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Hazájukat szolgálták
TISZTELGÉS A doni áldozatokra, hősökre emlékeztek vasárnap
Az 1943 januárjában a
Donnál elesett katonákra,
munkaszolgálatosokra
emlékeztek a vasárnapi
szentmisén, majd a római
katolikus templom melletti
téren zászlófelvonással,
ünnepi beszéddel folytatódott az önkormányzat
és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület által
szervezett program.
- Ha közvélemény-kutatást
végeztek volna hazánkban a
második világháború idején
a katonák között, nagyobb
részük nyilván azt mondta
volna, hogy ő inkább itthon
maradna és művelné a földjét, dolgozna a gyárban, tanítana, vagy betegeket gyógyítana a kórházban. Mégis,
amikor a haza szólította
őket, a hazaszeretet és a kötelességtudat úgy működött
bennük, hogy az példaként
szolgáljon mindannyiunknak.
Mindezt dr. Décsey Sándor
tapolcai könyvtárigazgató,
önkormányzati képviselő
fogalmazta meg emlékező

Dr. Décsey Sándor emlékeztetett a Donnál elesett magyar hősökre
beszédében vasárnap a
templom előtti téren rendezett megemlékezésen.
- Nem kérdezték, nem gondolkoztak azon, hogy sok
ezer kilométerre innen, valóban a saját hazájukat, a ke-

reszténységet védik? Nem
kérdezték, mert tudták a választ. Azt,
hogy
ők
mindenféle világpolitikai
eseménytől, nagypolitikai
helyzettől függetlenül a hazájukat szolgálják. Ha kell,

Fotó: Szijártó J.

az életük árán is. Tény, hogy
egy vesztes háborúnak is lehetnek magyar katonahősei.
Akiket példaként állíthatunk
a felnövekvő nemzedékek
elé - hangsúlyozta a könyvtár igazgatója.
(szj)

Nosztalgia
Csöpiékkel
A napokban láttam a
tévében a Csak semmi pánik című magyar
akcióvígjátékot, amelyet 1981 őszén forgattak (többek között
Tapolcán is) és 1982ben mutattak be. Bujtor István (Csöpi),
Kern András, és sok
kedvelt színész tűnik
fel a filmben, ami ma
is szórakozató. Azonban azoknak, akik a
nyolcvanas években
voltak gyerekek, fiatalok, felnőttek, talán
mást is jelent. Tény,
hogy „elvtársazták”
egymást a rendőrök,
meg a fű sem volt tökéletesre nyírva, sőt
térkő sem borította a
közterületeket, és az
autók is tragacsok a
maiakhoz képest. De
nem nyomorította a
többséget az adó, a
járulék, a mélyen alulfizetett munka, a létbizonytalanság. A társadalom talán boldogabb volt mint ma, és
itthon is megélt.
Szijártó János

Soha nem a kutya a hibás
„Kutyagumi” témában kereste meg lapunkat Szalkai Zsolt és Supka Károly
Mihály, a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület
két tisztségviselője.

Hazafi József szólóban is bizonyított

Fotó: Archív

Ezüstöt ért az előadása
Hazafi József a Csobánc
Népdalkör tagja szólóban is
megmérettette magát a közelmúltban. Az elmúlt év
novemberében a Honfoglalás betétdalával jutott tovább

a "Népek tánca, népek zenéje" versenyben Gyulán. A
döntőt Harkányban rendezték december közepén.
(Folytatás az 5. oldalon
„Ezüstre...” címmel )
(tl)

Elmondásuk alapján járőrszolgálataik ideje alatt többször is megállították őket a
járókelők, vagy e-mailben
fogalmazták meg panaszukat. A kutyatulajdonosok
közül sokan nem szedik öszsze négylábú kedvencük
ürülékét. Főleg a játszóterek, homokozók, a Malomtó és az egyéb füves részekre
értendők, ahol amúgy is nehezebb észrevenni azt.
Ahogy azt hangsúlyozta a
két polgárőr, ők és társaik
eddig és ezután is mindent
megtesznek annak érdeké-

ben, hogy biztosítsák a rendet és biztonságot településünkön, de mindenhol ők
sem tudnak ott lenni. A frekventált városrészeket viszont minden alkalommal
útba ejtik.
Ugyan a felelős állat- illetve
kutyatartás szemléletének
kialakításában vannak országos és helyi szinten is
erőfeszítések, törvényi szabályozások, de ez mit sem
ér, ha az adott gazdi kultúrszintje hiányos, nem tartja
be az idevonatkozó jogszabályt. A város több pontján is
helyezett el az önkormányzat tárolóedényt, ahol többnyire gyűjtőzacskók is találhatók.
“A kedvtelésből tartott állat
ürülékét az állattartó köteles
a közterületről eltávolíta-

ni”– szól az idevonatkozó
rendelet. Amennyiben nem
teszi, köztisztasági szabálysértést követ el. Ugyanakkor
közigazgatási eljárás csak
abban az esetben indítható,
ha ismert a szabályszegő
személye, és mindez tanúval
is bizonyítható.
(di)

Az önkormányzat több
helyen is tett ki kutyaürülék-tárolót. Jó lenne, ha
többen használnák Fotó:di
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Lapunk
vendége
a héten:
Kozma Henrik
A 2-es számú választókörzet képviselője, alpolgármester a tavaly
nyári esőzések folytán
bekövetkezett komoly
károkról tett említést elsőként. Sajnálatosnak
tartja, hogy a város még
mindig nem kapott értesítést az államtól erről, a
környékbeli települések
viszont igen. - Több,
mint 20 millió forintról
van szó, lenne helye ennek Tapolcán. Főleg ha
az idei várható költségvetés keretszámait nézem. Túlzottan nagy
mozgásterünk nem lesz,
kevés jut útfejlesztésre,
fásításra. A déli városrészben ugyan sikerült
az árkokat rendesen kitisztítani, azonban az elkerülő úton szükség lenne még legalább kettő
átereszre, hiszen nagy
esőzéskor az elkerülő út
gátként funkcionál. Az
augusztusi felhőszakadás ezt jól példázta. Erre
szeretnénk
pályázni.
Fontos lenne a szennyvíz és a csapadék szétválasztása, de ehhez komoly beruházás szükséges. Tudomásom szerint
1,1 milliárdos keretöszszeg jut Veszprém megyére a csapadékvíz kezelésére, ami nem kis
összeg, de ha azt veszszük, hogy csak a Hévízi
tó védelmére másfél
milliárd, akkor már nem
lehetünk annyira bizakodóak. Fontosnak tartom Tapolcán még a vállalkozóbarát adókat, és
az elvándorlás megállítását.
(szj)
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A projekt zárása
KÓRHÁZ Segítség infrastrukturális fejlesztésre
Európai uniós forrás segítségével jelentős infrastrukturális fejlesztések
valósultak meg a tapolcai
Deák Jenő kórházban .
Amint az az intézmény által
kiadott sajtóközleményből
kiderül, a kórház pályázatot
nyújtott be az Új Széchenyi
Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül az Infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása
című
TIOP-2.2.8.A-15/1
számú pályázati felhívásra.
Az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a
Deák Jenő Kórházban” című
Európai Unió által 100 százalékban támogatott projekt
összköltsége 134,61 millió
Ft. A projekt 2010 október 4én indult és 2015. december
31-én fejeződött be. Célként
megfogalmazták, hogy a
2007-2015 között nem uniós
költségvetésből megvalósult, a kórház által saját erőből végrehajtott infrastrukturális beruházásokat támogatják, a szakmai szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javításával, eszközállományának megújításával.

