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Nyitás jövő májusban
AVATÁS Hivatalosan átadták a strandot, majd be is zárták idénre
Hivatalosan is átadták a
pár hete már működő
tapolcai strandot szeptember 22-én, így a 2008as bezárás után ismét van
a városnak strandja.
A használatbavételi engedély birtokában, már egy rövid nyári próbaüzem után
szeptember első napjaiban
megnyitotta kapuit a városi
strand a fürdőzők előtt.
Ezúttal a hivatalos átadás,
avatás történt meg, köszöntőkkel, szalagátvágással, a
helyszín közös bejárásával.
A strand átadó ünnepségén
Gáspár András, a létesítményt üzemeltető VG Kft.
ügyvezetője üdvözölte a
meghívott vendégeket, majd
Dobó Zoltán polgármester
mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett az előkészítésben, és a kivitelezésben. Majd a kivitelezést elvégző SZ-L Bau Kft. ügyvezetője, Szencz Lajos szimbolikusan átadta a létesítmény
kulcsát Gáspár Andrásnak. A
köszöntők után a nemzeti
színű szalagot Rig Lajos,

50 éves város

A nemzeti színű szalagot (balról) Rig Lajos, Szencz Lajos, Dobó Zoltán és Gáspár
András együttesen vágták át
Fotó: Szijártó János
Szencz Lajos, Dobó Zoltán aki akarta, kipróbálhatta az rás mellett döntöttek. - Előtte 12 napon át azonban szép
és Gáspár András együttesen új létesítményt.
vágták át. Ezzel a közel egy Több olvasónk is érdeklő- létszámban érkeztek. Úgy
évtized után ismét van dött, mivel úgy tudták, szep- gondoltuk, hogy már nem
strandja a városnak, amelyet tember végéig nyitva lesz a lesznek idén fürdőzők, így
persze igazából majd a jövő fürdő. Gáspár András kérdé- tekintettel az üzemeltetési
nyáron élvezhet, használhat sünkre elmondta, hogy a költségekre, bezártunk. Terki a lakosság. A mostani strand hivatalos átadása veink szerint 2017. május 1nyárias ősz arra azonban előtti három napban már én nyitunk újra – tette hozzá
(szj)
mindenképpen jó volt, hogy nem volt vendég, így a bezá- az ügyvezető.

Lesz még a
víz nagy úr
Nem tudom, hány garázs ázott be, mennyi
ingatlant ért kár Tapolcán az elmúlt pár
évben az özönvízszerű esőzések miatt.
Csak sejtem, hogy ez
a szám 25-nél több.
Ennyien voltunk (idén
is) kíváncsiak a minapi katasztrófavédelmi
bemutatóra, ami éppen arról szólt, hogy
milyen módon, mely
technikával óvhatjuk
meg saját értékeinket, ha a szükség úgy
hozza. Az említett létszámnak közel a fele
szakkörös
gyerek
volt, hárman a sajtó
képviseletében
érkeztünk, míg néhányan „hivatalból” jöttek el. Pedig a tudottan veszélyeztetett ingatlantulajdonosok
számára nem lett volna haszontalan a bemutató, hiszen a bajt
jobb megelőzni, mint
helyreállítani, s ez a
jövőben sem lesz
másként.
Szijártó János

Az özönvíz elleni védekezés
Az özönvízszerű esőzések okozta károk egy része elkerülhető, csökkenthető lett volna, állítják
katasztrófavédelmi szakemberek.

Molnár András rendőr őrnagy az ifjakkal

Fotó: tl.

Egy lehetséges pálya
Pályaválasztás előtt álló középiskolások körében népszerűsítették a határvadász
pályát a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai a
minap. A rendőrség épülete
előtt és egyik emeleti termében zajló esemény azzal a
céllal jött létre, hogy a Készenléti Rendőrség Határvadász Osztályainak állo-

mányába járőröket toborozzanak, meggyőzzék az arra
fogékony fiatalokat, hogy
komoly lehetőségként, egyfajta anyagi biztonságot és
szakmai előrelépést is ígérő
pénzkereseti lehetőségként
tekintsenek a határvadász járőri pályára. (Folytatás a 2.
oldalon „Fiataloknak ajánlották... címmel)
(tl)

így ebben lényeges pont a
hirtelen lezúduló eső elleni
gyors, otthoni védekezés.
Ehhez öt dolog szükséges hangsúlyozta a katasztrófavédelmi szakember. - Homok, lapát, zsák, ember és
tudás, s ha ebből egy hiányzik, akkor már nem működik
a védekezés - tette hozzá. A
nyúlgát építésével kapcso-

latban az érdeklődők megtudhatták, hogy az nem lehet
magasabb hatvan, hetven
centiméternél, azaz maximum akkora lehet, mint
amekkorát egy vemhes nyúl
képes átugrani. A zsákok elhelyezését be is mutatta Horváth András, a Kazinczy
Tagintézmény szakkörös diákjainak segítségével. (szj)

Ennek jegyében szerveztek
polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítést, ahol
az érdeklődők a gyorsan kialakítható, de hatékony védelmet nyújtó nyúlgát építésével ismerkedhettek meg.
Lévai József alpolgármester
köszöntője után Horváth
András polgári védelmi alezredes mondta el az árvíz
elleni védekezés otthoni verziójának főbb tudnivalóit a
Halápi úti garázssor előtti
homokdepónál. A lakosság
önmentő képességének nö- A zsákok egymáshoz viszonyítva fedésben legyenek, a
Fotó: szj.
velése is egyre fontosabb, visszahajtott szájuk pedig alulra kerüljön
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Fiataloknak
ajánlották a
lehetőséget
(Folytatás az 1. oldalról)
Molnár András rendőr őrnagy és Székelyné Lájer Erzsébet rendőr őrnagy vázolta fel a fiatalok számára,
hogy az említett hivatás mivel jár, milyen képzésben
kell részt venniük a jelentkezőknek, milyen előrejutási
lehetőséget tartogat a rendőri, határvadászi pálya, és
hogy mit ígér anyagi juttatások terén azoknak, akik
megragadják a lehetőséget.
A rendőrök a határvédelmi
munkát projektoros vetítéssel tették láthatóvá, átélhetőbbé, érthetőbbé a fiatalok
számára.
(tl)
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Önerő a projekthez
Elfogadta a képviselőtestület az “Egészséges
Tapolca,
Egészséges
Gazdaság” című projekthez szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztést a pénteki nyilvános ülésen.

