vele az
első díjat Budapestről a
Széchenyi iskola csapata
a közelmúltban. Lenyűgözték a zsűrit.

A szervezésért járt az oklevél a tapolcaiaknak

Eredményes munkát végeztek
Több, mint negyven város,
köztük Tapolca is, elismerésben részesült, az Európai
Mobilitási Hét és Autómentes Nap záró konferenciáján,
melyet Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár
adott át. Tapolca képviseletében, Parapatics Tamás, a

Tapolcai Városfejlesztési
Kft. ügyvezetője és Illés
Zsófia, a Tapolca Kft. - Csermák József Rendezvénycsarnok vezető rendezvényszervezője, másik harminchat város képviselőjével, a
program
szervezésében
nyújtott kiemelkedő teljesítményért vehetett át oklevelet.
(hg)
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KÉPVISELŐI
platform
Lapunk
vendége
a héten:
Sólyom Károly
- Lehet, hogy csak információhiány részemről,
de számomra úgy tűnik,
az elmúlt egy évben különösebb fejlődés nem
történt választási körzetemben (1-es), de a városban sem. Erről beszélt Sólyom Károly önkormányzati képviselő
lapunk vendégeként, az
idén is elindított rovat, a
„Képviselői platform”
keretein belül. - Továbbra is a laktanyák közművesítését, fejlesztését
tartom kiemelten fontosnak, hiszen egy feltörekvő gazdasági folyamat tapasztalható körülöttünk, amit nekünk,
tapolcaiaknak is meg
kellene lovagolnunk.
Sajnos nem látom itt az
előrelépést. Az jó dolog, még a késés ellenére is, hogy a strandfejlesztés megindult, de
tény, hogy ezt is még az
előző
városvezetés
hagyta jóvá. A Dobó lakótelepen fontos lenne
az elavult közművek
cseréje, de a futballpálya, a nőtlen tiszti
szálló épülete és a hadipark helyzete is sürgős
együttgondolkodást
igényelne. Sajnos több
olyan lakótelepi bejárás,
egyeztetés történt, amiről utólag értesültem.
Nyilván jogában áll a
városvezetésnek, hogy
ott bármikor, bármiről
egyeztessen, de ha engem, az ott megválasztott egyéni képviselőt
kihagynak mindebből,
akkor kár együttműködésről, közösségépítésről beszélni.
(szj)

KÖZÉLET

2016. JANUÁR 15.

Célok 2016-ban
MÉRLEG Felpezsdült és megszépült a belváros
(Folytatás az 1. oldalról)
Újévi köszöntőjében Dobó
Zoltán azt is hangsúlyozta,
hogy elkezdődött a belváros
újjáélesztése, évek óta kiadatlan üzletek találtak gondos bérlőkre. Homlokzatok
újultak meg, megnyitották a
belvárosi illemhelyet, szigetelték a városi piaccsarnok
tetejét. A városvezetés munkáját kulturális és gazdasági
kabinetek segítik, a testvérvárosi kapcsolatok is megélénkültek. A régi partnerek
megtartása mellett orosz, török és kazah küldöttségeket
fogadtak Tapolcán. Nagy
eséllyel idén márciusban az
orosz várossal testvértelepülési megállapodást is köt az
önkormányzat. A polgármester külön szólt a kórházról is, amelyre az önkormányzat továbbra is sajátjaként tekint, és mindent elkövetnek az idén is a kapcsolat

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:

Az újévi fogadáson a Tördemic Néptáncegyüttes adott
remek, régi, környékbeli (Raposkáról származó) népszokásokat felelevenítő műsort
Fotó: Szijártó János
javítása érdekében. Ezt bi- gyógyhely-jelleg erősítését,
zonyítja az intézmény szá- a laktanyai területek fejleszmára átadott több milliós tá- tését említette, illetve külön
mogatás is, sőt - mint az el- kiemelte a pályázati lehetőhangzott - rövidesen újabb ségek kiaknázását.
kórházi felszereléseket, ápo- Az újévi ünnepség nívóját
lási eszközöket is szállítanak Vitus Kata szavalattal, Őri
Jenő és Román Iván igényes
a létesítménybe.
Az idei célok között a strand muzsikával, a Tördemic
megnyitását, annak gazda- Néptáncegyüttes színpadi
ságos üzemeltetését, a produkcióval emelte. (szj)

Vállalkozók és a tapolcai média

zók is megoszthatják szakmai tapasztalataikat, tudásukat. Többek között elhangzott, a helyi média olyan
komplex csomagokat (reklámfilm, képújság, szakértői
cikkek, gazdasági tudósítások, hirdetések) és viszonylag olcsó reklámfelüleleteket képes kínálni, ami egyedülálló a piacon. A találkozó
második részében a vállalkozók észrevételezhették az
elhangzottakat.
A hozzászóA Tapolcai Újság, illetve a
lások
egy
része
arról szólt,
Tapolcai Városi Televízió
hogy
a
Tapolcán
viszonylag
legújabb felállásában arra
alacsony a fizetőképes ketörekszik, hogy megtalálja a
reslet, ugyanakkor több keközös hangot a város gazdareskedelmi szegmensben
sági életének szereplőivel,
választékhiány is van, amely
ezért számukra új megjelea környező városokba viszi a
tapolcai vásárlók egy részét.
Ez a helyi gazdasági életre
nézve kedvezőtlen, rossz hatású folyamat. Ugyanakkor
kiderült az is, hogy számos
tapolcai vállalkozó, keresFogadóórák a városházán:
kedő versenyképes árakkal
- Rig Lajos országgyűlési
és széles kínálattal rendelképviselő minden hónap első
kezik, mégis a vártnál, elvárcsütörtökén (15.00-16.00 óra
hatónál kisebb forgalmat boközött) a Tapolcai Közös Önnyolít. Számukra fontos lenkormányzati Hivatal udvari tane,
hogy a város lakossága
nácstermében tart fogadóórát
tisztában
legyen azzal, hogy
- Kozma Henrik Alajos
bizonyos
termékekért nem
alpolgármester
A
helyi
média
és
a
város
vállalkozói
közös
fórumon.
kell
autózni,
azok versenyJanuár 18. 14.00-16.00
Megvitatták a problémákat, keresték az együttműkö- képes árakon helyben is el- Dobó Zoltán polgármester
dés lehetőségeit
Fotó: Töreky László érhetők.
Január 25. 14.00-16.00
(tl)
A Tapolcai Média Kft.
együttgondolkodásra hívta a város ismert vállalkozóit a napokban. A polgármesteri hivatal udvari tanácstermében a kölcsönösen előnyös együttműködés lehetőségeit keresték, ugyanakkor a beszélgetések során rávilágítottak néhány fennálló
problémára is.