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:

Közel 135 millió forintot nyert a kórház
A projekt részeként megvalósult beruházások: Építési
beruházás 39 millió 528 ezer
674 forint összegben, amely
a megvalósult kardiológiai
és tüdőrehabilitációs új épület önerejét tartalmazza, valamint a belgyógyászat épületében és a sebészeti ambulancia épületében található
két lift felújítását is.
Orvosi gép- műszer beszerzések összesen 60 millió
965 ezer 435 forint értékben
valósultak meg több ütemben. Ezek a műszerek szükségesek a szakrendelések és
a sebészeti osztályon működő műtő szakmai tárgyi feltételeihez.
Bútorok, mobíliák és egyéb
eszközök beszerzése több
lépcsőben zajlott le összesen
23 millió 918 ezer 682 forint

Felhívás pedagógusoknak

Tapolca Város Önkormányzata felhívja a Tapolcán élő,
vagy egykor a városban dolgozó pedagógusok figyelmét az emlékdiploma-igények benyújtására és a jogosultság feltételeire.
Arany, gyémánt, vas, rubin,
gránit emlékdiplomára az a
pedagógus (óvónő, tanító,
tanár) jogosult, aki legalább
30 évet dolgozott pedagógusként és oklevelét 50, 60,
65, 70, 75 évvel ezelőtt kapta kézhez. Az emlékdiploma
adományozása a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozik, hivatalunk a kéFogadóórák a városházán:
relmet a diploma kiállítására
- Rig Lajos országgyűlési
jogosult intézménybe továbképviselő minden hónap első
bítja. Amennyiben az önkorcsütörtökén (15.00-16.00 óra
mányzat közreműködésével
között) a Tapolcai Közös Önszeretnék igényüket benyújkormányzati Hivatal udvari tatani,
a következő dokumennácstermében tart fogadóórát
tumokat
szíveskedjenek a
- Dobó Zoltán polgármester
hivatalban
leadni: 1. díszJanuár 25. 14.00-16.00
oklevél
iránti
kérelem a főis- Lévai József alpolgármester
kola/egyetem főigazgatójáFebruár 1. 14.00-16.00
hoz, 2. eredeti oklevél és a
www.tapolcaiujsag.hu

INFORMÁCIÓ

munkaviszonyokról szóló
igazolás (arany díszoklevél
igénylésnél), 3. kitöltött
adatlap, 4. rövid szakmai önéletrajz. Az arany emlékdiploma (50 évvel ezelőtt szerzett oklevél) igényléséhez a kérelem leadásakor- be
kell mutatni az eredeti oklevelet és a munkaviszonyokról szóló igazolást.
Tapolca Város Önkormányzata a városi pedagógusnapon köszönti az emlékdiplomát kapott pedagógusokat, melynek időpontjáról az
érintetteket külön értesíti.
Adatlap a Hivatal portaszolgálatán kérhető, illetve letölthető a www.tapolca.hu
honlapról. A kérelem leadásának helye, információ: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, 8300 Tapolca,
Hősök tere 15. Varga Béláné
közoktatási referens, Tel.87-511-157.
A kérelem leadásának határideje: 2016. február 15.

Fotó: szj.

értékben. A továbbiakban
2015-ben egy informatikai
orvosszakmai fejlesztés fejeződött be (7 millió 617
ezer 691 Ft), amely a digitális röntgenfejlesztést is képes kiszolgálni, így a már
kialakított PACS rendszerrel
való kommunikációt is tudja. A projekt ezen kívül hatósági díjakat, bérköltséget,
könyvvizsgálói díjakat is
tartalmaz.
A megvalósult fejlesztésekkel elérhetők a kórház megfogalmazott céljai, hogy
szakmailag színvonalasabb
ellátást tudjanak biztosítani
Tapolca város és a kistérség
lakosai részére, valamint
hogy a munkatársaknak
hosszú távon is stabil munkahelyet és megélhetést biztosítson.

Könyvtári találkozó
A Wass Albert Könyvtár és
Múzeum várja az érdeklődőket a Találkozások a
könyvtárban – Csepin Péterrel címmel szervezett rendezvényére. A vendéggel
Hangodi László történész,
főmuzeológus beszélget. A
rendezvény időpontja:2016.
január 26. 17 óra (kedd).

Tapolcai mesterek
A Vállalkozók Területi Ipartestületének
kiadásában
megjelent N. Horváth Erzsébet Tapolcai mesterek és
mesterségek című könyvének bemutatóját 2016. január 26-án (kedden) 17 órakor
rendezik a Városi Moziban.
Az eseményen Németh
László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke mond köszöntőt, Kertész Károly nyugalmazott
könyvtárigazgató magáról a
kötetről szól. N. Horváth
Erzsébet szerzővel és Vörös
Bélával, a VTI elnökével
Szijártó János újságíró beszélget a könyvről.