A döntés szerint a 13 millió
882 ezer forint összegű saját
erőt két részletben, a 20162017-es évek önkormányzati fejlesztési költségvetései terhére biztosítják, valamint bruttó huszonötmillió
forint kiegészítő forrást is a
pályázati tartalék előirányzata terhére. A több mint 850
ezer eurós összköltségű projekt résztevékenységként lehetőséget biztosít a Városi
Piac megújítására és ezzel
Fogadóórák a városházán:
Tapolca térségi szerepének
- Rig Lajos országgyűlési
erősítésére.
képviselő minden hónap első
A Tamási Áron Művelődési
csütörtökén (15.00-16.00 óra
Központ második emeleti
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari ta- tanácstermében számos napirendben foglalt állást a tesnácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester tület. Többek között jóváhagyták a háziorvosok és háOktóber 3. 14.00-16.00
zi gyermekorvosok támoga- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
tásáról szóló előterjesztést, a
Október 10. 14.00-16.00
Bursa Hungarica Felsőok-

Számos kérdésben döntött a tapolcai képviselő-testület a múlt pénteki nyilvános ülésen
Fotó: szj.
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő
csatlakozást, az autóbusszal
végzett menetrend szerinti
helyijáratú személyszállítási
tevékenységre vonatkozó
pályázat kiírását és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását. Döntöttek arról is, hogy emléktáblát helyeznek el az 1956os események emlékére, és
támogatják az “Ötven év –
Ötven fa” faültetési kezdeményezést. Jóváhagyták a
város sport- és közművelődési koncepcióját.

A vegyes ügyek között tárgyalták Császár László
(Fidesz) javaslatát, amelyben az október másodikai
népszavazás kapcsán kérte a
tapolcai képviselő-testületet
arra, hogy foglaljanak állást
a szavazáson való részvétel
és a kényszer-betelepítésre
adott “nem” válasz mellett.
A testület fideszes és jobbikos része – Dobó Zoltán polgármesterrel együtt – egyetértett az előterjesztéssel
(még módosító indítvánnyal
is kiegészítették), míg a szocialista Buzás Gyula és volt
MSZP-s Lévai József alpolgármester ellenezte azt. (szj)

A túlsúly veszélyes lehet
Az egyes betegségek, a beteg
számára, általában akkor válnak ismertté, ha a betegség panaszt okozó voltával felhívja
magára a figyelmet. Általános
felfogásunk, hogy amíg jól vagyok az megfelel az egészséges
vagyok állításnak is.
Sajnos ez több betegségnél is
hamis. Hiszen a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a vérzsír
betegség, vagy az elhízás semmiféle tünetet nem mutatnak,
panaszt nem okoznak. Ezek a
betegségek alkalmasak arra,
hogy szerveket betegítsenek tovább, ami aztán már panasz kíséretében jelentkezik, de a
gyógyítás igazi lehetőségéről
ekkor már lemaradtunk. A vérnyomás pontos beállítása és tartósan a célértéken tartása a lényeges, és ez adja annak a lehetőségét, hogy a kóros érték
által generált másodbetegségek
(pl.: agyértörténés, szívelégtelenség, veseelégtelenség, szívinfarktus) elkerülhetőek legyenek. Tehát a vérnyomás normál
értékre történő beállítása nem
cél, hanem eszköz a célszervek
egészségének tartós megóvása
miatt. A kezelés első lépése az
úgynevezett nem gyógyszeres
kezelés, ami a betegtől a legnagyobb együttműködést követeli. Ennek részei: testsúlycsök-

kentés, sószegény diéta, mozgás, alkohol mennyiségének
csökkentése. Kevesen tudják,
hogy a testsúly csökkentése a
legnagyobb hatásfokú vérnyomáscsökkentő. Ha nem sikerül
elérni a kívánt célértéket, jön a
gyógyszeres kezelés. A helyes
gyógyszer megválasztásánál,
figyelembe veszik a már kialakult szervkárosodásokat, illetve a vérnyomástól független
egyéb betegségeket is. A
gyógyszereknek – jó hatásuk
mellett- sajnos lehetnek nem
kívánt, nem jó hatásuk is, ilyenkor azonnal fel kell keresni a
gyógyszert felíró orvost, és
nem a gyógyszer elhagyásával
kell kiküszöbölni a kellemetlenséget, mert akkor a szer jó
hatása (vérnyomáscsökkentés)
is elmarad. Nagyon lényeges,

hogy a tünetmentesség ellenére
nagyobb figyelmet kell fordítani a magas vérnyomás betegségre, mert a kezelésre felhasználható gyógyszer arzenál
ellenére,az agyi történések
okaként, még mindig 70 %- ban
a rosszul beállított magas vérnyomás a felelős. A tapolcai
Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő embereknek
szervez, szakemberek által tartott ismeretterjesztő előadásokat. A következő ilyen találkozóra október 13- án kerül sor,
amikor is dr. Huberth János tart
előadást, Egészséges-e az
egészséges címmel. Jámbor
Szilvia október 17-én segít táplálkozási tanácsaival, és mediterrán ételekkel leküzdeni a túlsúlyt. Szi Andor Judit a moz-

Az előadások mellett a mozgásprogramok is zajlanak

gást hívja segítségül a felszökött kilók elleni harcban október 25-én. Október 27-én Májerné Tobak Edit a gyógynövények jótékony hatásáról tart
előadást. Novemberen sem maradnak az érdeklődők programok nélkül, hiszen 10-én Huberth doktor újabb előadásával,
12-én a Csarnokba szervezett
egészségnapi kitelepüléssel,
14-én dietetikus tanácsadással
segítik a betegségben szenvedőket, illetve a megelőzőket,
Az EFI az idei évben is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumához,
akitől az idei évre 25,2 millió Ft
támogatást kapott. A pályázati
összeget eddig a fenntartónak
biztosította a kiíró, a Szociális
és Egészségügyi Alapellátási
Intézetnek és az őket fenntartó
önkormányzatoknak, Tapolca
Város Önkormányzatának és
Raposka Község Önkormányzatának. Az áldozatos munkát
végző szakemberek ezúton is
köszönik, hogy segítették őket
az Egészségfejlesztési Iroda
zavartalan működtetésében,
fenntartásában.
(x)
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Heti Ötlet
Lenner Lászlóné

egészség
környezet
informatika

védőnő
A szülőknek és a gyermekeknek is az első komoly próbatétel az óvodába kerülés, a beszoktatás. Rengeteg kérdés kavarog ilyenkor bennünk, éppen ezért a szülőknek saját
magukkal kell kezdeni a
felkészülést. Minden gondolatunk, érzésünk sugárzik rólunk, a gyermekek
pedig jól tudják kódolni
ezeket az üzeneteket, amiket mimikánkkal, hanglejtésünkkel, viselkedésünkkel üzenünk. Ha szorongunk, félünk az elszakadástól a gyermekünk megérzi azt. Igyekezzünk
csökkenteni a saját, illetve
a kicsi rossz érzéseit azzal,
hogy mesélünk arról milyen sok új játék, pajtás,
élmény várja ott. Ne emlegessük sóhajtozva, hogy
hamarosan el kell válnunk. Lehetőleg ne időzítsünk más fontos eseményt, nagyobb változást
Hirdetés