INFORMÁCIÓ

nési, bemutatkozási lehetőségeket kínál. Ugyanakkor
helyi vállalkozókra fókuszálva a jövőben fokozottabb mértékben gazdasági
írásokkal, tudósításokkal is
fűszerezné a helyi elektronikus és írott sajtót. A fórum
első felében Szijártó János a
Tapolcai Média Kft. ügyvezetője, a városi újság főszerkesztője, és Kovács Melinda
a helyi televízió főszerkesztője mutatta be a város médiájának felépítését, működését, és a lehetőségeket. Lapunkban új rovatok indulnak az olvasók szélesebb körű tájékoztatása érdekében
úgy, hogy a helyi vállalko-

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

Megjelenik a TAPOLCAI
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Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 10.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
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Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Gyorsan cselekedtek
GÁZÖMLÉS A két tapolcai diák komoly katasztrófát előzött meg
Akár komolyabb baj, eset- marosan elhárították. - már újra üzemelt a rendszerleg gázrobbanás is bekö- Mindössze három órás volt a mondta el lapunknak Rédli
vetkezhetett volna, ha két fűtéskimaradás, 16 órakor Károly a rendezvénycsarnotapolcai általános iskolás
fiú, Balta Bálint és Hegedűs Márk nem azt teszi a
napokban amit egy gázömlés esetében tenni kell.
A két rátermett fiatalember
ugyanis az elmúlt hét péntekének, kora délutánján észrevette, hogy a városi rendezvénycsarnok
melletti
gázóraszekrény felől erős
zúgó hang hallatszik és nagy
nyomáson a szabadba ömlik
a gáz. Csak később derült ki,
hogy egy arra járó sószóró
tehergépkocsi lapátja sértette meg a gázóraszekrényhez
vezető gázcső szakaszt. A
két srác azonnal tudta, hogy
mi a teendő. Biztosították a
területet és értesítették a
csarnok egyik ott tartózkodó
dolgozóját. A fiúk jóvoltából így nem került veszélybe
senkinek sem az élete a tűzoltók, a rendőrség, a sérülés
elhárításában közreműködő
szakemberek kiérkezéséig.
A hibát szerencsére ha-

kot üzemeltető Tapolca kft
vezetője, majd hozzátette,
ők kértek sószóró autót a
csarnokhoz a csúszásveszély elhárítása érdekében.
Az igazgató úgy tudja, a
munkát végző IFA vezetője
nem vette észre, hogy a kocsi oldalra jelentősen kilógó
tolólapátja felsértette a gázvezetéket, ezért gyanútlanul
továbbment. A keletkezett
kár, a javítási költség a gépkocsi felelősségbiztosítása
alapján rendeződhet a közeljövőben - tudtuk meg.
A két szemfüles fiú egyébként a tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola diákja.
- Ilyen esetekben igyekszünk példaképként állítani
a többiek elé a rátermett
magatartást. Ez esetben is
igazgatói -, illetve nevelőtestületi dicséretre terjesztjük fel a fiúkat, ír róluk az
iskolaújság, illetve iskolai
ünnepségeink egyikén a tanulók-, nevelők-, szülők jelenlétében is jutalmazzuk
őket - mondta el lapunknak
Balta Bálint és Hegedűs Márk jól oldott meg egy veBajner Imre a tanintézmény
szélyes helyzetet a rendezvénycsarnoknál Fotó: Töreky igazgatója.
(tl)

Rövid hírek
n FÜST szivárgott
egy lámpatestből a minap a Wass Albert
könyvtár egyik emeleti
termében. A tűzjelző
működött, a hibát hamarosan elhárították.
Erről a könyvtár igazgatója tájékoztatta lapunkat. Dr. Décsey Sándor elmondta, a helyszínre vonuló szakemberek gyorsan megszüntették a hibát. - Kiderült, az egyik fáziskiegyenlítő kondenzátor
füstölt el, ebből még
165 darab van az épületben. A közeljövőben
ezek cseréjét tervezzük,
mert kiderült, minőségük nem kielégítő. Öröm az ürömben,
hogy a jelzőrendszer
jól vizsgázott - mondta
az igazgató.
(tl)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombati
(2016.01.16.) túrájának
tervezett útvonala: Tapolca-Szent Györgyhegy-Tapolca. Találkozó a tapolcai autóbuszpályaudvaron szombaton reggel 8.00 órakor.

