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Az ünneplés estéje
GÁLA Legeredményesebb sportolóinkat köszöntötték pénteken
Idén is díjazták Tapolca
legjobb sportolóit, testnevelőit, edzőit a hagyományos, ünnepélyes külsőségek között megrendezett sportgálán. Az elismerések átadása után
báloztak a résztvevők.
Kovács Melinda műsorvezető köszöntője után Dobó
Zoltán polgármester mondott beszédet, majd a tekintélyes létszámú közönség
bejátszást tekinthetett meg a
sportági díjazottakról. Először a kiváló sportoló, versenyző iskolai-, és diáksport
kategóriában eredményes
ifjak léphettek a Csermák
József Rendezvénycsarnok
küzdőterén felállított színpadra. Bencze Balázs Dominik, Szipőcs Ádám, Balogh Zsófia, Kötéljártó
Áron, Cséri Bence János,
Pontyos Fanni, Horváth
Csaba, Tóth Áron, Molnár
Áron és Bodó Boglárka számára Hanzmann László és
Szalay Gyöngyi tolmácsolta
a város elismerését.
Kiváló sportoló, versenyző

Gyarmati Zoltánnét (tollas) és Hanczvikkel Márkot (vívás) a kiváló sportoló, versenyző élsport-felnőtt kategóriában díjazták a gálán
Fotó: Szijártó János
élsport-utánpótlás kategóriában Gaál Zsóka, Érseki Tamara, Buzás Bertalan, Farkas Martin, Fekete Júlia,
Cséri Soma, Kalácska Botond, Siklósi Gergely kerülhetett reflektorfénybe, nekik
Csermák Katalin és Lévai
József gratulált.
Kiváló sportoló, versenyző

élsport-felnőtt kategóriában
Bodó Bence, Rédli András,
Hanczvikkel Márk és Gyarmati Zoltánné részesült elismerésben, őket a város nevében Marton József és Kozma Henrik Alajos köszöntötte. Kiváló edző iskolai-és diáksport kategóriában Szalainé Németh Katalint, kiváló

50 éves város

edző élsport-utánpótlás kategóriában Istvándi Lajost
díjazták. ,,Hoppá” – díjban
részesült a TVSE Női Labdarúgó Szakosztály, Kazári
Mónika, Földesi József,
Nagy Tamás Levente és Geiger Máté.
(Folytatás a 7. oldalon Elismerték... címmel).
(szj)

Határidős
kérdések
A határidő komoly
dolog. Általában egy
fontos időpontot jelent, valaminek az elkészítését, létrehozását, befejezését jelzi.
Kötöttség, gyakran
súlyos szankciókkal
jár be nem tartása.
Azonban mostanában a hatalom különböző ágacskái egyoldalú kötöttségként
értelmezik és „bátran”
változtatnak utólag,
nem törődve azzal,
hogy éppen azokat
sújtják újabb munkaórákkal, feladatokkal,
akik a határidőt betartják. Utólagos szabályok, módosítgatások nemcsak, hogy
tönkre teszik az addigi munkát, hanem a
bizalmat is megingatják, hiszen éppen a
kényelmesebbek járnak jól. Jó lenne újra
értelmezni a határidő
fogalmát, a szabályokkal és azok utólagos megváltoztathatóságával együtt.
Szijártó János

Szalagavató szép tánccal

Rig Lajos, Sándor László, Rudolf Eberwein és Josef
Troidl a Tapolcának szánt adomány elindítása előtt

Fontos német kapcsolat
A múlt héten számoltunk be
arról, hogy egy kamionra való kifogástalan állapotban
lévő bútorszállítmány érkezett Tapolcára Németországból.
Most újabb 2,5 tonnás rakomány gördült be a városba. Az első csomag a kollé-

giumi szobák berendezésének korszerűsítését segítette, a mostani az egészségügyet támogatja. Rig Lajos is
tagja volt annak a küldöttségnek, amely Németországba utazott az adományért. (Folytatás a 2. oldalon „Még...” címmel). (szj)

A gimnáziumi tanulmányok utolsó szakaszát jelenti a szalagavató annak
a negyvenhat diáknak,
akik szombaton a Csermák József Rendezvénycsarnokban sorakoztak
fel a szülők, hozzátartozók, barátok, iskolatársak
előtt az ünnepi alkalomból.

Gimnázium és Kollégium
hétvégén tartott szalagavatóján. A szülői munkaközösség nevében Szalay László
kívánt sok szerencsét az ifjaknak az előttük álló feladatok teljesítéséhez. A
szalagot mindkét osztálynál,
a hagyományoknak megfelelően az osztályfőnökök
tűzték fel, a 12. a osztályos

tanulóknak Riba Erzsébet, a
12. b diákjainak Baloghné
Szabó Edit. Az ünnepélyes
pillanatok után szép koreográfiákat láthatott a közönség
a két osztály nyitótánca által,
ami elindította a rendezvény
kötetlenebb részét. A „felszalagozott” két osztály
negyvenhat diákja most már
az érettségire készül. (szj)