a beszoktatás idejére. Már
az óvodába kerülést megelőzően próbáljunk az óvodai napirendhez közelíteni. A közösségben kettős
támadás indul a szervezet
ellen. Azok a kicsik, akik
nem jártak közösségbe,
csak az otthoni baktérium
flórával
ismerkedtek,
gyakran lesznek betegek.
A gyermekközösség ugyanis a vírusok és baktériumok paradicsoma. A
másik része a nehézségeknek érzelmi, hiszen ki kell
mozdulnia a biztonságot
jelentő
környezetből.
Nem könnyű a gyermeknek megbirkózni a sok új
élmény, érzelem okozta
hatással. Nincs ilyenkor
még időérzékük, tehát valami eseményhez (pl.
uzsonna után/ kössük,
hogy mikor hozzuk el.
Otthon pedig több figyelmet fordítsunk a vele
töltött minőségi időre.
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Lecserélődő elit?
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel a
nagy érdeklődést kiváltó
tapolcai előadását megelőzően találkoztunk.
A beszélgetés helyszíne a
Hotel Pelion aulája volt,
ahol a sokak által csak „tanár
úrként” emlegetett Nógrádi
rögtön azzal kezdte, hogy el
van ragadtatva Tapolcától.
“Imádta” a csónakázást a tavasbarlangban, „álomszépnek” találta a várost, a tópartot. Szerinte Tapolca jó hely
és nagy lehetőségek előtt áll.
Önmagáról pedig többek között azt mondta, hogy hálás
a sorsnak, hogy azt csinálhatja amit igazán szeret. A
politikai, szakmai véleménye pedig az, hogy a jelenlegi vezető elit hamarosan lecserélődik Európában. Kritikusainak támadásai pedig
leperegnek róla.
Magabiztosságát firtató kérdésünkre azt mondta, hogy
mindenkor másfél órás tanulással kezdi a napot.
- Nincs olyan nap, hogy
összességében két-három
órát ne tanuljak. Így relatíve
egyszerű. Mindig csodáltam
azokat, akik kiülnek egy TV
vitába, - ő az egyik, én a másik - és megkérdezik az illetőt egy országról, persze
annyit mond csak, hogy
szép, meg nagy, de ez nem
válasz. Én bárhova megyek,
bárhol dolgozom, vagy pihenek, ott is órákig készülök. A magabiztosság mögött, higgye el, több mint
negyven év tanulása van.
Ami mindig nálam van, azok
az aktuális könyvek amit
szeretnék elolvasni, számos
újság, internet és minden
más ami ehhez kell. Bárki
utánam csinálhatja, hogy elindul hat óra húszra a rádióba, előtte pedig másfél órával átnézi, hogy mi történt a
világban. Miért nem csinálják ezt a többiek? - Gyerekkorom óta egyszerűen imádom a külpolitikát, a biztonságpolitikát. Soha nem éreztem, hogy ez munka, mindig
csak szórakozásnak fogtam
fel. Imádtam a jó emlékiratokat, részt vettem mindenféle külpolitikai vitaprogramban, később a legjobb
német egyetemeken taníthattam, találkozhattam a kor
legjobb biztonságpolitikai
tanácsadóival, a német kor-

Nógrádi György Tapolcán tartott előadást a napokban. Élvezi azt, amit csinál
Fotó: Töreky László
mány, a hadsereg meghatározó tábornokaival értekezhettem. Ilyen beszélgetéseken többet lehet tanulni,
mint 50 könyvből. Pedig a
könyvek is fontosak, az
utóbbi időben is volt szerencsém elolvasni néhány csodálatos művet, például Erdogánról, Kohlról.
Európa jövőjéről, a bevándorlásról, a migráció kérdéséről úgy fogalmazott, hogy
a magyar álláspont a migránsok megállítását tartja
helyesnek, és Európa lakosságának túlnyomó többsége
is ezt akarja. A politika egy
része viszont nem.
- Norvégiában azt mondták,
hogy ők soha nem bírálták a
magyar kormányt a kerítés
miatt, sőt építettek egyet az
orosz határra. A svédek, a
luxemburgiak ugyanakkor
bíráltak, bírálnak bennünket. A politika és a lakosság
akarata ma alaposan eltér
Európában. Azonban hamarosan lecserélődik a jelenlegi politikai elit. Ez tény, akkor is ha három hónap, vagy
három év alatt zajlik le.
Junker és társai felett eljárt
az idő, személyileg, koncepcionálisan és morálisan is.
Idén Németország, jövőre
Franciaország választ, a
britek a kilépéssel pedig úgy
játszanak ahogy akarnak. Az
új európai trojka, a franciák,
a németek, az olaszok, – ez
utóbbiak olyan gyengék,
hogy a saját ügyeket sem

tudják elrendezni-, alkalmatlanok a vezetésre.
Egy politikus Nógrádi Györgyöt a Fidesz, a kormány fizetett uszítójának tartja,
amit ki is fejtett egy tapolcai
rendezvényen. Ezzel kapcsolatban pontokba szedte
állásfoglalását.
- Egy. Az előadásaim kilencven százaléka ingyenes.
Kettő, én nem a Fidesz alatt,
hanem a nyolcvanas évektől
szerepelek a rádióban, televízióban. Három, az elmúlt
harminc évben, amióta nyilvános TV-szerepléseket vállalok, kétszer kaptam pénzt
érte, egyszer az ikertornyok
ledőlésénél és még egyszer
az afgán háború kitörésénél,
akkor is pár tízezer forintot.
Engem évtizedek óta kérdeznek és ennek én nagyon
örülök. Egyébként az említett politikus azt mond amit
akar, engem abszolút nem
érdekel.
Azt is megtudtuk, hogy rengeteg hobbija van. Imád
utazni, de aludni is, bárhol,
bármikor. - Ha leteszem a fejem, már alszom is. Szinte
mindenütt a világon alszom
egy-másfél órát délután, kipihenem magam és isteni a
világ. Bárhol vagyok általában ízlenek az ételek, tetszik
a táj, a szállodák világa. Az
én generációm szegényen
nőtt fel. Bárhol vagyok, hálát adok a sorsnak, hogy azt
csinálhatom amit jelenleg is
teszek.
(tl)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.
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Napfény, jókedv Halápon
Zalahaláp település immár negyedik alkalommal, ezúttal egyedül, önerőből rendezett szüreti
felvonulást szombaton. A
napfényes, kellemes időjárás és a jó szervezés
szinte borítékolta, hogy
emberben és jókedvben
sem lett hiány a szőlő- és
bor helyi ünnepén.
- Nagyon jól sikerült, pozitívak a visszajelzések a rendezvényünkről- mondta el
kérdésünkre Bedő Lajos polgármester. - Négy órás, intenzív túra volt a szüreti felvonulás, szinte a falu összes
utcáját megjártuk. A felvonulóknak köményes kifli és
bor járt, megérdemelték, hiszen hosszú volt az út, hoszszú ideig tartott a szőlőharangos, lovaskocsis, traktoros felvonulás. A hangulatos
napért külön köszönet jár
azoknak a lakóknak, akik remekbe szabott szüreti bábokat készítettek, a traktoros
felvonulónak és mindenkinek, aki segédkezett abban,
Hirdetés