Figler testvérek- A néptánc bűvöletében
Három fantasztikus emberről szól a következő
történet, akik testvérek és
immár negyed évszázada
a Batsányi Táncegyüttest
erősítik.
Figler Gyuri és Karesz ikrek, hozzájuk "csatlakozott"
egy év múlva egy leány isRita, aki a család szóvivőjeként készségesen válaszolt
kérdéseimre. Szomorú, de
meg kell említenem-, hogy
rövid ideig a legifjabb testvérrel, Péterrel együtt, négyesben- is táncoltak.
- A fiúk 1971-ben születtek
Budapesten, tíz perc különbséggel. Teljesen ellentétei
egymásnak- Gyuri az ész,
Karesz a művészlélek. Ideérkeztem én 1972-ben. Tapolcára 1980-ban költöztünk, itt fejeztük be az általános iskolát, majd hárman
háromfelé mentünk továbbtanulni.
- Kinek és mikorra tehető az
aktív táncos „karrierjének”
kezdete?

- A táncot is születésünk sorrendjében kezdtük. Elsőként
Gyuri- 1987-ben csatlakozott az együtteshez, majd rá
egy évre Kareszt vitte le a kíváncsiság egy próbára. Ő is
ott maradt. 1989-ben én is
lesétáltam a Batsányi János
Művelődési Központba, látnom kellett, mit „esznek”
annyira a néptáncon.
- Mindhárom (négy) testvér
elsősorban a Batsányi Táncegyüttesben töltött el hosszú
éveket, sőt, évtizedeket. Mit
adott nektek ez a társulat?
- Egy rövid ideig megadatott, hogy négyen - Péter
öcsénkkel együtt, aki sajnos
már nem lehet köztünk egyszerre koptassuk a színpadot. Azt hiszem, a legszebb időszak volt. Sokat
köszönhetünk a Batsányi
Táncegyüttesnek és Németh
Lászlónak. Szerencsésnek
mondhatjuk
magunkat,
hogy egy ilyen csapathoz
tartoztunk évtizedeken keresztül. Rengeteg fellépés,
fesztiválok, felvonulások,

Ki mit tud?, külföldi turnék.
Kinyílt a világ kapuja. Így
visszagondolva, még az
egész hétvégés fárasztó próbák is megszépültek emlékeinkben.
- Ezen kívül ki és hol táncolt
még?
- Egyedül én voltam hűtlen,
két esztendőn át táncoltam a
szentbékkállai Pegazus Fogadóban, majd a Káli Tűzrózsákkal. A néptánc mellett
elsajátíthattam a cigánytánc
és az operett lépéseit is.
Gyuri és Karcsi hűségesek
maradtak a társulathoz.
- Mit mondanátok a jövő tehetségeinek? Mi kell ahhoz,
hogy valakiből jó néptáncos
legyen?
- Először is keressenek egy
olyan összetartó csapatot,
akikkel jól érzik magukat.
Ahol nem irigyek, hanem
büszkék egymás sikereire,
ahol a kevésbé tehetségeseket nem az utolsó sorba
tolják, hanem addig segítik
és bátorítják, amíg ők is az
első sorba nem kerülnek.

A négy testvér: Gyuri, Karcsi, Peti és Rita Fotó: Archív
Szerintem bennünk sem volt
semmi plusz, csak egyszerűen részesei szerettünk volna
lenni egy szuper közösségnek, ezért mindent megtettünk, kihoztuk magunkból,
amit csak lehetett.
- Mennyire életkorhoz kötött? Mikor érdemes elkezdeni, illetve mikor illik abbahagyni?
- Sajnos, mi mindannyian
elég későn, felnőtt fejjel
kezdtük el. Szerencsére a mi
gyerekeinknek már lehetőségük volt óvodás koruk óta

táncolni. Nem erőltetjük, az
ő döntésük, amíg kedvük
van műveljék. Nekünk, így
40 év felett lehet, hogy illene
már abbahagyni, de erről az
illemóráról mi hiányoztunk!
- „Zene nélkül mit érek
én…”- énekelte egykoron a
nagy slágert Máté Péter. Ez
rátok is igaz a néptánc, tánc
területén?
- Abszolút! Mindhárman
abbahagytuk már hosszabbrövidebb ideig, de aztán jöttek az elvonási tünetek. A
tánc a mi drogunk.
(di)
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Nem árt tudni...
A kreszvaltozas.hu írja,
hogy a visszaélések megelőzése érdekében a jogalkotó 2016-tól szigorította a
rendszámhasználatot.
A
rendszám nélküli autózás
visszaszorításáért a módosítás pontosítja a rendszámhasználat szabályait - hatósági jelzés nélkül a gépjárművek a közúti közlekedésben nem vehetnek részt.
Új eleme a 2016-os szabályzásnak a gépkocsikra vonatkozó behajtási tilalom környezetszennyezési jellemzők alapján történő meghatározásának
lehetősége,
amelyet a közútkezelők a
védett belterületi övezetekben alkalmaznak.
A vasúti átjárok megközelítése esetében az eddig általánosan érvényes és megadott kötelező 30 km/h sebességhatár megszűnik, az
áthaladáskor az adott útra
érvényes
sebességhatárt
kell betartani. További változtatás, hogy a gépkocsik
elszállítására jogosultságot
kapnak a közterület-felügyeletek is valamint lehetőség nyílik a magánutak külön jelzőtáblával történő jelölésére is. További információval bővülnek az útjelzőtáblák, valamint újabb sebesség ellenőrzésre figyelmeztető táblát vezetnek be
ebben az évben.
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Törések és javításuk
AUTÓÜVEG A legkisebb sérülést érdemes azonnal leragasztani!
Az autó karosszériájának,
de még inkább a szélvédőnek komoly ellensége
az apró kavics. Az amelyik gyakran oda csapódik
be, ahova nem kellene.
Ilyenkor általában nyílik a
pénztárca.
- A tél veszélyeztetettebb
időszak a kavicsfelszóródás
szempontjából, hiszen a téli
gumik jobban összeszedik
az útfelületről a rajta lévő
apróbb szemű anyagokat,
amelyekből aztán gyakran a
szélvédő is részesül. A tavasztól aztán némileg mérséklődik az ebből fakadó törések, repedések száma, bár
a mi munkánk folyamatos
akkor is, hiszen sokan nem
hozzák el azonnal autójukat
hozzánk, csak ha már tényleg komoly a baj – mondta
lapunknak Kollár László, a
tapolcai autóüveg szerviz
vezetője. Hozzátette, minden apró sérülést komolyan
kell venni, hiszen az alig látható törések is kiterjedhetnek idővel, ami aztán akár a
szélvédő cseréjét is okozhatja. – A legtöbb, amit a sofőr
ilyenkor tehet, hogy egy kis
szalaggal leragasztja a sérült
felületet. Ezzel megelőzi,
hogy a javításig víz, vagy
egyéb szennyeződés kerüljön a törött részbe. Ha ezt az
apró megelőzést elmulasztja
az autós, akkor előbb, vagy