Mostantól több, nagy feladat
vár rájuk, ezek közül természetesen a legközelebbi
és legfontosabb az érettségi.
Aztán a felvételi, a pályaválasztás és az élet számos próbatétele várható a folytatásban. Varga Tiborné igazgató
a felsorakozott két végzős
osztály diákjait számos,
megszívlelendő jó tanáccsal
látta el a Batsányi János Nyitótánc, a diákok számára örök emlék Fotó: Szijártó
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KÉPVISELŐI
platform
Lapunk
vendége
a héten:
Dr. Décsey Sándor
Lassan fél éve vagyok a
képviselő-testület tagja,
és nem nevezném eseménymentesnek ezt az
időszakot. Sok minden
történt velünk és körülöttünk, pozitív és negatív egyaránt. És még
több minden áll előttünk. Egyre több EU-s
pályázat kerül kiírásra,
nagyon remélem, hogy
a következő években
sok fejlesztés valósul
majd meg ezek segítségével a városban. Jövő
héten szavaz a testület
az idei költségvetésről,
amiben a kötelező feladatok mellett helyet
kapnak fejlesztések is. A
tervek között szerepel a
Juhász Gyula utcai játszótér korszerűsítése,
bekerítése és illemhely
kialakítása. Sajnos sok
helyen elengedhetetlen
a közterületi kamerarendszer fejlesztése, kiépítések. Tapolca idén
ünnepli újbóli várossá
nyilvánításának 50. évfordulóját. Az ünnepi
évben szeretnénk olyan
programokat rendezni,
amelyek a város teljes
lakosságát megszólítják. Remélem, mindenki talál majd kedvére
való szórakozást, elfoglaltságot. Az évforduló
alkalom arra is, hogy
megmutassuk annak a
közösségnek az erejét,
melyet Tapolcának hívnak. Mert hiszem, hogy
városunk képes összefogni a jó célokért, még
akkor is, ha vannak,
akik egy ónos esőből is
megpróbálnak (párt)politikai ügyet gerjeszteni.
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Még nincs vége
SEGÍTSÉG Már a következő utat lehet tervezni
Kórházi ágyak, tolószékek, kerekes járókeretek
érkeztek több más eszköz mellett Németországból a napokban.
(Folytatás az 1. oldalról)
Az országgyűlési képviselő
lapunk kérdésére elmondta,
hogy a kapcsolat Sándor
László (korábbi IPA-titkár,
jelenleg az IPA Magyar
Szekció etikai bizottságának
tagja) közreműködésével
kezdett kiépülni, és amint az
már most biztosra vehető,
kétség sem férhet a folytatáshoz.
Tíz elektromos kórházi ágy,
ugyanennyi tolószék, hat kerekes járókeret, ipari mosógép, ipari szárítógép került a
teherautóra, de új matracok
és rengeteg ruha (még kibontva sem voltak) is az
adomány részét képezte.
Mint megtudtuk, a felajánlás
Rudolf Eberwein nyugalmazott rendőrkapitány közreműködésével (ő a regensburgi CSU frakció elnöke

Jelenleg már közel félszáz
helyszín jelezte csatlakozását, Érsekújvártól számos
anyaországi településen át
egészen New Yorkig és Los
Angelesig. És ebben a sorban ott vagyunk mi, tapolcaiak is - tájékoztatta lapunkat dr. Décsey Sándor
könyvtárigazgató.
A felolvasás helyszíne a
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum I. emeleti nagyterFogadóórák a városházán:
me (Tapolca, Batsányi u. 1.),
az időpont február 26. (pén- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
tek), 18-24 óráig. Jelentkezcsütörtökén (15.00-16.00 óra
ni a peringer@vktapolca.hu
között) a Tapolcai Közös Ön- e-mail címen lehet, vagy
kormányzati Hivatal udvari ta- személyesen a könyvtár felnácstermében tart fogadóórát
nőtt olvasószolgálatánál. A
- Dobó Zoltán polgármester
rendezvény
mindenki száFebruár 15. 14.00-16.00
mára
nyitott,
várnak minden
- Lévai József alpolgármester
felolvasót
a
betűk
világával
Február 22. 14.00-16.00

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 újabb szállítmánynak is megvan már a helye
volt 30 évig) jött létre. A tulajdonos, aki átadta az értékes szállítmányt, Josef
Troidl a regensburgi CSU
frakció tagja, városi képviselő, illetve egy fizikoterápiai magánklinika tulajdonosa. Rig Lajos az előzmények kapcsán kifejtette,
hogy a tavalyi év végén
szembesültek azzal a problémával, hogy kórházi ágyakból hiány van Tapolcán.
- Ekkor kerestem meg a jó
német kapcsolatokkal ren-

delkező Sándor Lászlót, aki
rövidesen jó hírekkel jelentkezett. Ennek folyományaként a 2,5 tonnás teherautót
sikerült telepakolni, annyira, hogy az egészségügyi
eszközökön túl még az iskolának is tudtunk székeket
hozni. Vendéglátóink elmondták, hogy további eszközök is lesznek (még röntgengép is), és ha elfogadjuk,
szívesen segítenek a jövőben is. A folytatás garantált tette hozzá a képviselő. (szj)

Wass Albert - felolvasás Passzív
A tapolcai Wass Albert
Könyvtár és Múzeum az
idei évben is csatlakozik a
világ magyarságát megszólító rendezvényhez,
amelynek keretében a különböző
helyszíneken
egyidőben kezdenek felolvasni az író műveiből.

INFORMÁCIÓ

épphogy
megismerkedő
gyermekektől egészen a
nagyszülőkig. Természetesen azokat is szívesen fogadják, akik csak hallgatni
szeretnék a műveket.
Egy-egy felolvasás 10-15
perc, de ezt lehetőség lesz
akár többször is megismételni. Érdemes tehát 5-7
oldalas részletekkel készülni, de az se baj, ha valaki minimálisan eltér ettől.
A résztvevők Wass Albert
irodalmi
munkásságából
bármit olvashatnak. Verseket, novellákat, könyvrészleteket, de akár más magyar
írók, költők olyan műveit is,
amelyek magyarságunk, hazaszeretetünk, valódi értékeinek közvetítői.
- Kérünk mindenkit, aki aktív részese kíván lenni ennek
a szépirodalmi ünnepnek,
jelentkezzen mielőbb, megjelölve azt is, hogy melyik
órában szeretne felolvasni.
Örömmel fogadjuk, ha azt is
megadják, hogy mely művet osztják meg majd a
hallgatósággal - tette hozzá
az igazgató.
(szj)

biztonsági
eszközök
A Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályának
munkatársai január 28án délelőtt a Tapolcát és
Diszelt összekötő útszakaszon igazoltatták a járművezetőket.
Az ellenőrzés fő célkitűzése
a passzív biztonsági eszközökre vonatkozó szabályok
betartása volt, de emellett az
egyenruhások kellő hangsúlyt fektettek az egyéb szabálysértések kiszűrésére is.
Mint megtudtuk, a rendőrök
a megállított autók közül
egyetlen esetben sem tapasztaltak hiányosságot, így
minden igazoltatott járművezető jobb láthatóságot és
könnyebb észlelhetőséget
biztosító baleset-megelőzési
ajándékokat kapott- tudatta
örömmel a hírt lapunkkal
Nagy Judit megelőzési főelőadó.
(di)