06/87/412-289
Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Lakossági apróhirdetés: 15
szóig 300 Ft+Áfa, üzleti apró
10 szóig: 400 Ft+Áfa

KITEKINTŐ

A zalahalápi Kacagó óvoda műsora is nagy sikert aratott a szüreti mulatság idején
hogy ilyen jól sikerült a nap. a rendezvénynek. Zalahaláp lis program a Musical csoA rendezvény egyébként az utóbbi két évben központi port fiataljaival, a meglepenem került sokba, hiszen jó- forrásokból, illetve pályáza- tés Batsányi Népdalkör proszándékú emberekkel, helyi tok útján nem kapott támo- dukciójával, a Zalahalápi
és környékbeli előadókkal, gatást a szüreti program- Nyugdíjas Klub-, a Kacagó
helyi erőforrások felhaszná- jához, ezért az elmúlt óvoda műsora, Lázár István
lásával, logisztikával meg- években Sáskával közösen, citeraművész Kardos Maroldottuk a szervezést és a idén azonban már egymagá- cell énekes produkciója is
kulturális programokat – ban rendezte meg a hagyo- tetszett a közönségnek.
Az ünnep valamikor éjfél
tudtuk meg a polgármes- mányőrző rendezvényt.
tertől, aki szokásához híven A babgulyás, a bor minden- után diszkóval ért véget a
(tl)
maga is aktív szereplője volt kinek járt, közben a kulturá- kultúrháznál.
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Pisztráng- és borfesztivál hatodszor
Hatodik alkalommal rendezik meg a Tapolcai Pisztráng- és Bor Fesztivált szeptember 30. és október 2. között a Malom-tónál.
Mint megtudtuk, a három
napos rendezvényen három
színpaddal várják az érdeklődőket. Egy lesz a malomkeréknél a vízben, egy a
Romkertnél, egy pedig a
Déli Városkapunál szolgálHirdetés

Zengői-Török Csilla munkáját elismerték a siófoki
országos konferencián
Fotó: Helyszíni felvétel

Országos
elismerés
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói
Kamara
(MESZK) szakmai díját
vehette át Zengői-Török
Csilla, a tapolcai kórház
dolgozója a közelmúltban
rendezett országos konferencián Siófokon.
Veszprém megyéből egyedüliként vehette át a ÓnodiSzűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkártól
a rangos elismerést a tapolcai hölgy, aki egyben három kisgyermek édesanyja
is.
A több, mint 800 fő
részvételével megrendezett
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos
konferenciáján szavakban is
elismerték munkáját. A méltatásból kiderült, hogy Zengői-Török Csilla 1997 óta
dolgozik a tapolcai kórházban. A kamara TapolcaSümegi szervezetének elnöke 2004 óta, illetve a
MESZK Veszprémi területi
szervezetében működő etikai bizottság elnöke 2015
óta. Kollégái úgy nyilatkoztak róla, hogy hozzá bármikor fordulhatnak segítségért, támogatásért, mindig
lehet rá számítani.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

tatja a műsort a fesztivál
ideje alatt. Tizenhét borászat
képviselteti magát, illetve
két pálinkás stand is kinyit
majd. Öt, vagy hat pisztrángos stand kínálja majd a
finom halat. A szervezők
azokra is gondoltak, akik
esetleg nem szeretik a halat,
nekik többek között lepényt,
és egyéb különlegességeket
ajánlanak a helyszínen. A

megújított malomkerék ünnepélyes átadása is a program része lesz, csakúgy,
mint a pisztrángszentelés a
plébánia udvarán.
– Van egy újításunk, a templomban tartandó ünnepi orgonakoncert, ami vasárnap
17 órakor kezdődik. Ide is
várjuk a zenekedvelő közönséget - mondta Mezőssy
Zoltán a rendezvény főszer-

vezője, aki azt is hangsúlyozta, hogy ezúttal az igényességet szeretnék előtérbe
hozni úgy a zenei repertoár,
mint a standok megjelenése,
kínálata, ételek és italok minősége tekintetében.
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megpróbáltatások olimpiája

Magyar sportolók talán még
soha nem versenyeztek olyan
bizonytalanságban, az otthonról érkező, rémisztő hírek fogságában, mint 1956-ban Melbourne-ben.
A XVI. nyári olimpia számukra
nemcsak a győzni akarás, de a
tehertétel és a tűrőképesség
olimpiája is volt. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc
első napjaiban kellett volna a
legjobb formáját felmutató magyar csapatnak Budapesten repülőre szállnia, hogy az olimpia helyszínére utazzon. De
nem így történik.
A testileg, lelkileg összetört
sportolók csak két nappal a
megnyitó előtt érkeznek meg. A
bizonytalansággal telített, kalandfilmbe is beillő út talán legjobban Csermák Jóskát viseli
meg. Halálhírét költötték. Bár
nevet rajta, de a félelemtől legbelül az a kis kamasz rándul
össze benne, aki akkor volt,
amikor Drezda pusztulását látta. Akkor ott volt vele mindenki, akit szeretett, most viszont a
felesége több száz kilométer távolságra van, és ő nem tehet
semmit, hogy megnyugtassa.
Bár Budapestről, illetve Tatáról, ha késve is, kínkeservesen elindulnak a sportolók,
de a várakozás hete egy Prága
melletti volt edzőtáborban telik. A feszültséget fokozza a bezártság és a tehetetlenség érzése is. A szobákat összekötő
hosszú, sötét folyosó végén
csak egy telefon van. S ez napokig néma, holott, mindenki
ugrásra készen várja, hogy
megszólaljon, és a vonal végéről megérkezzenek a megnyugtatónak remélt hírek.
Aztán egyik este hirtelen csörgés töri meg a csendet. - Engem
hívnak - ugranak fel többen, de
Jóska az, aki valahol legbelül
ráérez, hogy ennek a vonalnak
a végén őt keresik. Így is van. A
Nyitrán élő nővére telefonál.
Nagy nehézségek árán nyomozta ki, hogy hol vannak a
magyarok, és most arra kíváncsi elcsukló hangon, él-e az
öccse.
Úgy érzi magát ez alatt a néhány nap alatt, mint a ketrecbe
zárt oroszlán. Edzeni akarna,
kizárni a külvilágot, de ez most
nem sikerülhet. A kettős szorítás majd összetöri. Befelé fordul, és egy eddig még soha nem
tapasztalt állapotba kerül. Most
először nem ura a helyzetnek,
most először a helyzet játszik
vele, és ő mint egy tollpihe, tehetetlenül elszenvedi ezt.
Sokan csak az otthoni melegítőjükben, egy szál ruhában
vágtak neki az útnak, hiszen
joggal remélhették, hogy a formaruhák Pesten várják őket.
Hogy nem így történt, hogy
azok nem készültek el, az sajnos, hamar kiderül. Csak
november 3-án este érkezik
meg Nymburkba a hiányos
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Részletek N. Horváth Erzsébet Csermák-könyvéből