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
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8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
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Lapzárta: Kedd 10.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
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Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
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Kordokumentumok
KIÁLLÍTÁS Őrzik Tapolca emlékeit, érdekes és értékes tárgyait
A városi könyvtár és múzeum az elmúlt esztendőben számos relikviával
gazdagodott, ezeket kiállították, az adományozóknak köszönetet mondtak a földszinti aulában.
A kiállítás tárgyai között régi
fabölcsőt, klasszikus, szépen felújított Csepel kerékpárt, korabeli szódásüveget,
iskolapadot, de számos értékes kézzel írott, vagy nyomtatott dokumentumot is
szemrevételezhet a látogató.
Ezek egy részéért fizetett,
nagyobb részét ajándékba
kapta a város múzeuma.
A napokban nyílt tárlat közönségét Dr. Décsey Sándor
az intézmény igazgatója köszöntötte, aki elmondta,
hogy a világ számos múzeumában bevett szokás, hogy
az év elején rendeznek egy
olyan kiállítást, amely a
megelőző év során a múzeum birtokába jutott tárgyakból áll, vagy azokból
válogat. - Ezek az intézmények azt kívánják bizonyíta-

Dr. Décsey Sándor igazgató és Hangodi László történész a megnyitón Fotó: Töreky
ni, hogy a múzeumokban
nem áll meg az idő, a múzeum nem dohos tárgyak tárháza, hanem egy folyamatosan változó, frissülő világ.
Örülünk minden, a múzeum
számára értékes tárgynak,
amit a tapolcaiak adományoznak, hiszen az adományozás jól mutatja, hogy az
embereknek fontos, hogy

Heti Ötlet
Dr. Hubert János

egészség
környezet
informatika

háziorvos

Hazánkban az influenza
ma még nincs jelen járványos méretekben, így
egyelőre Tapolcán sem
jellemző. Amelyek eddig
előfordultak, azok is inkább csak influenza-szerű
megbetegedések, a szokásos tünetekkel. Torokkaparás, láz, rossz közérzet.
A gyógyszeres kezelésben
első körben jellemzősen a
recept nélkül kapható
gyulladásgátló szerek jönnek szóba, illetve a nagy
dózisú C-vitamin szedése
javasolt. Ahol indokolt, a
köhögés elleni gyógyszerek is alkalmazása is. A kezelés az esetek nagy részében ilyenkor nagyban nem
különbözik egymástól, de
fontos megjegyezni, hogy
az orvost mindenképpen
fel kell keresni, hiszen azt
már ő tudja megállapítani,
hogy nincs-e valamilyen
szövődmény, ami akár ko-

molyabb
következményekkel (például tüdőgyulladás) is járhat. Ha a
beteg panaszai súlyosbodnak, akkor természetesen
az előzetesen egyeztetett
időpontnál hamarabb is
vissza lehet menni az orvoshoz. Általában az ágynyugalmat
javasoljuk,
hogy a szervezet a lehető
leghatékonyabban tudjon
a betolakodó vírusok, kórokozók ellen harcolni.
A megelőzéshez tartozik a
réteges öltözködés, és a
gyakori szellőztetés a zárt
helységekben, különösen
ott, ahol nagy létszámban
vannak (osztályterem, váróterem, orvosi rendelő).
Mivel járvány nincs, most
még van értelme a védőoltásnak. Tudomásom szerint minden tapolcai háziorvosnál van oltóanyag,
így aki élni akar a lehetőséggel, megteheti.

Tapolca emlékeit, kézzel
fogható kordokumentumait
megőrizzük az utókornakfogalmazott az igazgató, aki
hangsúlyozta, 2016-ban is
szívesen fogadja intézményük a kiállításra érdemes
kordokumentumokat. Az
eseményen, Hangodi László
történész, muzeológus a
március végéig látható tár-

lat anyagáról, a helyi múzeum több évtizedes gyűjtőmunkájáról, illetve ennek a
gyűjtőmunkának a legérdekesebb, vagy legjelentősebb
epizódjairól osztotta meg
gondolatait.
A történész arról sem feledkezett meg, hogy név szerint is megemlítse az adományozókat.
(tl)

Székelyföldi út
A tapolcai önkormányzat
idén is szervez kirándulást Székelyföldre, a csíksomlyói búcsú idejére.
Az ötnapos (négy éjszakás)
program résztvevői május
11-én 22 órakor indulnak a
tapolcai autóbusz-pályaudvar melletti parkolóból, és
16-án hétfőn érkeznek meg a
késő esti órákban.
A tervezett program szerint
az első napon Kolozsvár bejárása, illetve Királyhágó,
Torda, Szentegyháza szerepel az úti célok között. A második napon Tusnádfürdő,
Sepsiszentgyörgy, Brassó,
Törcsvár, a harmadikon

Csíkszereda, illetve fakultatív részvétel a csíksomlyói
búcsún. A negyedik napon
Gyimesbükkre látogatnak,
majd másnap reggel haza indulnak a résztvevők. A várható költség 50-55 ezer forint, amely tartalmazza az
autóbusz, a szállás (Szentegyházán, családoknál) és
az étkezés díját. A biztosítást, a belépődíjakat, mindenki egyénileg intézi. Jelentkezni Varga Bélánénál, a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal közoktatási referensénél lehet január
27-ig, 10 ezer forint előleg
befizetésével. A kirándulók
félpanziós ellátást kapnak.

Rövid hírek
n KÉPVISELŐI fogadóórát tart Gőgös
Zoltán az MSZP országgyűlési képviselője
és Buzás Gyula önkormányzati
képviselő
2016. január 25-én 17
és 18 óra között Tapolcán, a Berzsenyi u.
13. szám alatti MSZPirodában.
(szj)
n A TAPOLCA Városi Képzőművész Kör
tagjainak munkáiból
nyílik kiállítás ma este
(január 22-én) 17-órától
a zalahalápi művelődési
házban. A tapolcai alkotókat, a városban folyó
amatőr művészeti életet
ezúttal Varga Károly,
Szita Szabolcs, Stankovics Béláné Anikó, Somogyiné Varga Anikó,
Pálffy Gézáné Szabó
Éva, Horváth Sándorné
Éva, Horváth Sándor
és a művészeti vezető
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna képviseli a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett tárlaton. A kiállítást Bedő
Lajos polgármester és
Igaz Sándor alpolgármester, iskolaigazgató
nyitja meg.
(tl)
n A MÁSODIK világháború idején Monostorapátiból is hadba
vonult a község hadköteles férfilakosságának
egésze. Soraikból 57
tisztnek és közkatonának nem adatott meg a
hazatérés a keleti front
és a magyarországi
harctér ütközeteiből. A
falu hősi halottainak
több mint fele a 73 évvel ezelőtti doni áttörés
és az azt követő visszavonulás és utóvédharcok során áldozta életét.
Az ő emléküknek ajánlva celebrálta vasárnapi
szentmiséjét 17-én Illés
Sándor, Monostorapáti
plébánosa - tájékoztatta
lapunkat Hangodi László történész.
n AZ EURÓPAI méhnyakrák megelőzési hét
alkalmából Dr. Lővei
Péter nőgyógyász tart
előadást a Tamási Áron
Művelődési Központban január 25-én 9 órától. Az előadás időtartama mintegy 45perc.(szj)