Szélvédőcsere a tapolcai autóüveg szervizben. Huszonnégy éve dolgozik a szakmában vállalkozóként Kollár László
Fotó: Szijártó János
utóbb eltömődik a sérült rész
külső felülete, belül pedig
marad egy apró kis légbuborék, ami feszültséget okoz.
Ez pár hónapon, vagy egy,
két éven belül szétfeszíti az
üveget. Ha leragasztás megtörténik, akkor a szerviz már
kilencven százalékos esélylyel tudja elvégezni a javítást - tette hozzá a szerviz vezetője.

Általában a régi egy forintos
nagyságig jó eséllyel javíthatók a törések, annál nagyobb felületnél viszont már
nem igazán. A törések között
megkülönböztethetünk
többfélét, így a kagylós törést, vagy az ökörszem formájút, amelyek többnyire
javíthatók.
Az új első szélvédő árak 2550 ezer forinttól indulnak,

aztán százezres nagyságrendben állapodnak meg autótípus és gyártmány függvényében.
Ha olyan a sérülés, akkor kizárólag a csere a megoldás,
ilyenkor érdemes tájékozódni, szakemberhez fordulni,
hiszen a beszerzési árak között is nagy eltérések adódhatnak, csakúgy, mint a minőség tekintetében.
(szj)

A téli közlekedés fokozott óvatosságot igényel
A tél közepén járunk, akik
elmulasztották a felkészülést, azok már mást
nem tehetnek, minthogy
bíznak a jó időben. A karosszéria vonatkozásában ilyenkor már nincs mit
tenni, válaszolta lapunk
érdeklődésére
Lovász
Róbert, tapolcai szerviztulajdonos.
- - Ilyenkor már a nedvesség
miatt nem lehet viaszolni,
alvázat, üreget kezelni. Az
soha nem árt persze, ha tiszta
vízzel lemossuk az alvázat
és a fékdobokat. Főként akkor, ha Ausztriában is járunk időnként, ott ugyanis
erősen sózzák az utakat, ami

aztán folyamatosan marja a
gépkocsi alvázát, alsó részeit. Ettől mindig jobb, mielőbb megszabadulni.
Télen a síkosság okoz problémát, azt kell kalkulálni, de
a kilátás biztosítása is rendkívül fontos. Nem elég egy
kis lyukat kaparni a szélvédőre. Sajnos sokan pórul jártak már emiatt. Az akkumulátor állapotára is figyeljünk.
Ha valaki hosszabb útra indul, mindenképpen ellenőrizze, nehogy az otthontól
távol kerüljön bajba. A szélvédőmosó-folyadék szintje
és fagyállósága, az ablaktörlőgumik állapota ilyenkor
Lovász Róbert: Gyakrabban mossuk az alvázat télen, szintén fokozott figyelmet
de az akkumulátorra is figyeljünk!Fotók: Szijártó János igényel. A reggeli jégkapar-

gatást is körültekintően,
megfelelő eszközzel végezzük, mivel tapasztalataim szerint sokan ilyenkor
karcolják össze szélvédőjüket - hangsúlyozta a szakember.
A gumik állapota, a bennük
lévő nyomás szintén az ellenőrzés tárgya kell, hogy legyen. Ezeken adott esetben
sok múlhat.
(szj)
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Zeneiskolások bemutatkozása Hazajárók Tapolcán
Zeneiskolai tanulók és
mestereik együtt örvendeztették meg közönségüket a Járdányi Pál zeneiskola hagyományos
karácsonyi
hangversenyén a Tamási Áron Művelődési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében az ünnep előtt.
A halimbai énekes tehetség,
Kovács Bonita Boglárka
gyönyörű, „Betlehem, Betlehem” című népdal produkcióját követően, Péni Béla
köszöntötte a több, mint kétszáz főnyi közönséget. A tapolcai zeneiskola igazgatója, karácsony üzenetéről
szóló ünnepi szavaiban arra
biztatott mindenkit, hogy
forduljon szeretettel, türe-

lemmel és megértéssel a másik ember felé, lehetőleg a
nehéz hétköznapokban is.
Az igazgató szavai után Őri
Jenő igazgatóhelyettes konferálta fel a fellépőket, elsőként az iskola legfiatalabb
növendékét, Joó Zsombort,
aki a „Kis karácsony”-, illetve a „Télapó itt van” című
gyermekdalokat furulyán, a
kezdők bájos játékával adta
elő. Az ünnepi esemény további részében a tapolcai
Járdányi Pál zeneiskola legjobb diákjainak nagy része
színpadra lépett, szólóban,
kísérettel, diák, illetve tanár
zenésztársakkal közösen.