A megnyitón Csermák József vitte a Kossuth-címeres magyar zászlót

felszerelést szállító teherautó.
De legalább már itt van.
1.
Az edzések is alig megoldhatók. A vívóknak, a birkózóknak, a tornászoknak és az ökölvívóknak Prágába kell utazniuk, de Csermák Jóska helyben
tud edzeni. De ugye nem kell
mondani, hogy ez közel sem az
igazi. A lazuló fegyelem, a széthúzások, a sportolók közt most
először tapasztalható sportszerűtlenség mind-mind sötét árnyékként nehezül mindenkire.
A sporthoz szükséges vasfegyelem helyett az anarchia
uralkodik. De szabad ezen csodálkozni? Mint ahogy talán
azon sem, hogy már most vannak olyanok, akik azt latolgatják, hogy vissza sem térnek
Magyarországra…
Két hét után, november 11-én
érkeznek meg sportolóink Melbourne-be. A csapatot nagy szeretettel fogadják. A magyar szabadságharc híre oda is eljutott.
Az ausztrálok rokonszenvükről, együttérzésükről tesznek
tanúbizonyságot, de - érthetően
- ez is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy a feszültségük megszűnjön. A próbatételek sora
azonban még nem ér véget.
A távoli földrészen mások az
időjárási viszonyok, és a két
nap kevés arra, hogy akklimatizálódjanak. Már maga az
olimpia megrendezésének időpontja sem harmonizál az európai ember biológiailag kódolt
életritmusával.
November vége Melbourneben
tavasznak számít. Szeszélyes is
rendesen. A megnyitás előtt hűvös, szeles, sőt esős az idő.
Rosszak a talajviszonyok, feláztak a pályák, nehezek az edzési lehetőségek. A másik problémát az ausztrál előkészületek
lassúsága okozta.
A világpolitikai helyzet újabb
feszültségeket teremt. A szuezi
konfliktus és a magyarországi
események csak megerősítették Svájc, Hollandia, Spanyolország, Egyiptom és a Kínai

NK elhatározását, hogy lemondják a részvételt.
2.
Talán azért is sikerült aztán a
várakozáson felül mégis olyan
jól ez az olimpia, mert a bizonyítási kényszer újabb és
újabb energiatartományokat
vont be a küzdelembe? Lehet.
De egy biztos: tizennégy számban dőlt meg a világcsúcs, és
negyvenöten értek el olimpiai
rekordot.
A megnyitó napján már az időjárás is ünnepel, és amikor a verőfényes napsütésben feltűnik a
stadion bejáratánál a 19 éves
Ron Clarke hosszútávfutó az
olimpiai lánggal, már kevesen
gondolnak az előbb említett
nehézségekre. De sajnos, a mi
magyarjaink igen. Az otthonról
érkező rossz hírek mellett
nyomasztja őket az időjárás, és
az is, hogy még a felvonulásuk
sem lehet örömteljes. A hirtelen
valahonnan előkerülő Kossuthcímeres magyar zászlót Csermák Jóska viszi az élen, de a
formaruhájuk már nem egységes. Többeknek itt kint varrtak
valami hasonlót. A kiesett edzéseket sem tudták pótolni. A
heidelbergi olimpiai faluban
esténként sokan nem mozdulnak a telefonok mellől, várják a
híreket hazulról, és bizony sokszor hallgatnak a vonalak.
Csermák Jóskát nagyon megviselték a körülmények. Melbourne-ben csak romlott a helyzet. Valami különös fásultság
vett erőt rajta. Csodálta akkor
is, és később is azokat, akik
ilyen körülmények között is
tudnak küzdeni, eredményt
elérni. És hogy ő mennyire nem
ilyen, az sajnos, a stadionban
nemsokára ki is derül.
II. Erzsébet képviseletében az
edinburghi herceg vesz részt az
olimpia megnyitóján, amely
most is, mint a történetében
annyiszor, legyőzi mindazt az
ártó hatást, ami nem a békevágyról és a nemes küzdelemről szól. Az olimpiai esküt John
Landy, az egymérföldes auszt-

rál világrekorder mondja el.
Ausztráliában sok magyar él, és
ők igyekeznek is kapcsolatot
teremteni az óhazából érkezőkkel. A rajtuk keresztül érkező
hírek Csermákot még kétségbeesettebb helyzetbe sodorják.
Egyik nap - az edzésre menet elébe áll egy idősebb magyar
asszony, s azt mondja neki:
„Maga nem fog hazamenni!
Maga nem lesz olyan őrült,
hogy ezt tegye! Hiszen már a
határon lelövik!" - Akkor ezért
az olimpiáért kétszer halok meg
- mondja magában keserűen,
csalódottan hősünk - és érdekes
- figyel fel rá - mind a két esetben a nemzetiszínű zászlónak
is főszerep jut benne. Míg a
pesti „halálom" után vele takarták le a „holttestemet", most
miatta halok meg.
Egy pillanatig sem gondol arra,
hogy van egy harmadik út is.
Ha nem megy haza az olimpia
után. Hogy ő ne menne? Hiszen
minden gondolata hazaszáll,
még akkor is elindul majd
hazafelé, ha „toronyiránt" kell,
ha a határon valóban a halál
fogja várni. Olyan mélyek a
gyökerei, hogy azok kitéphetetlenek. Végre hazát, otthont
talált, most hagyja el? Nem, ő
nem teheti.
3.
Milyen ellentmondásos,hogy
éppen vele, aki olyan sokat
utazik, történik meg az, ha több
napot távol van, már a honvágy
gyötri. Mindig és megszokhatatlanul.
Az atlétikai verseny másnapján, szombat délelőtt van a kalapácsvetés. 100.000 néző kíváncsi rá. A szint 54 méter. 22
versenyző indul érte, de csak
heten
maradnak.
Köztük
Csermák Jóska is.
A harmadik dobással 60,70 méterre repül a kalapácsa. Ez 36
centiméterrel több, mint a négy
évvel ezelőtti helsinki csúcsa.
De hát hol van már Helsinki?!
A hét versenyző közül hat már
60 méter fölött dob Melbourneben. Mindenki tudja, hogy a
verseny a szovjet Krivonoszov
és az amerikai Conolly között
fog eldőlni.
(I. Conolly(63,19 m), II. Krivonoszov (63,03m), III. Szamocvetov (62,56 m), IV.
Hall (61,96 m), V. Csermák József (60,70 m))
December 8-án véget ér az az
olimpia, amelyre 67 ország
3.184 sportolót küldött. 18
sportág 151 versenyszámában
döntötték el a sorrendet.
4.
Annyi könny, kétségbeesés és
vér tapad ezekhez az 1956-os
őszi hetekhez, hónapokhoz,
hogy az elért sikerek ellenére is
a megpróbáltatások olimpiájaként vonul be a sporttörténelmünkbe. - Karácsonyra talán

már otthon is leszek - reménykedik Csermák Jóska, amikor
felszáll a hazafelé induló repülőre. De, hogy mi várja őt otthon, azt még megjósolni sem
tudja. Egy biztos: életre szóló
tapasztalattal és a kötődés,
megmásíthatatlan bizonyosságával készül arra, hogy végre
magához ölelhesse asszonyát.