Kép a tavalyi kirándulásról, a csíksomlyói búcsúból
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
A fűtési szezon kezdetétől a
végéig előfordulhatnak a
házaló tűzifa árusok - áll a
rendőrség legutóbbi közleményében, amelyet a tapolcai városi honlapon is olvashatnak az érdeklődők. Nem
árt az óvatosság, a gyanútlan emberek könnyen csalók áldozatai lehetnek. Tűzifát csak megbízható hivatalos helyről (TÜZÉP, fatelep) rendeljen mindenki!
Fokozott óvatossággal járjon el az utcán, vagy reklámújságban hirdető vállalkozótól történő rendelés
esetén! A piaci ár alatt kínált
áru mindig gyanús! Amenynyiben mégis utcai tűzifaárustól rendel, kérje el a
szállítólevelet, a kereskedői
engedélyt! Az árat, illetően
mindig köbméterben egyezzenek meg! Ha kevesebbnek látja a fa mennyiségét,
álljon el az üzlettől, írja fel a
gépkocsi rendszámát és hívja a rendőrséget!
(szj)

LAKÁS-OTTHON - magazin
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Hosszabb élettartam
MOSÓGÉP A túladagolás gépünk korai elzsírosodásához vezet
Mosógépünk élettartama
nem a mosótérbe szórt
adaléktól hosszabbodik
meg, bizonyos esetekben
ez még káros is lehet.
- Sokkal fontosabb a mértékletesség a mosószer, öblítő
adagolásánál, illetve az időközönkénti alapos tisztítást
is meghálálja a masina- állítja Szabó Gábor, aki több
mint másfél évtizede dolgozik a szakmában.
A háztartási gépek javításával foglalkozó vállalkozó
szerint általánosan elterjedt
tévhit, hogy bármit teszünk,
gépünk 7-8 év után cserélendő.
- Tapasztalataim szerint,
ahol a mosógéppel jól bánnak, rendszeresen tisztítják a
szűrőjét, ajtajának gumitömítéseit, adagoló edényét,
ahol időnként speciális, erre
gyártott tisztítószerrel átmosatják a készüléket ott kevesebb lesz a meghibásodás,

Az ésszerű használat a „hosszú élet titka” Fotó: Töreky
meghosszabbodik a gép
hasznos élettartama. Személy szerint, annak a híve
vagyok, hogy háztartásunk-

ban egy szárítógépet is tartsunk a mosógép mellett. Így
nem alakul ki az a kellemetlen párás környezet, ami la-

kásunk
penészesedését,
mellette pedig mosógépünk
elektronikájának tönkremenetelét is okozza. Sokan tévesen úgy hiszik, hogy a mosószer, az öblítő túladagolásával éri el a megfelelő mosóhatást. Ez nem így van. A
túladagolás nem fehérebb
ruhához, hanem gépünk korai elzsírosodásához vezet,
amely számos problémát,
drága javításokat eredményezhet. A kemény víz valóban nagy ellenség, de azt is
tudni kell, hogy egy bizonyos népszerű vízkő lerakódást akadályozó anyag nem
jól oldódik 30-40 fokon,
használata nem hozza meg a
kívánt eredményt - osztotta
meg tapasztalatait a szerelő.
Persze gépünk ezeknek a tanácsoknak a betartásával
sem lesz örök életű, de sok
évvel kitolhatjuk egy új gép
vásárlásának időpontját- állítja határozottan a szakember.
(tl)

Hogy az akvárium öröm legyen…
Lakásunk legfőbb éke,
egy aprócska egzotikus
természet, ugyanakkor
remek hobbi a halakkal,
növényekkel teli, szép akvárium.
Vannak buktatók, amelyek
Nehéz megjósolni a CSOK hatásait a tapolcai ingatla- megkeserítik a kezdő akvanok esetében
Fotó: Szijártó J. rista életét. Pedig a megoldás kézenfekvő és nem mellékesen a természet mélyebb
megismeréséhez is elvezet.
Tapolca egyik közismert galom szempontjából gyen- Tapolcán is rengeteg háztaringatlanosa szerint hama- ge hónapnak számít- mondta tásban találunk kisebb-narosan megnőhet a keres- el lapunknak a szakember, gyobb akváriumot. Vannak
let a város és környéke aki nem feltétlenül osztja kitartók, akik hosszú évek
telkei iránt, erre utaló jelek azok véleményét, akik sze- alatt megtanultak bánni a vírint a használt lakások ára is zinövények és halak életmár vannak.
jelentősen nőhet majd. Az szükségleteivel. Ők utánaBöröcz Zsolt lapunknak el- igaz, hogy amennyiben az néztek, vagy sokszor saját
kitapasztalták,
mondta, az új állami támo- ingatlanpiac egy elemében kárukon
gatási rendszer (CSOK) az javul a kereslet, az a többire hogy mit kell, illetve mit
építési telkek piacát fogja is kihat. Ugyanakkor nagy nem szabad tenni az akváleginkább élénkíteni, párhu- esélye van annak, hogy a tel- rium természeti egyensúlyázamosan az elbontásra érett kek iránti megélénkült ér- nak megőrzése érdekében. A
házakkal. Ebben a szeg- deklődés elviszi a fizetőké- kezdők azonban gyakorta
mensben áremelkedést is pes keresletet a használt la- követnek el alapvető hibáhozhat magával városunk- kások piacáról-fogalmazott kat- tudom meg Pulsfort
Zsuzsannától, aki egy helyi
ban is. - Gyakorlatilag nulla az ingatlankereskedő.
volt a kereslet a telkekre a Böröcz Zsolt azonban mind- kisállat kereskedést vezet
megelőző időszakban, most ehhez hozzátette, teljesen Tapolcán. Lapunk kérdésére
már vannak érdeklődők. biztosat mondani a CSOK- elmondta, hogy a legtöbben
Ugyanakkor még csak janu- rendszer hatásairól egyelőre manapság azzal ártanak a
(tl) zömében trópusi kopoltyúár van, ami az ingatlanfor- nehéz lenne.