Az ünnephez illő hangulatú,
egyszerűbb, vagy komplikáltabb zenei művekben az
iskolában tanított hangszerek mindegyike megszólalt. A tehetséges és számos
zenei versenyen sikeres helyi- és környékbeli növendékek az oktatási intézmény
szintjéhez méltó, szép teljesítményt nyújtottak. Különleges és megható zárómomentuma volt a karácsonyi
koncertnek a “Dicsőség
mennyben az Istennek” című, gyönyörű keresztény dal
előadása, amelyet a diákok
tanáraikkal közösen énekeltek el.
(tl)

Hirdetés

Ezúttal is élmény volt a Járdányi Pál zeneiskola hagyományos karácsonyi hangversenye Fotó: Töreky L.
Hirdetés

Hatfős tévés csapatukkal
megjárták az Őrvidék-,
Kárpátalja-, Erdély-, a
Délvidék-, a Felvidék magyarlakta történelmi tájait.
A közelmúltban a városi
moziban meséltek élményeikről, hitvallásukról a
műsor készítői.
A Duna Televízió Magyar
Örökség-díjas „Hazajáró"
című, negyedik évadát is
megérő honismereti sorozatának két szimpatikus műsorvezetője, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor az
utóbbi időben száznál is
több közönségtalálkozón
vett részt határon innen és a
mai határokon túl egyaránt.
Ezeken az eseményeken élményeik, munkájuk ismertetésén túl azt is igyekeztek
elmondani, hogy a hazaszeretethez, a honismerethez a
bakancsos turizmuson keresztül is vezet út, ahogy ők
megfogalmazták: "A "Hazajáró" hétről-hétre bakancsot
húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul bebarangolja a
Kárpát-medence varázslatos
tájait és megismerje hazánk
természeti- és kulturális ér-

tékeit, történelmi emlékeit
és az ott élő emberek mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Mura-vidéken, Őrvidéken és a mai Magyarországon hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral vagy kenuval halad vándorútja során. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró
fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön át, patinás
városokig – megannyi magyar emlék kíséri a "Hazajáró" soha véget nem érő
útját." A moziban tartott közönségtalálkozó résztvevői,
a forgatások helyszínein készült képek, filmfelvételeket
is megtekintve, megismerkedhettek a honismereti, természetjáró sorozat kulisszatitkaival,
nehézségeivel.
Megtudhatták, a Hazajáró a
Másfél millió lépés Magyarországon című, ma már kultikusnak számító műsor
nyomdokán indult el, hogy
az elcsatolt területeken élő
magyarokról, helyi hagyományaikról, épített és természeti értékeiről hírt adjon,
erősítse a nemzettudatot, az
együvé tartozást.
(tl)
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Marton és a klasszikus ideál Batsányi kultusza
A szobrászművészet oly
idős, mint az eszmélő ember.
Ugyanis megörökíteni szándékozik isteneit, hőseit, kiválóságait, de a legtökéletesebb alakban, ami számára a
proporcionált emberi figura.
A görög szobrászművészet
állandó törekvése volt, a legszebb és legtökéletesebb
emberi arányokat megalkotni figuráin, köztereire és
épületeire. Erre módjában
állt megfigyelni a legszebbnek tartott izmos emberi alakokat, a sportban. A spártai
szigorú nevelésen, a macedón szoldateszkán de leginkább az Olimpiai-játékokon,
melyre összesereglettek az
összes görög törzsek legjobb
atlétái a meghirdetett treuga
dei keretében. A legnagyobb
művészeik az építészek mellett a szobrászok voltak,
Pheidias, Míron, Praxiteles
és Skopas. Igaz, fő modelljeik az izmos, de rendkívül
arányos sportolók férfiaktjai
voltak, de a bámulatosan finom és nőies leánytesteket is
sikerült a legszebb arányokkal ábrázolniuk, főleg istennőiken, nymfákon. Marton
László életművében is szerepelnek szépséges aktok,

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Január 14 - 20.
csütörtök – Szerda
16 - 17. szombat - vasárnap
13:30 1000,-Ft
Nagyon vadon – Bolondos
vadászidény
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 85 perc

tatják be. Ezekben az esetekben a görög, kissé molettebb ideálnál karcsúbb, kecses mozgású lányokat láthatunk, a klasszikus proporciókkal testarányaikon.
Érdekes, a művész a szobrászi tökélyt még megemeli
a sima testfelszínek színes,
nemes patinázásával. Ez talán azt is elárulja, ezek a kecses, klasszikus
aktok
mennyire kedvesek voltak
számára. Található a legszebb aktjai között egynéhány, életében aktként ábrázolt művésznőnk, természetesen anonim, köztéri szobor
alakjában. Ezek a legélőbbek, a legszebbek. Kövér női
aktot csak illusztrációként
készített, elképzelése szerint / Kövér Margot/.
Szép példái az akt ábrázolásainak a női csoportok, például táncban, vagy a három
grácia. Aktjai lényeges példái annak, hogy a klasszikus
görög ideált kitüntetve hozzák, összeköttetésül a modernebb látásmódhoz. Ez
vezette el tán Rodinhoz és
Maillolhoz, modern példaképeihez.