A BIZONYTALANSÁG
SZORÍTÁSÁBAN
1956 őszének emléke mindig
fájdalmas maradt Arankának.
Ili, a szomszédasszony nyitott
be hozzá, majd minden szó
nélkül a nyakába borult és sírni
kezdett. A fiatalasszony nem
tudta mire vélni ezt, de a szívébe jeges rémület költözött. Jóska? - kérdezte elhaló hangon, s a hangtalan bólintás után
hamarosan megtudta, hogy mi
történt. A titokban hallgatott
Szabad Európa és az Amerika
hangja egész nap ezt harsogta:
„Csermák József olimpiai bajnok a Parlament előtti harcokban hősi halált halt. Egy fiatal
lány, aki a sport révén Tatáról
ismerte a kalapácsvetőt, azonosította a nemzetiszínű zászlóval
letakart holttestet."
A bizonytalanság szörnyű napjait élte a fiatalasszony egészen
addig, míg a kezébe nem került
a Diadal című újság, amelynek
címoldalán az ő régen látott férje vitte a magyarok Kossuth-címeres zászlaját a melbourne-i
olimpiai stadionban.
A hosszú várakozás türelmetlenné tette. Már máskor is megtette, hogy elébe utazott, s az
egyik állomáson átszállt Jóska
vonatára, úgy szerezve örömet
mindkettőjüknek, hogy még az
idő is nekik dolgozzon. Most a
balatonszepezdi állomás volt a
célpont. Miután kiszámította,
hogy a hazaérkező vonata mikor ér az állomásra, odautazott,
hogy előbb találkozzanak.
Nem így történt. Jóskát most az
egyszer kocsival hozták Pesttől
Tapolcáig. Miután otthon megtudta, hogy felesége a balatonszepezdi állomáson várja, viszszautazott asszonyáért. Ott talált rá a váróteremben.
Aranka, mint egy kis szárnyaszegett madár gubbasztott az
üres helyiségben. Már messze,
Tapolca felé járt az a vonat,
amely nem hozta meg az ő urát.
- Hol van? Miért nem jött? kérdezte, de az árnyakkal lassan megtelő pályaudvaron senki nem felelt. S akkor belépett
egy férfi... S ő csak lassan ismerte fel, hogy az a nagyon lefogyott, hosszú, sötét bőrkabátos, szürke ballonkalapos idegen az, akire olyan nagyon várt.
5.
De az ölelés, a csók és a megnyugtató szavak már azé a férfié voltak, akit ő oly nagyon
szeretett, aki - bár a halálhírét
költötték - maga az eleven valóság volt.
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Győzelemmel kezdtek
SAKK Új támogató segíti az idei szezontól a tapolcai együttest
A XXVIII. Batthyány-Kanizsa Kupa Nemzetközi Ifjúsági és Gyermek Sakkversenyt, három ország,
százharmincnyolc játékosának részvételével rendezték, melyből tizenöt főt
számláltak a Tapolcai
Sakkiskola versenyzői.
A tapolcai fiatalok ismételten kiváló eredményeket értek el, miután az egyéni versenyszámokban öt aranyérmet szereztek, a csapatversenyben taroltak, további két
aranyérem megszerzésével.
Eredmények: Egyéni Amatőr (kezdő) versenyzők: 8 év
alatti korcsoport: 4. helyezés
Dénes Márk, 10 év alatti korcsoport: 4. helyezés Kasnya
Péter. Egyéni minősített (értékszámos) versenyzők: 8 év
alatti korcsoport: 1. helyezés
Horváth Barnabás, 2-4.
helyezett Tóth Barnabás, 10
év alatt korcsoport: 2. helyezés Bodó Boglárka, 4. helyezés Tóth Csongor, 12 év
alatti korcsoport: 1. helyezés
Juhász Judit, 14 év alatti
korcsoport: 1. helyezés Gaál
Zsóka, 4. helyezés Érseki

Októbertől erősít a női kézilabdacsapat
Fotó: hg

Erősítés
várható
Az NB II-es női kézilabdabajnokságban szereplő
csapat nevében változást
láthatunk, szeptembertől
Tapolca VSE-Resolute-ra
változtatták azt.

Ünnepélyes kezdő lépéssel indult útjára a mérkőzés és a bajnokság
Áron, 16 év alatti korcsoport: lányok mezőnyében 1.
helyezett Érseki Tamara,
fiúk mezőnyében 1. Buzás
Bertalan, 4. helyezett Ács
Márton. Csapat verseny: 12
év alattiak: 1. helyezés
TARR-Tapolca VSE – Horváth Barnabás, Tóth Csongor, Juhász Judit. 18 év alattiak: 1. helyezés Tapolca-

Rockwool VSE – Bakos Balázs, Érseki Tamara, Buzás
Bertalan.
A TVSE Sakk Szakosztálya
új támogatóval bővült a
TARR Kft. szerepvállalásával, mely együttműködés
eredményeképp az NB IIben induló csapat TARR-Tapolca VSE néven fog szerepelni. A szezonnyitó mérkő-

Fotó: h.

zésre szeptember 25-én vasárnap került sor a Tamási
Áron Művelődési Központban, s ezen okból kifolyólag a TARR-Tapolca
VSE - Sárvár mérkőzés első
lépését, ünnepélyes keretek
között Szabó Sándor, az új
támogató képviselője végezte el. A meccset a hazaiak
nyerték, 7:5 arányban. (hg)

Labdarúgás - eredmények Kosarasok második helye
Felemás
eredmények
születtek a tapolcai érdekeltségű megyei másodés harmadosztályú, illetve női labdarúgó bajnokságokban.