Emelkednek az árak?

soknak, hogy túletetik őket.
A következmény, hogy a fölöslegben kiszórt, alászállt
táplálék kellemetlen bomlással jár, zavarosságot idéz
elő, jelentősen lerontva ezzel a vízminőséget. Csak
annyit adjunk a halaknak,
amennyit a víz felszínéről
élénken összeszednek- szól
a jó tanács. Figyeljünk arra,
hogy akváriumot az ablaktól
távol helyezzük el, hogy
közvetlen napfény ne érje,
hiszen a sok fény az algásodás melegágya. És hogy ne
legyen túl egyszerű az élet,
az sem mindegy, pontosabban halai válogatják, hogy
friss, oxigéndús, vagy a kicsit állottabb, savanyúbb víz
a jobb élőhely számukra.
Nagyon fontos az is, hogy
bizonyos halak bátran társíthatók, mások nem tarthatók
egy akváriumban más fajtájú példányokkal. Az akvárium technikai felszereltsége
sem mindegy. Az édesvízi
halak számára 26 fok környékén kell tartani a víz hőmérsékletét. Sokan hibáznak ebben, úgy gondolják, a
20-22 fokos szobahőmérséklet elég a meleg égövből

Az akvárium öröm, ha értünk hozzá, mondja Zsuzsanna
Fotó: Töreky L.
származó halaknak - az eredmény legyengült halak, betegség, halpusztulás. Mint
minden hobbi az akvárium is
hozzáértést, gondoskodást
igényel. Azonban alapszintről indulva, kicsiben megtapasztalva általa a természeti,
biológiai jelenségeket, törvényszerűségeket, élvezve a
csodálatos látványt, a kialakításába fektetett alkotó
munkát, a városlakó ember
örök kedvence, tartós kedvtelése lehet.
(tl)
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A közös múlt megőrzése
Húsz éve nem vásárolt
műtárgyat a városi múzeum. 2015-ben viszont
egy szerény összeget fordítottak erre a célra is.
Hangodi László történésszel, muzeológussal
beszélgettünk.
Mi az, amiért érdemes volt
pénzt kiadnia az intézménynek 2015-ben?
A legértékesebb darab amit
tavaly megvásárolt a múzeum egy Vas megyei magángyűjtőtől, az egy 1778-ban
készült latin nyelvű, kézzel
írt összeírás, Tapolca és a tapolcai járás iskoláiról, tanítóiról és tanulóiról. Tehát
egy közel három évszázados, merített papíros, gyönyörű kézzel írt dokumentumról van szó.

Tapolcán 1988 óta van közgyűjtemény amiről sokan
tudnak. Tíz ember közül ma
már egynek, kettőnek eszébe jut városunkban, hogy
egy-egy értékes, vagy értékesnek vélt tárgyát elhozza
hozzánk és múzeumunknak
ajándékozza. Ezt a legnagyobb hála hangján ezúton
is szeretném nekik megköszönni. Természetesen a jövőben is szívesen látunk
helytörténeti-, vagy egyéb
szempontból érdekes régiség-felajánlásokat. Az ilyen
adományokat gondosan dokumentáljuk, rögzítjük az
adományozó nevét is.

évekből származó kerékpár,
iskolapad is, amelyből egyet
a közelmúltban kaptunk.
Gondoljuk el, ha egy kiállítást szeretnénk berendezni a
jövőben, amelyhez ilyen pad
kell, bizony nehéz dolgunk
lenne, aligha tudnánk hirtelen merre induljunk el. (tl)

Az egy évvel ezelőtti sportgála díjazottjai a szokásos
közös fotózáson
Fotó: Szijártó János

A sport tapolcai ünnepe

Mi számít értéknek a város, a
múzeum szempontjából?

Amikor értékekről beszélünk, akkor abba nem csak a
régi pénzérmék, értékes
A helyi és környékbeli lakos- írott, vagy tárgyi dokumenság tud arról a gyűjtőmun- tumok tartoznak bele, ha- Hangodi László: Tapolcán
káról, amit a Wass Albert nem beletartozik az a régi 1988 óta létezik közgyűjkönyvtár és múzeum végez? szódásüveg, vagy 1950-es temény
Fotó: Töreky L.

Ezüstre váltotta a hangját
(Folytatás az 1. oldalról)
A harkányi nótaversenyen
is jól vizsgázott, a „Csónakom pihen a Dunán"- című
dal előadása remekül sikerült, onnan is a második
legjobb minősítéssel térhetett haza Hazafi József.
A Tapolca-diszeli amatőr
énekes, népdalkör tag lapunknak elmondta, hogy
ezeken a versenyeken általá-

ban helyi ismert művészek,
hozzáértő zenetanárok értékelik a csoportos vagy egyéni teljesítményeket, ezért is
örül a sikereknek. Ugyanakkor az elmondottakhoz hozzátette, hogy sokat köszönhet a városnak, Dobó Zoltán
polgármesternek és Rédli
Károlynak a Tapolca Kft. vezetőjének, hiszen támogatásuk nélkül nehezen juthatna

el ezekre a jó hangulatú és
izgalmas megmérettetésekre. Érdekesség, hogy a minősítést elismerő oklevél
mellé némi pénz is jár azoknak, akik sikeresen szerepelnek. Persze nem kell
nagy összegekre gondolni!
Hazafi József kiérdemelt
ezüstjét például nyolcezer
forinttal jutalmazta legutóbb
a zsűri.
(tl)

Hirdetés

www.tapolcaiujsag.hu

Kilencedik
alkalommal
rendeznek sportgálát Tapolcán. Az immár hagyományos esemény február
ötödikén, 19 órakor kezdődik a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.
A díjátadó ünnepségen kiderül kik voltak a 2015-ös év
legjobb sportolói, versenyzői, testnevelői, edzői és
átadásra kerülnek a „Hoppá”
díjak is. A rendezvény díszvendége Kovács „Kokó”
István olimpiai és világbajnok ökölvívó lesz. A városi
sportbál svédasztalos vacsorát kínál, a muzsikaszót hajnalig a Hello Kids zenekar
szolgáltatja. Az este egy nem
mindennapi színpadi produkcióra is sor kerül, hiszen
kifejezetten a gálaára, egy
koncert erejéig újra összeáll
a huszonöt éves, legendás
tánczenekar, az Unicum Bt.
Az éjféli tombolasorsoláson
a sok értékes ajándék mellett, gazdára talál majd a fő-

díj is, mely egy két főre szóló, hévízi pihenést tartalmaz.
Jegy- és asztalfoglalás a Városi Moziban, illetve a rendezvénycsarnokban.
Illés Zsófia rendezvényszervező úgy fogalmazott, a
sportgála fontos célkitűzése,
hogy méltó, ünnepi körülmények között találkozhassanak egymással a tapolcai
sportolók, edzők, a sportot
támogatók, a sportkedvelők
és a szurkolók. - Rendezvényünknek minden évben van
díszvendége, olyan személy,
akinek
sportpályafutása,
eredményei példaértékűek
mindenki számára. Tavaly
Kovács Ágnes, tavalyelőtt
Kammerer Zoltán járt nálunk, a korábbi években vendégünk volt például Erdei
Zsolt vagy Pulai Imre.
Ezúttal Kovács Kokó István
olimpiai és világbajnok
ökölvívó tiszteli meg díszvendégként rendezvényünket – tette hozzá a rendezvény főszervezője.
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A bejáratok használata a kórházban
A TIOP pályázat keretei közt
megvalósult épületegyüttes
átadásával újra módosul a
tapolcai Deák Jenő Kórház
betegforgalmi rendje, melynek kialakításakor fő szempont a kórház bejáratainak
optimális kihasználása mellett az volt, hogy betegeink,
látogatóink a céljukhoz legközelebb eső bejáratokat
használják.
Ennek megfelelően a betegfogadás változik 2016. január 25.-étől.
Sebészeti Ambulancia/Gazdasági Hivatal: A Sebészeti
ambulancia épülete a már
korábban megszokottaknak
megfelelően az Ady Endre
utca felől közelíthető meg.
Ezen épület megközelítésében nem történik változás.
Rendelőintézet/Radiológia:
A Rendelőintézet szintén a
korábbiaknak megfelelően
közelíthető meg, a Semmelweis utca felőli kiskapun keresztül várjuk látogatóinkat.
Krónikus Belgyógyászati