A női akt Marton László
kedvelt témája volt
ugyanakkor meglepő, hogy
férfiakt, dacára az ifjúsági
sportmozgalmaknak, az iskolai testnevelésnek, alig található, viszont a női szépséges aktoknak, se szeri se
száma.
Kísérletezett egy időben divatos olyan aktokkal, melyeknél a fejlett testen, hoszszú, merev nyakon mikrocephal, tehát kicsiny koponya ül. Közülük Tapolcán is
látható egy, de ezt a művészetdivatot elhagyta.
Viszont számos, a kifejezetten klasszikus indíttatású akt
ábrázolása, melyek az emberi élet létezés örömét,
szinte naturális kedvvel mu- Dr. Sáry Gyula, Tapolca

A novemberi alkalmon
egész nagy létszámmal hallgathattuk ahogy Németh
István Péter bemutatta Batsányi és felesége megzenésített verseit. Sajnos a technika nem állt szorosan mellettünk, de azért nagyon élvezetes és tanulságos volt,
amit hallottunk. A decemberi beszélgetés arra volt jó,

Csaba Dezső, Tapolca

Köszönet az emberségért
Tisztelt főigazgató főorvos
asszony!
A fizikoterápiás kezelések új
kórházunkban kaptak helyet. Azonban szépkorú, kezelésre szoruló betegtársaimmal együtt nehézkesen,
hosszadalmasan
tudtuk
megközelíteni a helyiséget.
A rendelőintézet előtt, az
épületek megkerülésével,
csak az épület főbejáratán
keresztül volt lehetőségünk
megközelíteni azt. Eddig.

Köszönjük, köszönöm kezelésre szoruló betegtársaim
nevében is főigazgató aszszony emberségét, segítségét, azt, hogy megnyittatta
számunkra a kért ajtót, a rövidebb út biztosítása érdekében.
Tisztelettel,
Belényesi Csaba
nyugdíjas, a Magyar Páneurópa Unió Egyesület tapolcai szervezetének titkára

Hirdetés

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban,
(természetesen a terjedelmi
korlátok figyelembe vételével) és internetes lapunkban a
www.tapolcaiujsag.hu címen.

14 - 20. csütörtök - szerda
15:00 1000,-Ft
Joy
Színes, feliratos amerikai
film
Hossz: 124 perc

06/87/412-289

14 - 20. csütörtök – szerda
17:15 1000,-Ft
Az aljas nyolcas
Színes, szinkronizált
amerikai westernfilm
Hossz: 167 perc
14 – 20. csütörtök - szerda
20:00 1000,-Ft
Steve Jobs
Színes, szinkronizált
amerikai életrajzi fim
Hossz: 123 perc

hogy egy kissé közelebb kerüljünk ahhoz a kassai világhoz, ahova Batsányi János
került. Sajnos itt már ismét
kevesen voltunk.
Őrülnénk és szeretnénk, ha
az idei összejöveteleken megint annyian lennénk, mint
tavaly novemberben.

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is! Hívjon minket!

TAPOLCA
minden othonában!
www.tapolcaiujsag.hu
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Focisták évkezdése
GÓLZÁPOR Parázs hangulatú mérkőzések, sok szép találattal
Az újév első napjaiban is
pattogott a bőrgolyó a
Csermák József Rendezvénycsarnok parkettáján.
A korábbi klasszis, ötszörös
spanyol bajnok labdarúgó,
Hugo Sánchez mondta egyszer: „Bárki is találta fel a focit, istenként kellene imádnunk.”. Valószínűleg ezen az
állásponton vannak azok a
sportemberek is, akik a szilveszteri pezsgőmámoros,
óévbúcsúsztató ünnepi éjszakát követően úgy döntöttek, hogy versenybe szállnak
az Újévi Kupáért. A kétnapos tornán először az öregfiúk mérkőztek, majd másnap
a felnőtt csapatok csaptak
össze. A hagyománnyá vált
fociünnepen, a szervező Tapolca Kft. - Csermák József
Rendezvénycsarnok külön
díjazta a legjobb kapust és
legjobb mezőnyjátékost, illetve elismerésben részesült
a legtöbb gólt szerző labdarúgó is. Az öregfiúknál első
helyen végzett a Swietelsky
csapata, ők minden mérkőzésüket megnyerték, kimagaslottak a mezőnyből. A

Rangos tornán versenyeztek a csapatok az új esztendő első napján Fotó: Havasi G.
dobogó második fokára a Péter, az aranyérmes csapat vid (Karakt-Air) bizonyult a
Tapolcai Öregfiúk FC első játékosa szerezte. A fiata- legjobbnak, Zelkó Miklós
számú gárdája állhatott, őket labb felnőtteknél, szoros (Ostrom Gumiszervíz) szép,
a Hévíz kettes számú csapa- csatában diadalmaskodott a technikás játékát is elismerta követte. A legjobb kapus- jó erőkkel felálló FocIszak ték, a gólkirály a bajnokcsanak járó díjat a TÖFC háló- FC, ezüstérmet szerzett az pat gólvágója, Alex De Pauőre, Németh László vehette Ostrom Gumiszerviz együt- la lett. A torna első három
át, a legjobb mezőnyjátékos tese, harmadik helyen a Ka- helyezettjét oklevéllel, kupával és egy-egy karton
a hévízi Horváth Gábor lett, rakt-Air végzett.
míg a legtöbb gólt Molnár A portások közül Bakos Dá- pezsgővel jutalmazták.

Sakkozók versenyei
Egymást követték a sakkversenyek az óév utolsó
és az újév első napjaiban
a városban.

Labdapattogástól volt hangos a csarnok Fotó: Havasi G.

