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Az utókor nem felejt
1956 A hatvan évvel ezelőtti forradalomra emlékeztek Tapolcán
Október 23-án emlékezünk azokra, akik életüket, szabadságukat, s
mindazt, ami fontos volt
számukra, adták azért,
hogy az utókor, a nemzet
élvezhesse ma a szabadságot.
Mindezt Dobó Zoltán polgármester hangsúlyozta a tapolcai katonai emlékparkban rendezett 1956-os megemlékezésen Vasárnap.
- Ahhoz, hogy tiszta szívvel
és lelkiismeret-furdalás nélkül nézhessünk a túlélők
szemébe, számot kell vetnünk azzal, amit tettünk az
elmúlt hatvan évben. 1956
talán legnagyobb üzenete és
értéke az összefogás volt, az
hogy nemtől, kortól függetlenül álltak egymás mellé
elődeink a barikádon. Ha pedig úgy hozta a sors, vállalták a vértanú halált egymásért, ismeretlenül is – fogalmazott ünnepi beszédében a
polgármester.
A megemlékezés koszorúzással, az 56-os hősök előtti
főhajtással folytatódott. Az

A tapolcai önkormányzat nevében Ughy Jenőné jegyző és Dobó Zoltán polgármester helyezett el koszorút az 1956-os emlékműnél a katonai emlékparkban Fotó: szj.
emlékműnél koszorúzással
tisztelgett a hősök előtt a tapolcai önkormányzat, majd
a pártok, szervezetek képviselői is elhelyezték koszorúikat.
A ünnepségen közreműködött Lénárt László színművész, valamint a Balatonfelvidéki Radeczky Hagyo-

mányőrző Egyesület. Október 23-án dr. Hilinger János
emléktáblájánál és Tóth István áldozat sírjánál is lerótták kegyeletüket a tapolcaiak.
Két nappal korábban, pénteken zenés irodalmi műsorral
emlékezett a Bárdos Lajos
Általános Iskola az 1956-os

50 éves város

forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója
alkalmából. Az ünnepi műsort a Tamási Áron Művelődési Központban mutatták
be a Bárdos diákjai nagy sikerrel.
(Folytatás az 5. oldalon
„Emléktáblát is avatnak
majd” címmel)
(szj)

Néhány bájt
az életünk
Függünk az interneten, osztunk, lájkolunk, ügyet intézünk,
beregisztrálunk, vásárolgatunk, digitalizálódunk. Fotó ritkán
kerül papírra, monitoron látható képpontok összessége válik
értelmezhető képpé.
A hajtogatott térképek
is a múlt letűnt követei, helyettük navigátorok, okos telefonok
ontják az információt.
Könyvet, újságot is
monitoron olvasunk,
saját adataink, múltunk, jelenünk, s talán
jövőnk is bájtokban
tárolódik.
Lassan
minden és mindenki a
hálózat része lesz,
törölhető, vagy éppen
módosítható
adatként. A technológiai
fejlődés azon szakaszába értünk, amikor
az ember élete egy
adatbázisból megismerhető, onnan kiemelhető, s tetszés
szerint változtatható.
Vajon ezt akartuk?
Szijártó János

Tánccal, verssel ünnepeltek

Start a katonai emlékparkból a zord időben

Fotó: tl.

A szakadó eső nem akadály!
Szabó Zoltán, Földesi József, Hoffman Richárd és
Domán Gábor a cudar időjárás ellenére részt vett az
56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megyefutáson.
A starthely a katonai emlékpark volt, a cél Devecser, onnan már mások futottak

tovább. A megyei önkormányzat és a sportszövetség
közös eseménye gyakorlatilag Veszprém megye összes
nagyobb települését érintette. A több órás útra a megyezászlót is magukkal vitték,
amelyre Lévai József alpolgármester kötötte fel a város
hivatalos szalagját.
(tl)

Október a világnapok hónapja sok-sok mindent
ünnepelünk, illetve sok
fontos eseményre és
problémák ellen való küzdelemre hívja fel a figyelmet ez a hónap. Ezt a sorozatot az idősekre összpontosított figyelem nyitja
meg, október 3-án az Idősek Világnapja volt.

feladatuk azt tovább örökíteni. Tudatni a jövő nemzedékével, hogy honnan ered
az a tudásmag, hogy ettől
erős jellemű, biztos lábakon
álló fiatalság legyen, aki az
önzetlenség fontos értékét
sem veszítette el. Gyermekeinknek nem csak a velük
való törődés a fontos, vagy,
hogy mennyi időt töltenek
velük, hanem az is, hogy az

idős generációra mennyi
figyelem összpontosul - fogalmazott az intézményvezető.
A megemlékezést Sikos
Rita, az Alapellátási Intézet
igazgatója nyitotta meg,
majd az ünnepi pillanatok
hangulatához versek, énekek, virágok és személyre
szóló kedves ajándékok
járultak hozzá.
(hg)