A Deák Jenő Kórházban több bejáratot is igénybe vehetnek a betegek, érdemes tájékozódni Fotó: Szijártó
Osztály: A krónikus belgyógyászati osztály épületének
megközelítése sem változott, a Semmelweis utca felől közelíthető meg a kiskapun keresztül. Változás
viszont, hogy a Krónikus
Belgyógyászat Nappali Ellátása felújított helyen, az
épület földszintjén került kialakításra, mely szintén így
közelíthető meg. A Semmel-

letén a korlátozott számú
parkolóhelyek miatt a látogatók számára parkolási lehetőséget biztosítani nem tudunk. A sérültet, beteget,
mozgásában korlátozott személyt szállító személygépkocsik, betegszállítók a kórház területére behajthatnak,
a pácienseket a bejáratokhoz
szállíthatják, azonban ezt
követően a kórház területét
el kell hagyniuk. Mozgássérült személyek számára a
kórház területén 3 db parkolóhelyet biztosítunk a biztonságos és akadálymentes
megközelítés
érdekében.
Ezek közül egy az Ady Endre utca felől, míg 2 a Köztársaság tér felől közelíthető
meg. Kérjük, hogy ezen parkolóhelyeket csak a valóban
rászorultak használják. A
kórház parkolási rendjével
kapcsolatban szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
Dr. Lang Zsuzsanna
főigazgató

Egy tapolcai tárlat, ahol minden a helyén volt

Moziműsor

A Városi Képzőművész Kör
december 2-án megtartott
adventi tárlata az utóbbi
évek legmeglepőbb eredményeit hozta. A kör eddigi
nyolc legmarkánsabb tagja
legjobb műveivel mutatkozott be, amit polgármesterünk szép lokálpatrióta köszöntővel értékelt.
A kiállított anyag minősége,
az alkotóik spontán kezdeményezései, képszerkesztései, az egyéni stílusok veze-

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Január 21 - 27.
csütörtök – Szerda
21 -22. csütörtök–péntek,
25. hétfő, 27. szerda 15:00
1000,-Ft
23 - 24. szombat - vasárnap
13:30
26. kedd 12:30
Alvin és a mókusok
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 86 perc

Hirdetés

23 - 24. szombat – vasárnap
17:30 1000,-Ft
Gyalog galopp (1975)
Színes, szinkronizált angol
vígjáték
Hossz: 92 perc

06/87/412-289
Jelen vagyunk

TAPOLCA

21 -22. csütörtök–péntek,
25. hétfő, 27. szerda 17:00
1000,-Ft
23 - 24. szombat - vasárnap
15:15
26. kedd 14:00
Steve Jobs
Színes, szinkronizált
amerikai életrajzi fim
Hossz: 123 perc
21 – 27. csütörtök - szerda
19:15 1000,-Ft
A visszatérő
Színes, feliratos amerikai
kalandfilm
Hossz: 156 perc
Rendező: Alejandro

weis utca felől érkező látogatóink és betegeink figyelmét felhívjuk, hogy ez a bejáratunk nem akadálymentes. Így mozgáskorlátozott
betegeink megkérjük, hogy
használják az Ady Endre
utca felőli bejáratot, és a
Sebészeti Ambulancia épületén keresztül közelítsék
meg a járóbeteg szakrendeléseket. Tüdőgyógyászati

Rehabilitációs Épület: A korábban átadott épület mostantól a Köztársaság tér felőli, új főbejáraton keresztül
közelíthető meg. Gyalogosan érkező látogatóink a kiskaput vegyék igénybe az itt
található rendelések megközelítéséhez: Gyermekpulmonológia, Tüdőgyógyászati szakrendelés, Gyógytorna, Tüdőgyógyászati Rehab. Osztály.
Központi Betegfogadó Épület: A nemrégiben átadott
épület szintén a Köztársaság
tér felől közelíthető meg.
Ebben az épületben található
a Fizikoterápia, az Ápolási
osztály valamint az emeleten az Egynapos sebészet.
Kérjük pácienseinket és látogatóinkat, hogy minden
esetben az úti céljuknak
megfelelő bejáratot használják! Az épületek által
határolt Gazdasági udvart a
betegforgalom
számára
használni tilos!
A Deák Jenő Kórház terü-

minden othonában!
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tői pártolása nyomán meglepő művészi következményekkel jártak. A Tapolcaimedence mediterrán szépségei, a tapolcai Malomtó, a
vulkáni hegykúpok állandó
témavilágot nyújtanak alkotóinknak. Éltek is vele megfestőik egyéni választással.
Elenyészően néhány kritikán alóli tárgy is látható volt,
ezért pár szót a kritikáról.
A csak dicsérő „kritikus”
nem ért a művészethez. Bát-

ran kifejezte ezt az igazságot
a képzőművész kör egy tagja, azzal, üljenek le együtt az
új „termés” elé, és értékeljék
együtt, kritikusan egymás
műveit. Az igazi műalkotásként „értékelt” használati
tárgyak, a művészeti elhajlás
kigúnyolásai, mint a WCcsésze, palackszárító, ócska
biciklikormány. A Látványtárban sok ilyesmi volt
látható.
Dr. Sáry Gyula, Tapolca
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Ezüstérem Svájcban
PÁRBAJTŐR Csupán egyetlen tuson múlt az aranyérem sorsa
Egyetlen tuson múlt az
aranyérem sorsa, azonban azt nem a Bakos Bálint, Bányai Zsombor,
Esztergályos Patrik és
Siklósi Gergely alkotta
négyes vitte be, hanem az
olasz alakulat, így a mieinknek be kellett érni a
szépen csillogó ezüstéremmel, a bázeli junior
párbajtőr Világ Kupa-versenyen.
A csapatversenyeket megelőző napon folytak az egyéni párharcok, ahol Bányai
Zsombor a dobogó második,
Esztergályos Patrik a harmadik fokára állhatott fel. Az
egyéni teljesítményeket látva, és felelevenítve az egy
évvel ezelőtti, Svájcban elért
csapateredményeket, nem
alaptalanul reménykedtek
abban a vívók, hogy ismét a
legfényesebb érem lóg majd
a nyakukba. A közelmúltban
rendezett pozsonyi Világ
Kupa-verseny második helye is bizakodásra adott
okot. Bányai és Esztergályos, Bakos Bálinttal és Siklósi Gergővel kiegészülve