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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Szolgálat a városért
POLGÁRŐRÖK Egyre nagyobb gondot okoz az illegális szemét
Új esztendő, de a feladatok a régiek. A tapolcai
polgárőrök január hónapban is a várost, annak értékeit védték. Beszédesek a számok is, erről
Szalkai Zsolt, az egyesület elnöke tájékoztatta
lapunkat.
- Összesen százkettő óra
szolgálatot
teljesítettünk
bel- és külterületen. Ebből a
Tapolcai Rendőrkapitányság szolgálatban lévő dolgozójával harminchét órát.
Szolgálati gépjárművünket
tizennégy óra időtartamban
vettük igénybe. Nem árt, ha
egy polgárőr fitt, sportos és
részt vesz különböző megmérettetéseken is. Ezúttal
csapatszinten tettük és eredményesen. A közelmúltban
megrendezett Focifarsang
elnevezésű meghívásos teremlabdarúgó tornán az előkelő harmadik helyen végeztünk.
Szalkai Zsolt arról is beszámolt lapunknak, hogy
amikor a közelmúltban kül-

Szalkai Zsolt (balról) és Csécs Zoltán polgárőrök “bevetés” előtt
területi járőrszolgálatot teljesítettek Ányosi Balázs kollégájával, hatalmas szemétkupacok tárultak a szemük
elé. Helyszín a Tapolca és
Zalahaláp között található
Halastó- i terület (haraszt),
amely ritkán látogatottnak

Heti Ötlet
Lenner Lászlóné
védőnő
A hideg téli napok átvészelésének néhány fontos
alappillére van: Kiegyensúlyozott táplálkozás, feltöltött vitaminraktárak,
napi mozgással karbantartott szervezet.
A vitaminokat előállítani
nem tudjuk, pedig nélkülözhetetlenek szervezetünk számára. Ezért gondoskodnunk kell a pótlásukról. Fő vitaminforrásaink a zöldségek és a gyümölcsök. A „tél vitaminja”
a C-vitamin. Számos jótékony hatása közül a legfontosabb, hogy támogatja az immunrendszer működését. Szerencsére sok
zöldségben, gyümölcsben
megtalálható. A teljesség
igénye nélkül néhány fontos, C vitaminban gazdag
gyümölcs és zöldség: citrusfélék, csipkebogyó, kivi, alma, savanyú káposzta, paprika félék, sütőtök,

egészség
környezet
informatika

cékla. Kiegyensúlyozott
étrenddel bevihető a megfelelő mennyiség, de vannak élethelyzetek, amikor
nő a szervezet igénye, pl.
várandósság,
szoptatás
idején 30%-kal megemelkedik a szükséglet. Többlet bevitelre van szükség
gyulladásos megbetegedések idején, lábadozás
alatt, stresszes időszakban, dohányzók esetében.
A C vitaminról fontos tudni, hogy hő hatására nagy
része elbomlik. Törekedjünk tehát arra, hogy minél
több gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk nyersen.
De ne feledkezzünk meg a
rendszeres
mozgásról
sem. Borús, hideg időben
hajlamosak vagyunk a
meleg szobát választani a
szabadtéri programokkal
szemben. Pedig napi fél,
egy óra sétával sokat
tehetünk egészségünkért.

tekinthető, nincs komolyabb
mozgás, az illegális hulladékot aránylag nyugodt körülmények között pakolhatják
le az elkövetők.
A polgárőrök elnöke szerint
feltehetőleg
lomizásból
megmaradt árukra leltek.

Végül hozzáfűzte: a lehetőségükhöz mérten a jövőben
még nagyobb hangsúlyt fektetnek majd erre a területre,
és bíznak abban, hogy sikerül majd a tettenérés is,
amelyre összefogással nagyobb esély lenne.
(di)

Rövid hírek
n NYÍLT
napokat
rendeznek a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános
Iskola Székhelyintézményében február 2324-én 7.40-12.00-ig a
leendő első osztályosoknak és szüleiknek. A
programon matematika-, magyar-, ének-,
testnevelés-, néptánc-,
angol- és németórákat
tekinthetnek meg az érdeklődők. Délelőtt játszóházi
foglalkozást
tartanak a gyerekeknek.
Mindkét nap zárásaként
Gál Attila igazgatóhelyettes válaszol az intézménnyel kapcsolatos
kérdésekre.
(szj)
n
ELFOGTÁK - A
28 éves M. M. tapolcai
lakost január 18-án este
fogták el a rendőrök
otthonában, majd a
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították. A férfi ellen becsületsértés,
és önbíráskodás miatt
volt érvényben elfogatóparancs - közölte
Nagy Judit megelőzési
főelőadója.
(di)

Köszönet a támogatóknak
Támogató napot rendezett a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ a közelmúltban. Az intézmény vezetője, Füstös Zsuzsanna
köszönetet
mondott
mindazoknak, akik segítették a ház működését, illetve beszámolt a lehetőségekről és ismertette
az éves programtervet is.
A prezentációban elhangzott, hogy a VOKE Batsányi
János Művelődési és Oktatási Központ jogilag önálló
és gazdaságilag független.
Bár fenntartója a Vasutasok
Országos Közművelődési és
Szabadidős
Egyesülete
(VOKE), a működéshez
szükséges pénzügyi keret
jelentős részét saját erőből
kell biztosítani.
Az intézmény tevékenységének három kiemelt területéről szólt Füstös Zsuzsanna. A kulturális rendezvényekről, a felnőttképzésről

Füstös Zsuzsanna intézményvezető bemutatta az
éves programtervet is
Fotó: Szijártó J.

és a civil szektorról. A tavalyi év jelentősebb rendezvényei között említette a „25
éves
a
magyarországi
origami” kiállítást, a Cseh
Tamás program részeként
megszervezett koncertsorozatot, az Országos Utasellátó Vándorkiállítást, a tojásdíszítő versenyt és tárlatot, a Batsányi népdal- és

szavalóversenyt, a táncegyüttesek találkozóját, a 65.
Országos Vasutasnapot, és a
hatodik Adventi Kórustalálkozót.
A 2016-os esztendő tervezett rendezvényei közül kiemelte a Toldi musical bemutatóját, a táncegyüttesek
áprilisi találkozóját, a Batsányi napokat, a novemberi
spirituális napot, valamint a
hetedik Adventi Kórustalálkozót.
Az intézményben természetesen számos csoport működik. Itt van a Batsányi
Táncegyüttes székhelye, de
a Batsányi Vegyes Kar, a
Batsányi Népdalkör, a Makettező Baráti Kör, a Vasútmodellező Szakkör, a Batsányi Vasutas Nyugdíjas
Klub, a Batsányi Kör –
Irodalmi Szalon és az Életfa
Kézműves Galéria és Látványműhely tevékenysége
is az intézményi kereteken
belül zajlik, hangzott el a
beszámolóban.
(szj)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...