Népszerű az asztalitenisz
Szépszámú nevezés érkezett az asztalitenisz
bajnokságra, amelyet a
rendezvénycsarnokban
szerveztek a hétvégén.
Hatvankilenc pingpongos
állt asztalhoz idén, tavaly
negyvenegyen neveztek a
versenyre. A nyolc egyéni
kategóriába nevezett versenyzők közül, a csoportok
első három helyezettje érem
és oklevél díjazásban részesült. A fiú, 14 év alatti kategóriában (26 fő indult) első
Nagy Tamás Levente, második Ehnert Benny, harmadik
Veres Olivér, negyedik Horváth Marcell. Fiú, 14-18 év

A hagyományos gála mellett, melyről előző lapszámunkban számoltunk be, három versenyt is rendeztek. A
Flúgos Futamot, a Szünidei
Kupát és az Újévi Köszöntő
elnevezésű derbiket. A Flúgos Futam eredményei: az
ifjúságiaknál első Bencze
Balázs öt ponttal, második
Szőke Kristóf öt ponttal, harmadik Bodó Boglárka szintén öt ponttal. Felnőtteknél:
első lett Érseki Tamara hét
és fél ponttal, második
Margl Roland ugyancsak hét

és fél ponttal, harmadik
Marton József hat ponttal.
A Szünidei Kupa gyermek
és ifjúsági egyéni versenyen
a kezdők között Lázár Kristóf győzött, Csala Zsombor
második, Hajgató Zsombor
harmadik lett. A haladóknál:
Németh Áron, Tóth Csongor
és Varga László volt a sorrend. Az ifjúságiaknál: első
Ács Márton, második Juhász
Judit, harmadik Szőke Kristóf. Az Újévi Köszöntő évnyitó egyéni villámversenyen az ifjúságiaknál Gelencsér Gergő győzött, Major
Martin és Kötéljártó Áron
előtt. A felnőttekénél Ács
Márton, Juhász Judit, Bodó
Boglárka az első három.

közötti kategória (6 fő indult): első Bujtor Krisztián,
második Várhelyi Richárd,
harmadik Krizsán Martin,
negyedik Horváth Erik.
Női amatőr kategória (3 fő
indult): első Harangozó
Helga, második Gyarmati
Zoltánné, harmadik Törökné
Giczi Anikó. Férfi, amatőr
kategória (30 fő indult): első
Németh Nándor, második
Kovács Károly, harmadik
Kiss Zoltán, negyedik Krizsán Tibor. Férfi, igazolt
felnőtt kategória (4 fő): első
Kovács Renátó, második
Szollár Csaba, harmadik
Németh Nándor, negyedik
A sakkasztalon igazán aktív volt az évkezdés Tapolcán
Anil Lobo Halute.

7

Rövid hírek
n VÍVÁS - Rédli
András vívta a döntőt a
2015-ös felnőtt magyar
bajnokságon. Ezüstérem lett végül, mivel
Somfai Péter 15-11-re
múlta felül Andrást.
Siklósi Gergely szintén
Somfai áldozatává vált
a döntőbe jutásért vívott
küzdelemben, így a dobogó harmadik fokára
állhatott. File Mátyás
hetedik, női párbajtőrben a „balatonos” Siklósi Enikő a tizenkettedik, Siffer Klaudia a
harmincharmadik, Szalay Gyöngyi a harmincötödik helyen végzett.
n PINGPONG - Jól
szerepeltek a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános
iskola tanulói az asztalitenisz megyei fordulójában
decemberben.
Nagy Krisztina (Bárdos) az I-II. korcsoportos lányok között 3. lett,
míg Kolompár Balázs
(Bárdos) a fiúk között
az 5-8. helyen végzett.
A III-IV. korcsoportos
lányok
versenyében
Varga Eszter (Bárdos) a
4. helyet szerezte meg, a
fiúknál Krizsán Martin
(Bárdos) szintén a 4.
helyet érdemelte ki.
n

Az I-IV. korcsoportos
fiúk csapatversenyében
a Krizsán Martin - Nagy
Tamás Levente (Batsányi) páros a harmadik
helyen végzett.
(szj)
n ”LIKE” - 2016 -ra
több mint ezerötszázan
„like-olták” a Csermák
József
Rendezvénycsarnok közösségi oldalát. A kerek számot
Pozsgai Zsolt kattintásával érték el.
n ÉVFORDULÓTizenöt évvel ezelőtt,
2001. január 12-én 68
éves korában hunyt el
Csermák József tapolcai kalapácsvető olimpiai bajnok, a városi
rendezvénycsarnok
névadója.
(szj)
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Rendőrségi hírek
n KANYARODÁS köz-

ben egy motorkerékpárossal
ütközött. Még 2015. szeptember 13-án történt, hogy P.
Roland 50 éves budapesti lakos személygépkocsijával
Köveskál felől Tapolca irányába tartott. Haladása során, Szentbékkálla külterületén úgy szándékozott járművével egy földútra bekanyarodni, hogy nem nézett a
visszapillantó tükörbe, és
nem vette észre a gépkocsiját balról előző motorkerékpárost, így összeütköztek. A
baleset során sérüléseket
szenvedett 51 éves zalahalápi férfit a mentők az ajkai
kórházba szállították. A P.
Roland ellen közúti baleset
gondatlan okozásának vétsége miatt indult nyomozást
a Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya a napokban fejezte

be, az ügyben keletkezett
iratokat vádemelési javaslattal továbbították az illetékes ügyészségnek - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit
megelőzési főelőadó. (di)