Siklósi Gergő egyenlített, de ez sem volt elég a győzelemhez
lépett pástra a svájci városban, és egészen a fináléig
nem talált legyőzőre. Elsőként cseheket reggeliztek a
fiatalok, hiszen elsöprő vívással 45-18-re győzték le
őket a tizenhat között. A negyeddöntő már nagyobb
küzdelmet hozott, hiszen a
svédek nem adták olcsón a
bőrüket. A kilencszer három
perces vívóidő azonban 3631-es magyar sikerrel zárult.
Lengyelország ellen még

ennél is szorosabban alakult
a párharc, de ismét Siklósiék
örülhettek, ezúttal a 39-38as győzelemnek. Hasonlóan
kiegyenlített, hasonló végkimenetelt hozó döntőt előre
aláírtak volna a fiúk az
olaszok ellen, azonban már a
finálé kezdetétől fogva három-négy tusos hátrányban
követték ellenfelüket, az
ötödik asszóig meglehetősen találatszegény (13-13)
összecsapáson. A hajrában

Fotó: Archív

Gergő egyenlített, csakhogy
lejárt a vívóidő, és következhetett a hosszabbítás. Az
olaszok lettek a kedvezményezettek, ez azt jelenti,
hogy döntetlen esetén is
nyertek volna, de Gabriele
Risicato nem hagyta passzívan eldőlni a mérkőzést, bevitte a döntős tust. A junior
párbajtőrcsapat megérdemelte volna az aranyérmet,
ami ezúttal csupán egy hajszálon múlt.
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Rövid hírek
n HORVÁTH IMRE
Emlékversenyt rendez a
Tapolca Városi Sport
Egyesület Sakkszakosztálya, a Szentgotthárd–Alsószölnök Sakk
Club, a Keszthelyi
Spartacus SE és Szentgotthárd önkormányzata a Tamási Áron Művelődési Központban
január huszonkettedike
és huszonnegyedike között. A nemzetközi megmérettetésen az 1800
értékszám alatti gyermek, ifjúsági és felnőtt
sakkozók mérik össze
tudásukat, ahol lehetőség nyílik FIDE értékszámszerzésre. A verseny pénteken 12:45kor veszi kezdetét, az
eredményhirdetésre
előreláthatólag vasárnap tizenhat órakor kerül sor.

TÚRA - A szombati
(2016.01.23.) túra: Ábrahámhegy-Salföldi kolostorrom- Tóti-hegyGulács-Badacsonytomaj, kb. 17 kilométer.
Találkozó a tapolcai vasútállomáson szombaton reggel 7.40-kor, a
vonat 7.50-kor indul,
költsége 465 Ft.
(szj)
n

Több győzelem, mint meccs
A Tapolca VSE felnőtt
együttese számára, a megyei bajnokság második
fordulójába kapcsolódva,
érdekesen kezdődött a
megmérettetés.

Fiatal tehetség, büszke mesterek és a sakkolimpikon

Elismert sakkozók
Gaál Zsóka nagyszerű szezonra is országos kitüneredményeiről többször is tetést kapott. Mesterei,
Istvándi Lajos nemzetközi
beszámoltunk.
mester és Kosztolánczi Gyula
FIDE mester az év ifjúsági
A Tapolca VSE nyolc éves
edzői
lettek. Az elismerésakkozója tavaly többek között a görögországi korosz- seket, kupákat Budapesten,
tályos
világbajnokságon Polgár Judit, nyolcszoros
ezüstérmet szerzett. Kima- sakkolimpikon, a férfi sakkgasló teljesítményét a Ma- válogatott csapatkapitánya
gyar Sakkszövetség is dí- adta Tapolca büszkeségeijazta, így a 2014 és 2015-ös nek.

vetkező mérkőzését városunk kosarasai, melyet a tavalyi bronzérmes Pápai Kosárlabda Alapítvány ellen
játszottak és három ügyes
középiskolással kiegészülve
sikerült is bezsebelni a harmadik győzelmet, az eredmény 35:46 lett. A második
negyedben elért különbséget, a fontos lepattanó szer-

zéseknek, kiharcolt faultoknak, valamint a pontos dobásoknak köszönhetően a
mérkőzés végéig sikerült
megtartani.
Pontszerzők:
Kovács Kristóf tizennyolc,
Páll Péter kilenc, Kovács
Lukács nyolc, Lovász Áron
négy, Gyurkó János három,
Epres Tibor és Fülöp Ádám
kettő pont.

Két mérkőzést játszottak,
azonban három győzelmet
arattak. Ezt a nem mindennapi eredményt a következőképpen érték el. Sajnos az
első mérkőzésen a fűzfői
alakulat létszámhiány (sérülés, betegség) miatt nem tudott kiállni, így játék nélkül
győzött a TVSE (0:20),
azonban az elmaradt összecsapás ideje alatt a csapat
játszhatott egy rövidített edzőmérkőzést a tavalyi bajnokcsapattal, ahol a pontos
összjátéknak, jó dobószázaléknak, valamint az erős
védekezésnek köszönhetően
sikerült a felkészülési lehetőséget megnyerni (Tapolca
VSE – Veszprém Petőfi SE
26:23). A jó előjelek után
már alig várták a forduló kö- Két mérkőzésen, három győzelemet aratott a csapat
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Rendőrségi hírek
n RIASZTÓFEGYVERREL

lövöldözött január 16-án
hajnalban a 29 éves R. R. tapolcai lakos, aki egy helyi
vendéglátóegység előtt két
fiatallal került szóváltásba.
A gyanúsított felindultságában egy gumilövedék kilövésére alkalmas Zoraki R1
típusú riasztófegyverrel tért
vissza. Megfenyegette a
szórakozóhely előtt tartózkodó baráti társaságot és
többször lőtt a fegyverrel.
Az egyik gumilövedék a hátán eltalált egy 19 éves tapolcai férfit, aki könnyű sérülést szenvedett. A Tapolcai
Rendőrkapitányság járőrei a
helyszínen elfogták a férfit,
ellene garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folyik a nyomozás- tájékoztatta lapunkat Nagy Judit megelőzési
főelőadó.
(di)
n MACSKA
MIATT
sodródott az árokba. A Tapolcai Rendőrkapitányság
baleseti helyszínelőjét január 1-jén este riasztották a város határában történt közlekedési balesethez. Egy 18
éves tapolcai fiatalember
személygépkocsijával Zalahaláp felől Tapolca irányába
tartott. Amint beért a városba, a körforgalom környékén egy macska akart átfutni
az úttesten. A volán mögött
ülő férfi ezt észlelve hirtelen
balra rántotta a kormányt és
a város végét jelző táblát kidöntve az árokba sodródott,
a személygépkocsiban utasként tartózkodó két 14 éves
gyermek megsérült, őket a
mentők kórházba szállították. A baleset körülményeit
a Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya még vizsgálja - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit megelőzési főelőadó. (di)