Bence eddig szerzett 23 góljával a góllövőlistát. U-16:
Ugod : TIAC 2:4 Góllövők:
Csonka Tamás 3, Leipczig
Kristóf. TIAC : Devecser
0:1. U-14: TIAC : FC Ajka
3:1. Góllö-vők: Jákli Ákos 2,
Lendvai Márk.
Megyei III. osztály: Tapolcai ÖFC – Zalaerdőd FC 5:2
/1:1/ Góllövők: Boldizsár
Péter, Viski László, Oszterman István 3. Szentgál SE –
Tapolcai ÖFC 1:2 /0:1/
Góllövők: Nagy Béla, Viski
László. Az Öregfiúk az ötödik fordulóban, négy mérkőzés után, az ötödik helyen
állnak. Női labdarúgás:
TVSE-Honvéd - Bakonynána SK:1-3(0-1) Góllövő:
Varga Dóra.
(hg)

- Megyei II. osztály: Pápateszér -TIAC 4:4 /4:1 /.
Góllövők: Horváth Ádám,
Szabó Nándor, Szabó Bálint,
Dobján Adrián. TIAC Balatonkenese 2: 5 / 0:3 /.
Góllövők: Horváth Roland,
Berki Dominik. A TIAC hét
mérkőzés után, három győzelemmel, kettő döntetlennel és vereséggel a tizenhat
csapatos tabella hatodik helyén áll. U-19: PápateszérTIAC 1:10 Góllövők: Kálóczi Dávid 2, Deák Szabolcs 2, Péter Bence 2, Vadas Balázs 2, Horváth Róbert 2. TIAC – Balatonkenese 13:1 Góllövők: Péter
Bence 5, Horváth Dániel 3,
Deák Szabolcs 3, Vadas Balázs 2. Az ifisták hét győzelemmel magabiztosan veze- Péter Bence (jobbra) 7 fortik a bajnokságot, és Péter duló után 23 gólos Fotó: hg

Két kosárlabda akadémia
alakulatát látta vendégül
a tapolcai U14-es fiú kosárlabda csapat a Bárdos
Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének szépen felújított tornatermében.
A Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság alapszakaszának első fordulójában gyorsan magához ragadta az előnyt a hazai serdülő, majd a mérkőzés
során jelentős különbséget
kialakítva nagyarányú győzelmet aratott az ajkai gárda
felett, az eredmény: Szent
Pál Kosárlabda Akadémia
Ajka – Tapolcai Sziklák
17:63. Pontszerzők: Boros
Ákos 23, Boros Brúnó 14,
Tóth Bendegúz 9, Kulcsár
Márton 4, Schauer Dorián
4, Sifter Botond 4, Tóth
Zsombor 3, Ódor Ádám 2. A
második mérkőzésen a jó
kezdést követően, a Sziklák
két negyeden keresztül 6-8
ponttal is vezetni tudtak,
azonban ellenfelük a máso-

dik negyed közepétől agresszív védekezésre váltott,
melyet a játékvezetők sajnos
sokáig engedtek nekik, viszont érthetetlen módon, közel sem hasonló esetekért a
mieinket keményen büntettek. Így ahelyett, hogy tovább növelhették volna a különbséget, a csapatból többen is rövid idő alatt a kipontozódás határára kerültek. Bár a tapolcai csapat derekasan küzdött és a negyedik negyed elején még
egyenlíteni tudott (47:47).
Azonban a meghatározó játékosok kipontozódása miatt
végül már csak a tisztes
helytállásért hajthattak. Tapolcai Sziklák – Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
53:69. Pontszerzők: Boros
Ákos 16, Tóth Bendegúz 9,
Boros Brúnó 8, Sifter
Botond 6, Ódor Ádám 4,
Tóth Zsombor 4, Schauer
Dorián 2, Illés Tamás 2,
Sárvári Márk 2. A serdülő
csapat így a torna második
helyén végzett.
(hg)

Új támogató érkezett a csapat mellé. Az új szponzornak
köszönhető már az is, hogy a
bajnokság kezdete előtt a
lányok Tolnán kétnapos edzőtáborozáson vettek részt.
Látható volt, hogy a felnőtt
csapatnak erősítésre van
szüksége, nem elegendő a
junior keret tagjaival való
bővítés, hiszen ez ismét azt
idézi elő, hogy a junior játékos két mérkőzést játszik
egy hétvégén, ami sem fizikálisan, sem mentálisan nem
bírható a nem túl sok edzésszám mellett. A szükséges
lépések megtörténtek a felnőtt keret erősítésére, s októberben két új játékos fog bemutatkozni az első csapatban. Az első hazai mérkőzésen Tapolca VSE-Resolute VADY Mosonszolnok 22:32
(7:17) lett. Az első félidő
7:17-es vendégvezetéssel
zárult. A második játékrészben óriásit változott a játék
képe. Egy harcos, küzdő,
helyzeteit jól kihasználó, agresszív védekezést bemutató
Tapolcának tapsolhatott a
kiváló szurkolótábor. A második játékrészt döntetlenre
hozta a tapolcai gárda. A juniorok sem vallottak szégyent, sőt, nem sok hiányzott, hogy meglepetést szerezzenek. Jól megszorongatták az esélyesebb mosonszolnoki lányokat. Ötvenöt
percig hazai vezetés állt az
eredményjelző táblán, ám a
végére elfogyott az erő.
Óriásit küzdöttek a lányok a
lelkes, bátorító, erőt adó közönség vitte a csapatot. Végül 15:15-ös félidő után,
28:30 lett a vége. Binecz
Mercédesz 10, Dorfinger
Réka 8, Ruzsa Melissza 6
góllal járult hozzá az eredményhez.
(hg)
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Rendőrségi hírek
n SZABÁLYSÉRTÉSI
ŐRIZET - Járművezetéstől
eltiltás hatálya alatt vezette
járművét egy 36 éves bocföldi férfi. A Tapolcai Rendőrkapitányság
járőrei
2016. szeptember 23-án 3
óra 35 perckor a 71-es számú főútvonalon, Révfülöp
külterületén állítottak meg
egy személygépkocsit és ellenőrizték annak vezetőjét.
Kiderült, hogy a 36 éves
férfit a Győri Járásbíróság
eltiltotta a járművezetéstől.
Az egyenruhások V.K.-t előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, és a szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették, és gyorsított
bírósági eljárást kezdeményeztek vele szemben.