FILMAJÁNLÓ
A „Gyalog galopp” című
legendás angol filmvígjátékot vetíti a városi mozi
január 23-án és 24-én este
fél hattól.
Kihagyhatatlan annak aki
nem látta és annak is aki
igen. A film készítőinek nevével fémjelzett Monthy
Python Show a BBC televízió legnépszerűbb szórakoztató műsora volt a hatvanas években. A zseniálisan humoros szerzőgárda
egész estés filmje a Gyalog-galopp Arthur királynak és a Kerekasztal lovagjainak legendás történetét
választotta keretül a paródia és burleszk elképesztően eredeti egyvelegéhez.
Akiknek mond valamit,
hogy „Mennyi a töketlen
fecske maximális repülési
sebessége? Kik mondják
azt, hogy Ni? A nyúl előtt
vagy a nyúl mögött? Vagy a
nyúl az?”, azoknak aligha
kell az ajánlás.
(tl)
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket!
mail: tapolcai7nap@gmail.com
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HÍREK

Nem kártékony a vidra
KÖRNYEZET Hazánkban európai viszonylatban is sok él belőlük
A vidra nem alszik téli álmot, fotónkon látható
szép példány a Szigliget
és Balatonederics között
elterülő, nádasban, vízivilágban a reggeli órákban vadászgatott a napokban.
- Fél kilenc tájékán érkezett
már több alkalommal is leshelyem közelébe ez a vidra.
Legutóbb téli életének pillanatait sikerült megörökítenem - árulta el lapunknak a
fotó készítője. A vidra (lutra lutra) sok horgász téves
vélekedésével ellentétben
nem kártékony állat, ezt a
tényt az elmúlt évtizedekben
számos kutatás bizonyította.
Az általuk elfogyasztott hal
mennyisége nem jelentős
(napi fél-egy kiló), főleg az
életképtelen, gyenge halakat
zsákmányolják, így egyfajta
szelekciós szerepet is betöltenek. Túlszaporodásra sem
hajlamos, jelenléte a víz, a
természeti környezet jó állapotáról, ökológiai egyensúlyról árulkodik - állítják a

A vidra jelenléte a természeti környezet jó állapotáról árulkodik
kutatók, természetvédelmi
szakemberek. Európában
sajnálatos módon sok helyen
a kihalás szélére sodródott a
faj, hazánkban viszonylag jó
a helyzet, nálunk él a kontinens legnagyobb vidra állománya. A fotós ez esetben
szerencsés, ugyanis a vidra a

SZEM - PONT
Az új esztendőben sem lankad olvasóink figyelme, mi pedig örülünk, hogy közreműködhetünk a felmerülő problémák megoldásában.
Az Arany János utcából többen is felháborodásuknak adtak hangot, amelynek oka a fotónkon is látható járda balesetveszélyes állapota, amely a páros oldalon a 26. számú lakóháztól lefelé, mintegy kétszáz méter hosszban található.
Ahogy azt egy közelben lakó hölgy is elmondta lapunknak, a szóban forgó, minősíthetetlen állapotban lévő járda az idegenforgalom szempontjából is frekventált helyen található. Különösen rendezvények, fesztiválok idején rengeteg autó parkol a környéken, az idelátogató turisták is több
esetben már nemtetszésüknek adtak hangot.
- Tisztában vagyunk a
város szűkös anyagi keretével,ennek ellenére
mégis azt szeretnénk
kérni az itt lakók, a
helybeliek és az idelátogatók nevében is,
hogy a város vezetése
lehetőségeihez képest
tegyen pozitív irányú
lépéseket ez ügyben fejezte be mondandóját az egyik Arany Já- Az Arany János utcában kriállapota
nos utcai lakos. (di) tikus a járdaFotó:
Dancs István

Fotó: Pálinkás G.

természet megfigyelői számára ritkán látható állat, a leírások szerint - a Kárpátmedencében leginkább éjszaka aktív, akkor tölt néhány órát vadászattal, egyéb
időszakokban vízparti vackában pihen. Mivel védő
zsírréteg nem óvja a jeges,

hideg víztől, csak bundájának tömöttsége és víztaszító
hatása, ezért a víz alatt is
mindössze egy-két percet
tartózkodik. Egyik pillanatban alámerül, aztán kicsivel
később felbukkan. Ezúttal
sikertelen volt számára a
zsákmányszerzés.
(tl)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Sodrott rétes

Hozzávalók
Tésztához: 30 dkg liszt,1 kispoharas tejföl, 1 tojás, pici só, 9 dkg
liszt, 9 dkg zsír, vagy margarin,
töltelék ízlés szerint
Elkészítés
A 30 dkg lisztből a tejfölből a tojásból és a sóból tésztát gyúrunk!
Gyúródeszkán kocka alakúra
nyújtjuk, kb. fél cm-es vagtagságúra! A 9 dkg zsírt, vagy margarint
felolvasztjuk és hozzákeverjük a
lisztet, ezzel megkenjük a kinyújtott tésztát és feltekerjük! Majd 4
felé elvágjuk és 1 órát hűtőben
pihentetjük! Miután letelt az 1 óra,
egyenként kinyújtjuk a lehető legvékonyabbra és megkenjük olajjal,
megszórjuk búzadarával majd tetszés szerinti gyümölcsöt teszünk
rá, megcukrozzuk (ha valaki szereti, akár őrölt fahéjat is lehet rá
szórni) majd meglocsoljuk tejjel
felhígított tejföllel. Feltekerjük és
tepsibe rakjuk. A tetejét szintén tejjel hígított tejföllel kenjük be, ettől
lesz omlós. Végül aranybarnára
sütjük!
Németh Tiborné, Tapolca

2015. 12.19. - Szabó Lénárd
és Tarjáni Rozália
2015.12.22. - Gárdonyi
László és Tankovics Benigna
2015.12.31. - Csábi Ágnes
és Malasics Norbert

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 40 - 50/db
Sárgarépa: 250 Ft/kg
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Vegyes zöldség: 250 Ft/kg
Gomba: 700-800 Ft/kg
Alma: 280 Ft/kg
Körte: 500 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Dió: 2000-2200 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg

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