Az ENSZ közgyűlése 1991
– ben, október első hétfőjét
nyilvánította világnappá. Az
idei évben ezen a napon emlékeztünk meg a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézet Idősek Nappali Ellátásában is – mondta Adorjánné Szabó Ágota, a nappali
ellátás vezetője. - A fiatalabbaknak meg kell tanulni
tőlük, amit csak tudnak és Az idősek bizonyították, nemcsak a húszéveseké a világ
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Tesztelő
nőket keres
az intézet
A Pannon Reprodukciós
Intézet Tapolcáról olyan
lányokat,
asszonyokat
vár, akik egy új és rendkívül hatékony fogamzásgátló készítmény tesztelésében részt vennének.
Török Attila az intézmény
főorvosa a Tapolcai Média
érdeklődésére
elmondta,
hogy ugyan nem vág profiljukba meddőségi intézmény
révén egy fogamzásgátló
tabletta tesztelése, ám mégis
megtisztelőnek tartják, hogy
részt vehetnek a 35 ország
90 intézményében elindult
vizsgálatban. A főorvos szerint, a tabletta természetes
ösztrogén tartalmánál fogva
szervezetbarátabb fogamzásgátlást biztosít, mint a régiek. A gyártó azt várja,
hogy kevesebb lesz a nemkívánatos mellékhatás, például a trombózisveszély és a
vérzési rendellenességek.
Ezek igazolása, illetve az
esetleges mellékhatások kimutatása a célja a tesztelésnek, amely egyfajta elégedettség mérés. Az intézmény vezetője arra biztatja a
helyieket, hogy 18 és 50
éves kor között bátran jelentkezzenek, hiszen a teszt
egy éve alatt ingyen jár a fogamzásgátló tabletta, ráadásul egy hasznos és térítésmentes egészségügyi kivizsgálással indul a program.
Persze feltételek is vannak,
hiszen a vizsgálatokban az a
nő vehet csak részt aki
egészséges, továbbá 35 éves
kor felett a dohányzás kizáró
körülménynek számít. (tl)
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KÖZÉLET

Intézmény alakul
ÜLÉS A volt mentőállomás területét kéri a város
A Tamási Áron Művelődési Központ második emeleti tanácstermében számos témát tárgyal a képviselő-testület a ma reggel 8 órakor kezdődő nyilvános ülésen.
A polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló
után az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, az azokért
fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata kerül terítékre.
A testület a törvényi háttér
változása miatt a gyermekjóléti ellátások biztosítása
érdekében, Tapolcai Családés Gyermekjóléti Központ
néven intézményt hoz létre,
amennyiben az előterjesz-

Tíz napirendi pontban döntenek ma
tést elfogadják a képviselők.
Foglalkoznak még a Bakony
és Balaton TDM szervezettel kötött szolgáltatási szerződés módosításával, a Tapolcai Média Közalapítvány
támogatási kérelmével, a
Város településrendezési
eszközeivel, a volt mentőállomás önkormányzati tulajdonba vételével. A napirendben szerepel még beszámoló az önkormányzat
fenntartásában, működteté-

Fotó: szj.

sében lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről, tájékoztató a
köznevelési intézmények
működtetői
feladatainak
tankerületi központ részére
történő átadásáról, továbbá
köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezéséről. Zárt
ülésen tárgyalnak termőföld
adás-vételi ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
állásfoglalása ellen benyújtott kifogás kapcsán. (szj)

Felkészülnek a tél veszélyeire
A Helyi Védelmi Bizottság
legutóbbi ülésén a közelgő téllel kapcsolatos katasztrófavédelmi, biztonsági teendők kerültek terítékre.