TÚRA
A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szombati
túraprogramja (2016.10.01.):
Badacsonytördemic-Badacsonyi-hegy-Badacsony,
kb.15 km. Találkozó a tapolcai vasútállomáson szombaton reggel 7.40-kor, a vonat
7.50-kor indul. Az utazási
költség a hazaúttal együtt,
teljes áron 560 Ft.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Szept. 29. - Október 5.
csütörtök – Szerda
szeptember 29 – 30.
csütörtök – péntek 16:00
1000,-Ft
október 1 – 2. szombat –
vasárnap 14:00
október 3 – 5. hétfő – szerda
16:00
Gólyák
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
...
október 1 – 2. szombat –
vasárnap 16:00
1000,-Ft
Casablanca (1942)
Fekete-fehér, szinkronizált
amerikai film
Hossz: 102 perc
...
szeptember 29 – október 5.
csütörtök – szerda 18:00
1000,-Ft
A hét mesterlövész
Színes, szinkronizált
amerikai western-akció
Hossz: 132 perc
...
szeptember 29 – október 5.
csütörtök – szerda 20:15
1000,-Ft
A szerelem gyerekkel jön
Színes, szinkronizált francia
filmvígjáték
Hossz: 91 perc

HÍREK
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Egy nap autó nélkül
MOBILITÁS Több, mint ezer gyerek vett részt a városi programon
Több, mint ezer iskolás,
óvodás gyerek vett részt
a szeptember 22-ei Európai Autómentes Nap tapolcai eseményein.
A szervező Tapolca Kft.
munkatársai számos érdekes
játékkal, ismeretterjesztő
foglalkozással várták a Fő
térre a város óvodásait, általános iskolásait és a járókelőket.
Akik akarták kipróbálhatták
a gokartpályát, a légvárat, de
a mászófalon is tesztelhették
ügyességüket. Ezen kívül
fajátékok, ökojátékok is a
fókuszba kerültek. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
különleges természetismeret órát tartott, az Egészségfejlesztési Iroda játékos
formában hívta fel a figyelmet az egészséges életmód
fontosságára.
Hagyományosan a Tapolcai
Rendőrkapitányság is részt
vett az Autómentes Napon,
ahol ezúttal nem csak a baleset-megelőzés, hanem a
toborzás is hangsúlyt kapott.

Kellemes időben, jó programok. Ennél több nem kell a jó közérzethez
A gyerekek a Fő téren felállított ügyességi pályán mutathatták meg kerékpáros tudásukat, míg a gyermeküket
elkísérő szülők a toborzó
csoport tagjaitól kaptak fel-

Csernus doki sokkterápiája
Az érzelmi intelligencia
ABC-jét, a maximális felelősségvállalást, az őszinteséggel járó pozitív és
negatív érzések vállalását kínálta a közönségnek a felnőtt lét minőségi
megéléséhez, a boldogabb élethez vezető úton
Csernus Imre pszichiáter
a TÁMK-ban tartott közel
két órás előadásán.
A megtelt nézőtér széksoraiban néhány kivétellel szinte
csak nők ültek, bár az előadás mindkét nemhez szólt. A
közismert pszichiáter, előadó, író, médiaszereplő,
filmbejátszásokkal is szemléltette mondanivalóját. De
a valódi konfliktus sem maradt el, egy férfi néző Csernus trágárságára, konkrétan
anyázására akadt ki, egy
másik, megunva a provokatív stílust, levonult a színpadról. A szókimondásáról,
kérlelhetetlen
stílusáról,
szinte sokkterápiának felérő
előadásairól ismert Csernus
ezúttal sem hazudtolta meg
önmagát. A nézők között sé-

világosítást a rendőrség Határvadász néven ismert toborzó akciójáról.
Az Autómentes Nappal véget ért az Európai Mobilitási
Hét, melynek során hét na-

pon keresztül a környezettudatos közlekedést népszerűsítő programok zajlottak
Tapolcán, és további 209
magyar városban, illetve
egész Európában.
(szj)

Heti SÜTI

Házasságkötés

tálgatva gyakran élt a megdöbbentés eszközeivel, provokálta a közönség kevés jelenlévő férfitagját, kezükbe Burgonyapelyhes, omlós,
mikrofont adva, adott pilla- vajas pogácsa
natban nehezen megvála- Hozzávalók: 50 dkg szitált finomszolható kérdésekkel bom- liszt, 3 dkg burgonyapehely, 2 teáskanál só (csapott), 25 dkg vaj (lehet
bázta őket. A pszichiáter vajas
margarin is), 0.5 dl langyos tej,
alapfelvetése szerint, aki az 1 teáskanál cukor (csapott), 3 dkg
érzelmi intelligencia nyel- friss élesztő, 2 db tojássárgája (ebből
vét, szavait érti és ismeri, az 1 a kenéshez), 1 db tojás, 2 dl tejföl
köménymag ízlés szerint
konfliktusait békében tudja Elkészítés: A langyos tejben a curendezni, meg tudja érteni a korral felfuttatjuk az élesztőt. Az átmásikat, el tudja fogadni őt. szitált lisztet összekeverjük a bura sóval, elmorzsolCsak így alakulhat ki a há- gonyapehellyel,
juk benne a vajat, majd hozzáadjuk a
zastársak, élettársak között a felfuttatott élesztőt, a tojást, az 1 db
tolerancia, a kölcsönösség, tojássárgáját, végül a tejfölt is.
de akár a kemény odavágás Összegyúrjuk, és letakarva kb. 30
perc alatt duplájára kelesztjük. A
képessége is, ez utóbbi ver- tésztát kinyújtjuk kb. 5 mm vastag,
bális tettet csak megfelelően téglalap alakúra, feltekerjük, mint a
piskótatekercset, és a kapott rudat
időzítve ajánlotta Csernus.

(Többet, bővebbet erről online kettéhajtjuk. Egy tiszta konyharuhával letakarjuk, és 15 percig ismét keújságunkban olvashatnak) (tl) lesztjük. Ezt a műveletet még kétszer

Csernus Imre pszichiáter
Tapolcán járt
Fotó: tl.

Fotó: szj.

elvégezzük. A hajtott, kelesztett tésztát kinyújtjuk kb. 2-3 cm vastagra, kiszaggatjuk egy 4 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval, és sütőpapíros tepsire helyezzük. (A leeső tésztát összegyúrjuk, újból kinyújtjuk, szaggatjuk.) A tetejüket lekenjük az átkevert
tojássárgájával, és ízlés szerint megszórjuk köménymaggal. 180 C fokra
előmelegített sütőben 20-25 percig
sütjük. Sütési hőfok: 180°C, sütési
mód: alul-felül sütés.
Fehér Sándorné, Tapolca

2016.09.17. Horváth Róbert
és Deliman Renáta Anna
2016.09.20. Király Károly
és Nagy Eszter

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 50/db
Burgonya: 120 Ft/kg
Sárgarépa: 180-250 Ft/kg
Zeller: 480 Ft/kg
Vöröshagyma: 200 Ft/kg
Újhagyma: 150 Ft/cs
Fejeskáposzta: 150 Ft/kg
Kelkáposzta: 350 Ft/kg
Paprika: 190-450 Ft/kg
Paradicsom: 250-390 Ft/kg
Uborka: 280-330 Ft/kg
Tök: 160 Ft/kg
Sütőtök: 200 Ft/kg
Patiszon: 250 Ft/kg
Alma: 250 Ft/kg
Körte: 380 Ft/kg
Őszibarack: 400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Szőlő: 400-500 Ft/kg
Citrom: 880 Ft/kg
Banán: 440 Ft/kg