Bogdán
Vince
A manapság szinte alapfelszereltségnek számító autóklímaberendezés kétségtelenül jó szolgálatot tesz a
nyári nagy melegben a gépkocsivezető és utasai számára, de használata bizonyos körülmények között
télen is ajánlatos.
A klíma által gererált száraz
levegő ugyanis gyorsan leviszi a párát a szélvédő belső felületéről. Másrészt a
klímakompresszornak is jó
ha időnként üzemel, nem
szerencsés, ha fél évig
egyáltalán nem működik.
Aki sokat autózik és télen is
használja a berendezést,
annak érdemes fokozottan
figyelni a tisztántartásra. Az
ózongázos klímatisztítás,
vegyszermenetesen tisztítja
az autó légterét, ezt évszaktól függetlenül, évente egyszer legalább érdemes elvégeztetni, mondta Bogdán
Vince tapolcai szerviztulajdonos.
(szj)

ÚTKÖZBEN
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Figyeljünk az alvázra!
TÉLI VEZETÉS Örök ellenség a rozsdásodás a régebbi autóknál
A „vedd meg, használd,
majd hamarosan dobd el
és vegyél újat" szemlélet
az autóiparban, az autókereskedelemeben is teret nyert, a hajdan szokványos kilakatolás, továbbá az alváz- és üregvédelem lassan már a múlt
ködébe vész, illetve a retró vasak tulajdonosainak
kelletlen hobbija marad.
Rengeteg régi autóval találkozunk az utakon, nálunk
népszerűek a zömében német prémium márkák 15-2025 éves példányai. Ezek az
autók - természetesen mostoha, vagy kevésbé mostoha
előéletük függvényében, és
a közhiedelemmel ellentétben- eredményesen és nem
is túl drágán javíthatók.
Ugyanakkor már fokozottabbban érinti őket a rozsdásodás, ami bizony alaposan próbára teszi a retró vasak tulajdonosainak idegrendszerét. (Különösen az
Ausztriából származó példányokra panaszkodnak a tulajdonosok, nem véletlenül,
az utakat ott intenzíven sózzák, az autókat sokat és sokáig használják.) A kasznimunka és az elkerülhetetlen

Sohár László autószerelő vizsgálja egy dobozos kisteherautó alvázát, amely a kipufogódob átrozsdásodásán kívül egész jó állapotot mutat
Fotó: Töreky László
részleges, vagy teljes festés
a kocsi forgalmi értékéhez
viszonyítva ugyanis körülményes, időigényes, drága
mulatság. A siker pedig leginkább a karosszérialakatos
munkájától, szakértelmétől,
lelkiismeretességétől függ.
A téli sózás, a hó, a latyak
megteszi hatását, így tavasz
közeledtével egy intenzív
mosás után szem elé tárul ittott a rettegett közellenség. A
témában született szakiro-

dalom szerint, autónál a tisztítás és a rozsdásodó felület
passziválása a legfontosabb,
bármilyen szer minősége és
annak felvitele a felületre
csak másodlagos szereppel
bír.
Ha hosszú távon tervezünk
egy autóval, egy profi alvázés üregvédelem kezelést
semmi nem pótol. Ha fiatal
autónk van és törés nélkül
évente mondjuk tizenötezer
kilométert megyünk, a ka-

rosszéria és a motor bírni
fogja a tíz-tizenöt évet.
Azonban ehhez, - ha nem
nagy a baj -, fontos, hogy
"télen lehetőleg többször
mosassuk le az autó alvázát
is. Ha esetleg elmaradt, ezt a
műveletet - a havas időszakok elmúltával - mindenképpen tegyük meg!"- javasolta munkatásunk kérdéseire válaszolva Németh
Ferenc tapolcai karosszéria
lakatos.
(tl)

Növelhető az élettartam
Az utakon közlekedőket
sújtó extra terhek és büntetési tételek, a drága
üzemanyag miatt sokak
számára nagyon fontos
szempont az autógumik
élettartama.
- Senkinek nem mindegy,
hány évig használhat egy
garnitúrát. Zoltai Sándor
egy tapolcai gumiszerviz vezetője érdeklődésünkre elmondta, több összetevőből
áll ennek a kérdésnek a
megválaszolása.
- Nem csak a gumi barázdáinak mélysége, hanem
maga az anyag állapota is
meghatározó az élettartam
szempontjából, ráadásul a
minőségi, márkás gumik
eleve tovább bírják, mint a
„névtelenek”, de a futott kilométer és a jellemző útviszonyok is plusz egyedi té-

lis évszakban nem használt
gumik tárolása is kellő odafigyelést igényel. Mi például
egy sötét, napfénymentes és
száraz helységben tartjuk a
saját-, illetve ügyfeleink gumiabroncsait. Ez is hozzájárul az élettartam növeléséhez. A melegtől, tűző nap- Téli időszakban még fontosabb az információ Fotó: szj
fénytől, UV-sugárzástól való megóvás mellett az olajtól, festéktől is meg kell védeni a gumikat - hangsú- A Magyar Közút Nonprofit lyamatos tájékoztatást a melyozta a szakember.
(szj) Zrt. Útinform szolgálatá- gyei és autópálya diszpécsenak hivatalos Facebook rek, a telefonos elérhetőséoldalán naponta többször gek szintén itt találhatók. Az
osztanak meg országos Útinform szolgálat munkaösszesítést az aktuális út- társait pedig telefonon vagy
elektronikus levélben is keállapotokról.
reshetik az autósok. A közMindig friss információkat lekedők folyamatosan szetalálhatnak a közlekedők a rezhetnek aktuális útinforfontos közlekedési esemé- mációkat a Magyar Közút
nyekről (balesetek, lezárá- Nonprofit Zrt. által üzemelsok). A www.utinform.hu tetett 31 ezer kilométeres
oldalon keresztül adnak fo- országos úthálózatról. (szj)
Napfénymentes helyen érdemes tárolni a gumikat

nyezőt jelentenek minden
gépjármű esetében - mondta
a szerviz tulajdonosa. Majd
hozzá tette, hogy tapasztalatai szerint egyértelműen tovább használható az a gumi,
amelyiket speciális védőanyaggal kezelnek le azokon
a részeken, ahol a nap éri. Az
anyag a szakszerű kezelésnek köszönhetően regenerálódik, később „fárad el”,
azaz tovább megőrzi rugalmasságát. - Az éppen aktuá-