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
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A szlalom királyai
AUTÓSPORT Lovász Róbert és Lovász Kornél az élmezőnyben
Lovász Róbert megnyerte a 2015-ös Dunántúli
szlalomkupa
abszolút
versenyét, és kategóriájában is első lett, míg fia
Kornél második helyen
végzett a főversenyben,
kategóriájában viszont ő
is aranyat szerzett.
Érdekesség, hogy 2014-ben
az abszolút versenyben a fiú
lett első, míg édesapja a
második helyen végzett.
Most cseréltek, ami viszont
nem változott, az a tapolcai
fölény a szlalom szakágban.
Bár kétségtelenül nagyon
szoros volt verseny, és az
utolsó forduló remek hajrája
hozta meg a szép eredményt.
Róbert megnyerte „mellesleg” a Bakony kupát is kategóriájában, Kornél a harmadik helyen végzett, bár itt
meg kell jegyezni, hogy egy
kategóriában indultak a versenykiírás szabályaihoz igazodva. Természetesen az országos versenyen is részt
vettek Lovászék, itt Kornélnak sikerült jobban a szerep-

Közös a hobbi, közös a siker és az öröm. Apa és fia a trófeákkal Fotó: Szijártó János
lés. Abszolútban ötödik lett,
kategóriában második, az
apuka abszolútban hetedik,
de kategóriáját megnyerte.
Ugyanazzal az autóval versenyeznek, de, hogy ne egymás riválisai legyenek, két
kategóriában (hátsókerék-

SZEM - PONT
Egy szabadtéri kiállítás képei?- kérdezhetné a kedves olvasó. Nem, erről szó sincs. A téma már lerágott csontnak
minősül, ennek ellenére mégsem írhatunk és beszélhetünk róla eleget.
A Régi Postaudvarhoz vezető út oldalfalán láthatóak
ezek az „alkotások”. Hiába a frekventált hely, mégis
megtalálják a falfirkászok azokat a holtidőket, amikor
nyugodtan elkövethetik tettüket.
Ahogy eddig, ezután sem várható érdemi javulás ebben
az ügyben sem. Egyfelől kivárásra játszanak a vandálok,
másrészről nincs kellő kapacitás sem a gyakoribb rendőrségi és polgárőri jelenlétre. A település polgárai részéről pedig, tisztelet a kivételeknek, tetszik vagy sem, nagyfokú a passzivitás. Nem merik bevállalni a bejelentéssel
járó „tortúrát”, vagy félnek a megtorlástól.
Mi a megoldás? Pillanatnyilag semmi, tovább „gyönyörködünk” a vandál kezek melléktermékeiben...! (di)

A Régi Postaudvarnál is akad bőven falfirka, eléggé
lehangoló a látvány
Fotó: Dancs István

hajtás és a 2000 köbcentiméter fölötti) neveznek a megmérettetésekre. Ezt évente
váltják egymás között.
Kétségtelen, hogy apa és fia,
folytatva a korábbi évek jó
szériáját, az autós szlalomversenyek tekintetében to-

vábbra is az elithez tartoznak. Egy 1987-es évjáratú,
saját kezűleg átalakított
BMW-vel vesznek részt a
versengésben, ami 3000
köbcentis motorral, 247 lóerővel segíti a versenyeken
való kiváló szereplést. (szj)

Heti SÜTI
Leopárd kalács
Hozzávalók
Kalács: 47.5 dkg szitált finomliszt, 2.5 dkg szitált étkezési keményítő, 1.8 dkg friss élesztő, 2.2
dl tej, 1 dl habtejszín, 9 dkg porcukor (lehet több is, ízlés függő),
0.5 kk só, 1 csomag vaníliás cukor,
6.3 dkg puha teavaj (lehet margarin
is, de akkor már inkább vajas), 3 ek
cukrozatlan kakaópor, 3 ek tej
Teteje lekenéséhez: 1 db tojássárgája
Elkészítés
Kalács: Az élesztőt 1 dl langyos
tejben, melybe tettünk 1 teáskanál
porcukrot, letakarva felfuttatjuk. A
lisztet, a keményítőt, a sót, a porcukrot, vaníliás cukrot egy tálba
tesszük, majd a vajjal, a többi tejjel, a tejszínnel, és a felfuttatott
élesztővel rugalmas tésztát gyúrunk belőle. Ha a tésztánk egyenletes, 3 egyenlő részre osztjuk. Az
egyik részhez gyúrunk 1 evőkanál
tejben elkevert 1 evőkanálnyi kakaót. A másik részhez gyúrunk 2
evőkanál tejben elkevert 2 evőkanálnyi kakaót. A harmadik rész
simán marad. A tésztákat letakarva
meleg helyen 1 óra hosszát kelesztjük. Kelesztés után minden
tésztát 7 egyenlő részre osztunk.

Összesen 21 db gombóckánk lesz.
Először a világosabb kakaós tésztával dolgozunk, mind a 7 gombócból kb. 28 cm-es rudat sodrunk.
A sötétebb kakaós tészta gombócait kb. 28×6 cm téglalappá nyújtjuk, és ebbe csomagoljuk a világosabb rudacskákat. Végül a fehér
gombócokat is kb. ugyanakkora
méretre nyújtjuk, és ebbe csomagoljuk a dupla kakaós rudacskát.
Sütőpapírral kibélelünk egy 11×28
cm-es sütőformát, és belefektetünk
3 db rudat, majd a tetejére a maradék 4 db rudat. Letakarva még 30
percig kelesztjük. Az idő leteltével
tetejét lekenjük a tojássárgájával,
és 180 C fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt készre sütjük.
Teteje lekenéséhez: Gyengén átkeverjük a tojássárgáját. Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-felül
sütés, tepsi mérete: 11 × 28 cm.
Fehér Sándorné, Tapolca
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