Folyamatos tájékoztatás
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Tetten ért szemetelők Kommunikáció babanyelven
A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület létjogosultsága, aktivitása és eredményessége megkérdőjelezhetetlen.
Ehhez nagymértékben hozzájárul a szervezet elnökhelyettese, Supka Károly Mihály, aki maga meséli el
újabb sikeres intézkedésének történetét.
- Január 20- án délután a
Szent György-hegy ürgelyuki buszmegállótól néhány
száz méterre egy számomra
ismeretlen személygépkocsi - melynek utánfutója hulladékkal megrakva - forgoHirdetés

lódott. Nem volt nehéz kitalálni jövetelük célját. Az autóból kiszálló nő és férfi a
szemetet az erdő szélére
szórta. Közben odaértem, talán erélyes fellépésemnek
köszönhetően elmenekültek
a helyszínről. Igaz, nem voltam szolgálatban, de értesítettem a körzeti megbízottat,
Bognár Bálint rendőr főtörzsőrmestert. A pontos információk alapján rövid
időn belül utolérte az elkövetőket, akiket kötelezett a
lerakott hulladék elszállítására, de nem úszták meg a
helyszíni bírságot sem. (di)

Babajelnyelv. A módszer
egyik kulcsfigurája dr. Joseph Garcia volt, aki a
nyolcvanas években jeltolmácsként
dolgozott.
Megfigyelte, hogy siket
barátainak a halló utódai
már fél év elteltével képesek kommunikálni szüleikkel a jelelés segítségével.

mikroviláguk legfontosabb
jeleit. Egész mondatban beszélünk hozzájuk, de nem jelelem végig, csak az igéket,
főneveket emelem ki (enni,
szeret, alma, stb.) Két éven
át negyven anyával ismertettem meg a módszeremet,
végigkövettem a babajelelő
fejlődésüket, egészen gyermekük beszédének megjelenéséig. Sikerült sok tapasztalatot gyűjtenem. Létrehoztam az online otthoni segédletet is, egy négyszázhatvanhét szavas- témakörönként csoportosított- online
videojelszótárt. A beszédkészség kialakulása általában két éves korukra tehető.
A még nem beszélő babák a
korai kommunikációs időszakban még nem képesek
beszélni, közléskor a szülőktől ellesett gesztusokat
használják, amelyben a finom- és nagymotoros mozgás fejlettségi szakasza segíti őket. Utánzással sajátítják
el mozdulatainkat (Vegyél
fel!) Erre a bennünk fellelhető ösztönös készségre helyezte alapjait a babajelelés.

A korán elkezdett módszer
segít a nyelvi fejlődésben,
hiszen több csatornán és
sokat ismételt információk
épülnek be, ennek hozadékaként nagyobb lesz a szókincs, választékosabb a beszéd, iskolában átlag felett
fognak teljesíteni.
Tavasszal (április 4.) Tapolcán is tanfolyamot indít Fizl
Kata. Erről, illetve a babajelnyelv előnyeiről is kérdeztem.
- A tanfolyam hatékony segítséget nyújt a babajelelő
fejlődésében. Akik velem tanulják a programot, egy erős
jelnyelvi löketet és betekintést is kapnak a siketek világába, ahol esetleges interakció során képesek lesznek
helyt állni.
A módszer számos előnye
közül néhány: harmonikusabb szülő-gyermek kapcsolat, az utód érzelmi és
kognitív fejlődésére is hoszszútávon hat, nyugodtabbá
válik a gyermek.
Április 4-től szeretettel várok Tapolcán is minden érdeklődőt.
(di)

9-10 hónapos korukra már
komoly jelszókincs birtokosai, amelyeket tudatosan
használni is tudtak. Hazánkban a saját módszerét- szülői
igények alapján- dolgozta ki
Fizl Kata babajelnyelv- oktató, aki lapunkkal is készségesen megosztotta a program részleteit.
- Anyanyelvi jelelő vagyok,
szüleim siketek, a jelnyelv
ismerete és szeretete adott
volt - utal a kezdetekre Kata,
majd elmondja, hogy nagymamájától és a bölcsődében
tanult meg beszélni. Kislánya születése után kezdte
érdekelni az anya- gyermek
közötti hatékony kapcsolat
kialakítása, így lelt rá az említett módszerre. Hangsúlyozta, hogy módszere segítségével már egy nyolc hónapos gyermek is képes sírás
nélkül tudtunkra adni, mit is
szeretne. Egyedül vezette be
gyermekénél a babajelelést.
Miután a rokonok és barátok
gyermekei is sikeresen alkalmazták módszerét, elhatározta, hogy a jövőben ezzel foglalkozik
- A jelnyelvet magát nem tanítom a kisbabáknak, csak a Fizl Kata babajelnyelv-oktató - Áprilisban Tapolcán is
Hirdetés

6

- TAPOLCAI ÚJSÁG

Várostörténeti EXTRÁK

SZOLGÁLTATÁS
- Tapolca és környéke

2016. FEBRUÁR 12.

olvasóink írták - olvasóink írták

Nemrégiben megkerült Tapolca elveszettnek hitt ó-zsinagógája

Ismét gazdagabbak lettünk

Mayer Dénes helytörténész és
Tóth József ny. iskolaigazgató
a Tapolcai Városszépítő Egyesület örökös tiszteletbeli elnökének kutatásai nyomán, már
az 1990-es évek elején megfogalmazódott az a feltételezés,
hogy városunk első zsidó imaházát a Fő tér 7. számú épület
északi traktusa rejtheti.
Azokban az években különböző nevek alatt ‒ Metropol Disco, Colorado Westerb Pub ‒
szórakozó- és vendéglátóipari
egység működött ezen épületrészben. Néhány éve pedig
Csudaszarvas Kávéház címmel
fogadta a vendégeket. Az
épület múltja a XVIII–XIX.
század fordulójáig nyúlik viszsza. A telek tulajdonosa és az
építtető a Leszner család volt. A
kezdetben földszintes későbarokk-klasszicista főhomlokzatú lakóház és üzlet számos átépítési és bővítési periódust élt
meg, mire kialakult a mai, Fő
térre néző, emeletes, középerkélyes összképe. Falai között
sokféle tevékenység zajlott:
polgári leányiskolai oktatás,
volt itt szőlőoltvány-telepi üzletvezetőség, takarékpénztár,
nemzeti banki kirendeltség,
óra- és ékszerbolt.

Igen, ma este ismét gazdagabbak lettünk. Gazdagabb azzal
az érzéssel, amit azon a könyvbemutatón éreztem, ahol N.
Horváth Erzsébet szerző és Vörös Béla a Veszprém Megyei
Ipartestület Elnöke együtt mutatták be a Tapolcai mesterek és
mesterségek c. könyvet. A bemutató alatt páratlan értékű fotókkal illusztrálták a könyv tartalmát, melyek között nagyon
sok tapolcai fedezhette fel
szüleit, nagyszüleit, rokonait,
ismerőseit, barátait, akik a régi
tapolcai céhes, iparos társa-

Moziműsor

A szórakozóhely rejtette eddig a tapolcai ó-zsinagógát
A II. József császár és király-féle 1784-es katonai térképészeti
felmérés már álló épületet jelez
a telken. A város belterületének
és határának birtokviszonyait
felmérő 1858. évi „Parzellen
Protocolle der Gemeinde Tapolcza” című jegyzék nevesíti a
ház akkori tulajdonosát Leszner Ferencet is. Az összeírás
mellékleteként készült várostérképen pedig a ház északi toldaléképületére berajzolt Dávid-csillag jelöli a működő zsidó templomot, az ó-zsinagógát.
Az imaház a Leszner család jóvoltából már 1813 óta működött, s 1847-ben ugyanitt kezdte meg működését a zsidó elemi
iskola. A kérdés csak az volt
mostanáig, hogy a többszörösen átalakított építmény falszerkezete mennyit őrzött meg

az eredeti zsinagógából? Nos,
ez most kiderült. Hónapok óta
felújítási munkálatok zajlanak
a helyszínen, amelynek során
aprólékos kézi munkával eltávolításra került a teljes belső
festés és vakolás. Ennek nyomán a laikus számára is meghökkentően szép részeredmény
született. A tapolcai ó-zsinagóga teljes épségében áll! Előkerült a Tóra-fülke, a bevilágító
ablakok, befalazott jellegzetes
késő-barokk boltívek, az imaterem egykori boltozatának lenyomata, az északi karzat maradványa, ülőfülkék és még
számtalan izgalmas apró építészeti részlet. A szakrális tér mögött keskeny lépcső visz az
épület alatti pincetérbe, ahol
pedig a hajdani elmaradhatatlan rituális fürdő helye sejthető.
Gazdagabbak vagyunk tehát
egy kiemelt várostörténeti jelentőségű építészeti emlékkel.
A jelenleg is zajló feltáró-helyreállító munkálatok célja egy a
tapolcai zsidóság két és fél évszázados történetét bemutató
idegenforgalmi kiállítóhely,
valamint egy bormúzeum létrehozása.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

dalmat alkották. Szijártó János
újságíró közreműködésével az
est olyan helytörténeti múltat
tárt elénk, melynek megalkotásához szívből gratulálunk mindenkinek, aki a könyv létrehozásában bármilyen módon közreműködött. Köszönet a Tapolcai Musical Színpad és az Amatőr Színjátszó Kör tagjainak,
hogy felolvasásukkal, énekeikkel színesítették az estét. „Isten
áldja a tisztes ipart!”
a Tapolcai Páneurópa Unió
Egyesület tagsága nevében
Molnár Erika

Óvodások iskolai farsangja
A Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola harmadik alakalommal hívta a város és környékének óvodásait
egy mókás farsangi délutánra.
Az érkező gyerekek arcát a tanító nénik arcfestéssel vidám
motívumokkal díszítették. A
vendégek megtekintették az iskola alsó tagozatos diákjaiból
álló pom-pom és zászlóforgató
csoportjának
bemutatóját,
majd a tantermekben kézműves
foglalkozáson bohócot készí-

tettek. Ezután finom farsangi
fánkkal és szörppel kedveskedtek a szervezők. A jóllakott
gyerekseregre a farsangi díszekbe öltöztetett tornateremben vidám játék és tánc várt. Az
erre az alkalomra meghirdetett
kézműves pályázat eredményhirdetésén sok alkotást díjazott
a zsűri. Végül kincskeresés
közben bejárták az iskolát és
sok apróságot zsákmányoltak.
Varga-Gerencsér Viktória

Hirdetés

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 11 - 17.
csütörtök – Szerda
11 - 17. csütörtök - szerda
14:00 1000,-Ft
A kis herceg 2D
Színes, szinkronizált francia
animációs fantasy
11 - 14. csütörtök - vasárnap
16:00 1000,-Ft
15 – 17. hétfő – szerda 18:00
Gondolj rám
Színes, magyar film
11 - 14. csütörtök - vasárnap
18:00 1000,-Ft
15 – 17. hétfő – szerda 16:00
Hogyan legyünk szinglik?
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
11 – 17. csütörtök - szerda
20:00 1000,-Ft
A dán lány
Színes, szinkronizált angolamerikai életrajzi film

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

A hirdetések tartalmáért a
kiadó nem vállal felelősséget!
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Elismerték a munkát
SPORTOLÓK A város hírnevét öregbítik szép eredményeikkel
Díjazták Tapolca legjobb
sportolóit,
testnevelőit,
edzőit a pénteken megrendezett sportgálán.
(Folytatás az 1. oldalról)
A gálán Dobó Zoltán polgármester kerámia emléklapot adott át Csollány Szilveszternek, a rendezvény
díszvendégének, illetve Szalay Gyöngyinek virágcsokrot az atlantai olimpia 20
éves évfordulója alkalmából.
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub egyéni díjazottja
Siklósi Enikő lett, a sakkszakosztály egyéni díjazottjai Ács Márton, Árvai
Eszter, Bakos Balázs, Horváth Barnabás, Juhász
Judit. Díjazott: Kosztolánczi
Gyula (Gaál Zsóka nevelőedzője), a kosárlabda szakosztály egyéni díjazottja
Réti Boldizsár. A Játékvezetői Bizottság Pilinger
László munkáját ismerte el,

Kiváló sportoló, versenyző élsport-utánpótlás kategóriában Gaál Zsóka, Érseki
Tamara, Buzás Bertalan, Farkas Martin, Fekete Júlia, Cséri Soma, Kalácska Botond, Siklósi Gergely kerülhetett reflektorfénybe a gálán
Fotó: Szijártó János
a polgármesteri különdíjat
Gaál Zsóka sakkozó, a legjobb sportolói címet Hanczvikkel Márk vívó vehette át.
A sportgála kapcsán arról is
tájékoztatjuk olvasóinkat,

hogy a Tapolcai Újság 2015.
januárjától a helyi sportot
minden héten külön oldalon
közvetíti az olvasók felé,
ami a tavalyi esztendőben 45
(!) oldalnyi sporthírt jelen-

tett. Az idei, 2016-os évben
sem lesz másként, lapunk
minden számában, januártól
decemberig találkozhatnak
sporthírekkel, a tavalyival
azonos mennyiségben. (szj)
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Rövid hírek
n FOCI - A hétvégén
ismét focilabda pattog a
csarnokban. Szombaton
rendezik meg a második
Novák Dezső utánpótlás tornát, amelyre nagy
múltú, jelentős futballklubok fiataljai fogadták el a meghívást. A
nap gálameccsét tizenhat órakor játsszák,
amikor is pályára lép
többek között Nyilas
Elek, Somfalvi Csaba
vagy éppen Halmosi
Zoltán.
(hg)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombati
(2016.02.13.) túraútvonala: Várvölgy-Puposhegy-Rezi-Keszthely,
kb. 20 km. Találkozó a
tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton
reggel 7.30-kor, a busz
7.39-kor indul. Az utazási költség teljes áron
összesen kb. 1200 Ft. A
következő héten Szentantalfa lesz a túrázók
célpontja.
(szj)

Az év sportolója Kellemes meglepetés

Sok díj közül a mai egy,
azonban ezt azok az emberek adják, akik az első
lépésektől kezdve ismerik
a sportolót, a családtagot,
a szomszédot, épp ezért
talán a legfontosabb.

musokkal lép pástra. Megtisztelőnek és nagy lehetőségnek tartaná egy budapesti
Olimpia megrendezését, fi- Az olimpiai, világ- és Eugyelembe véve az eddig elért rópa-bajnok tornász Csollány Szilveszter, a tőle
magyar sikereket.
(hg)
megszokott szerénységgel és meglepettségének
kifejezésével nyilatkozott
-Az idei sportgála abszolút
a tapolcai sportgáláról.
győztese, az év sportolója
Hanczvikkel Márk lett. ElAz atlantai hőst a véletlen
mondása szerint, a tavalyi év
sodorta városunkba, hiszen
eredményei közül a két felbekövetkezett az, ami minnőtt országos válogatón elért
den
rendezvényszervező
sikereire a legbüszkébb, ilrémálma, a meghívott sztárletve az Universiadén szervendég, aki eredetileg Kozett negyedik és ötödik povács „Kokó” István lett
zícióra. Mindkét helyezés,
volna, a rendezvény előtti
egy egy tuson múlt, mely tanapokban, halaszthatatlan
lán keserédessé tette az elhivatali munkája miatt
múlt évet, az elismerés és
visszamondta a felkérést. Az
megbecsülés azonban feledökölvívó vasember, azonban
teti ezt. Bár az új évet egy
nem hagyta cserben a takomoly csuklóműtéttel kezpolcai közönséget, felhívta a
di, melynek következmégyűrűk urát, aki gondolkonyeként két hónapig gipszdás nélkül nyújtott segítsében lesz a keze, fő célja,
get „bajba” jutott sporttárhogy minél előbb száz szásának. Szilveszter elmonzalékos formába hozza madása szerint csupán két kérgát és nyomtalanul sikerüljön a rehabilitáció. Szíve Hanczvikkel Márk tapol- dése volt, hova kell menni és
szerint a versenyeken elke- cai vívó a díjátadó ünrülné a francia és svájci pár- nepség után pihenésre
bajtőrözőket, azonban ez a kényszerül, csuklóműtét
drukk plusz motivációt je- vár a sportolóra
Fotó: Havasi Gábor
lent számára, ha épp a mu-

Igazán jól érezte magát a beugrós tornászbajnok
mikor. A csarnokba lépve
pozitív csalódás érte, nem
gondolta volna, hogy egy
kisvárosban ilyen pompával
és szervezéssel fejezik ki
elismerésüket a város lakói
szeretett sportolóik iránt.
Ugyanakkor az is meglepte,
hogy ennyi kiválóságot
adott a magyar sportéletnek
Tapolca. Örül annak és jó érzéssel tölti el, ha az emberek
felismerik és együtt felidézik azokat a pillanatokat, mikor tornászként a világ csúcsán állt, lógott. Az élsportból visszavonult, azóta is
szoros kapcsolat fűzi azonban a tornához, Izlandon és
Svájcban dolgozott, nagy
örömére a közelmúltban
visszaköltözhetett Sopronba, ahol a helyi torna klub
edzője lett. Véleménye szerint csak és kizárólag abban
tudunk sikeresek lenni,
amiben örömünket leljük,
lehet akár rögös is a célig ve-

06/87/412-289

Csollány Szilveszter elismeréssel szólt Tapolcáról
a sportgálán
zető út, ha a végén azt mondhatjuk megérte.
Városunk sportolóinak kitartást és a megérdemelt
eredmények elérését kívánta, míg az olimpián résztvevőknek, hogy éljék meg a
pillanatot, hiszen életük
egyik legemlékezetesebb
időszaka köszönt majd rájuk
Rióban.
(hg)
www.tapolcaiujsag.hu

mail: tapolcai7nap@gmail.com
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Rendőrségi hírek
n ITTASAN vezetett, balesetet okozott. A nyomozás
során megállapított adatok
szerint Sz. Sándor 41 éves
tapolcai lakos 2015. december 8-án este a 77. számú főútvonalon közlekedett személygépkocsijával Tapolca
felől Monostorapáti irányába. Haladása során a balra
ívelő kanyarban egy vad futott át az úttesten, melynek
következtében a sofőr balra
rántotta a kormányt és elveszítette uralmát a jármű felett. Lehajtott az útpadkára,
majd egy fának ütközött, ennek következtében a gépkocsi az oldalára borult. A baleset helyszínelése során a
41 éves férfi alkoholszondás
ellenőrzése pozitív eredménnyel zárult, ellene büntetőeljárás indult. Az ügyet a
Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya bíróság elé állítás
kezdeményezésével adta át
az illetékes ügyészségnektájékoztatott Nagy Judit
megelőzési főelőadó. (di)

n GYORSAN elfogták a
zsarolót. A 26 éves F. D. zalahalápi lakos február 2-án
telefonon
megfenyegette
egyik ismerősét, majd ötvenezer forintot követelt tőle. A sértett ezt követően
azonnal feljelentést tett zsarolója ellen a Tapolcai Rendőrkapitányságon. A nyomozók február 2-án délután
a kért összeg átadásakor egy
helyi töltőállomáson fogták
el a gyanúsítottat.
(di)
n BÁNTALMAZÁS - A
19 éves P. Attila győri lakos
még 2015. július 10-én hajnalban egy révfülöpi szórakozóhely előtt bántalmazott
egy 18 éves veszprémi fiatalembert. A gyanúsított egy
szóváltást követően megütötte áldozatát, aki a földre
esett, ezután még fejbe is
rúgta. A bejelentést követően a helyszínre érkező Varga
Mátyás főtörzsőrmester és
Ruzsa Zoltán főtörzsőrmester körzeti megbízottak elfogták a győri férfit, és előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra. Az elkövetőnek súlyos testi sértés bűntette miatt kell felelnie az
ügyészségen.
(di)

HÍREK

2016. FEBRUÁR 12.

Elijesztették a telet
MASKARÁDÉ A város egyik legnépszerűbb rendezvényévé vált
Vidámság, móka és kacagás jellemezte a hagyományos Téltemető, Télbanyaűző Maskarádét,
melyre idén is sokan voltak kíváncsiak.
Hosszú évek óta az egyik
legnépszerűbb rendezvény
városunkban a maszkos felvonulással színesített, töpörtyűsütő és forraltbor főző
verseny. A szervező Városért Egyesület, Tanúhegyek
Egyesülete, Tapolca Kft. Tamási Áron Művelődési
Központ és Nő Klub nem
változtatott az eddig jól bevált recepten. Hetek óta színes plakátokon hirdették az
eseményt, hogy minden vállalkozó szellemű kicsinek és
nagynak bőven legyen ideje
felkészülni a gasztronómiai
versenyekre, elkészíteni díszes maskaráikat. Rotyogtak
is az üstök és szinte hömpölygött a karneváli forgatag. A jelmezbe öltözők a
Köztársaság térről indulva
végig vonultak az Ady utcán, hogy aztán megérkez-

Sikerrel űzték ki Télbanyát a városból - csak nehogy visszajöjjön
Fotó: Havasi G.
zenek a Főtéren felállított mációk kulturális műsorai, Kinizsi Táncegyüttes és az
színpadhoz, ahol bemutat- fellépett az Acro Dance SE, Életlehetőség Nappali Intézhatták a szakavatott zsűrinek a Csobánc Népdalkör, a Bat- mény sérült fiataljai is. Köés közönségnek nagy gon- sányi Táncegyüttes, a Nagy- zel százötven kiszebáb kédossággal elkészített remek- boldogasszony Római Kato- szült a tél búcsúztatására,
műveiket. A színpadon egy- likus Iskola Mazsorett és melyet máglyán égettek el
(hg)
mást követték a helyi for- Zászlóforgató csoportja, a az egybegyűltek.

SZEM - PONT
2013. júniusi lapszámunkban írtam már egyszer a Szent
István utca 15- 25. számú lakóházak előtti járdák botlásés balesetveszélyes állapotáról.
Ennek legfőbb oka, hogy a fák gyökérzete oly mértékben
megemelte a járófelületet, hogy akkor, és azóta is több kisebb és komolyabb baleset is történt. Sok idős ember él
az utcában, itt található az Idősek Napközi Otthona is,
emellett az ingyenes parkolás miatt még több lett a gyalogos. A Szent István utcai lakosai tisztában vannak vele,
hogy a település többi részén sem rózsás a helyzet, talán
ezért is mondta végelkeseredésében az egyik érintett: Tudom, hogy nem így működnek a dolgok, de már ott tartok, hogy saját költségemen és energiámból is képes lennék felbontani, kiásni a gyökereket és utána lebetonozni
az érintett járdaszakaszt. Két és fél éve, a cikk óta nem
történt semmi, az emberek, főleg sötétben, esnek és kelnek, ugyanis egyes helyeken közel tíz centiméteres szintkülönbség van. Tanuljunk meg repülni, esetleg menjünk
ki az útra, ott közlekedjünk… vagy mi a megoldás?! (di)

2013 óta sokat romlott a járda állapota Fotó: Dancs

Heti SÜTI
Virslis falatkák

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dl tej,
1 dl olaj, 2,5 dkg élesztő, 1 teáskanál só, 1 kávéskanál cukor, 1 tojássárgája, 1 evőkanál tejföl, szezámmag, 4 pár (juhbeles vagy frankfurti) virsli
Elkészítés: A meglangyosított tejbe belerakjuk a cukrot és az élesztőt, kb. 5 perc alatt felfuttatjuk. A
langyos lisztet átszitáljuk, hozzáadjuk a sót, majd a felfuttatott
élesztős tejet. Összegyúrjuk, és végül az olajat hozzádolgozzuk. A
tésztát fél órán át kelesztjük meleg
helyen.
A virsliket 3 részre, majd félbe vágjuk. A megkelt tésztát újra átdolgozzuk, majd kb. fél cm vastagra
nyújtjuk, 1,5-2 cm-es csíkokra
vágjuk fel. Minden virslidarabkát
tésztacsíkba tekerünk, megkenjük
a tejfölös tojássárgájával, és végül
megszórjuk szezámmaggal.
Előmelegített sütőben 180 fokon
pirosra sütjük (10-15 perc).
Németh Tiborné, Tapolca

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 180-200 Ft/kg
Fokhagyma: 80Ft/db
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Sütőtök: 250 Ft/kg
Patiszon: 250 Ft/kg
Alma: 150-220 Ft/kg
Dió: 200-2400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Bab: 1000-1200 Ft/kg
Sav.káposzta: 400 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

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