lehetőségekre lehet alapozni
katasztrófa esetén az érintett
településen.
Elhangzott,
rendkívüli és indokolt esetben lehetőség van honvédségi erők igénybevételére is.
A tapolcai buszközlekedésért felelős cég képviseletéAz eseményt a Tapolcai
ben Ságvári László elmondRendőrkapitányság emeleti
ta, a tapolcai volántelep
termében rendezték Benczik
autóbuszai értelemszerűen
Zsolt, a Tapolcai Járási Helyi
nem terepjárók, tehát csak
Védelmi Bizottság elnöke
normál téli közlekedésre alvezetésével. Az érintett szerkalmasak. Ugyanakkor jevek, szolgáltatók, a rendőrlenleg is zajlik módszeres átség, a helyi önkormányzati
vizsgálásuk, különös tekintűzoltóság, a katasztrófavétettel a fékek, a fűtőberendelem,
a
tömegközlekedési
Fogadóórák a városházán:
dezések, a gumik, a korés városgazdálkodási cégek
- Rig Lajos országgyűlési
mánymű állapotára, a nyíegyaránt beszámoltak felképviselő minden hónap első
lászárók
tömítettségére.
készülésükről
a
térség
polcsütörtökén (15.00-16.00 óra
Gáspár
András
a Városgazgármesterei,
küldöttei
jelenközött) a Tapolcai Közös Öndálkodási
Kft.
vezetője
azt
létében.
Horváth
András
kormányzati Hivatal udvari tamondta, a fizetőparkolók tatűzoltó alezredes, tapolcai
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos
karítását vállalkozásba adta
alpolgármester
ki az önkormányzati cég. A
November 7. 14.00-16.00
havat nem szállítják el, azt a
- Dobó Zoltán polgármester
parkolókban halmozzák fel,
November 14. 14.00-16.00
ami a parkolóhelyek számát
A tapolcai temetők mindennémileg csökkenti majd. A
szentek ünnepe és halottak
városi fűtőmű működésével
napja alkalmából minden nap
kapcsolatban kiemelte, hogy
7 órától 20 óráig tartanak
annak ellenére, hogy az I-es
nyitva. Az új köztemetőbe a
fűtőmű közelében öreg, elanyitvatartási időszak alatt az
vult vezetékek vannak, a fűidős, vagy moz-gásukban
tési
szezonban remélhetőleg
korlátozott személyt szállító
Fotó:tl.
nem
fognak problémát
gépjárművek díjmentesen
A téli felkészülésről tárgyalt a Helyi Védelmi Bizottság okozni.
(tl)
hajthatnak be.
katasztrófavédelmi megbízott előadásában rávilágított, hogy egy esetleges katasztrófahelyzet, vagy drámai hóhelyzet esetén rendkívül fontos, hogy a katasztrófavédelem szakemberei kellő információ birtokában legyenek, ezért arra
kérte az érintett települések
polgármestereit, hogy aktualizálják katasztrófavédelmi
felkészülési terveiket, állítsák össze, nevezzék meg,
hogy egyebek mellett „ki az
önálló intézkedésre alkalmas és felhatalmazott személy, ki a kapcsolattartó, hol
vételezhető száraz tűzifa,
hol található csoportos étkezésre kijelölt hely, hol áll
rendelkezésre orvosi ellátás,
vagy milyen alternatív fűtési

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
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
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
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
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Fehér bot világnapja
„Ez a nap azt üzeni, hogy segítenünk kell látássérült embertársainkat”
Október 15-e minden évben a nemzetközi fehér
bot világnapja. A vakok és
gyengénlátók helyi egyesülete a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében ült össze.
Elsőként Gábor Istvánné a
Vakok és Gyengénlátók
Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoportjának
elnöke köszöntötte az egyesület tagjait, tisztségviselőit,
köztük Huszics Mártát az
egyesület megyei elnökét,
továbbá a tapolcai városvezetést, hivatalt és önkormányzatot képviselő Lévai
József alpolgármestert és dr.
Németh Mária általános
igazgatási irodavezetőt. A
tapolcai és Tapolca környéki
látássérülteket tömörítő helyi egyesület fehér bot napi
ünnepségén, rendezvényein
már hagyomány, hogy valamelyik helyi általános iskolai tagintézmény kulturális
műsorral kedveskedik a
résztvevőknek. Ezúttal a
Bárdos Lajos Általános Is-

KULTÚRSAROK

N

Huszics Márta megyei elnök: Meg kell találnunk közösen azokat a csatornákat,
ahol tudunk egymáson segíteni
Fotó: Töreky László
kola Kazinczy Tagintézmé- lévők arcára mosolyt és hér bot világnapjának jelennyének tanulói örvendeztet- könnyet egyaránt csalt. tőségére hívta fel a figyelték meg a látássérültek egye- Huszics Márta megyei elnök met.
sületének tagjait egy kiváló külön is megdicsérte a gye- - Környezetünket leginkább
műsorral, amelyben hang- rekek és pedagógusaik néha a látás útján érzékeljük, ha
szeres előadás, próza, mese, megható, helyenként humo- ez nincs, az bizony nem kis
probléma. Nekünk látóknak Online újságunk
vers és ének produkció ros, bájos műsorát.
egyaránt szerepelt. A fiata- Lévai József alpolgármester ez a nap azt üzeni, hogy
lok remek előadása a jelen- beszédében a nemzetközi fe- gyengénlátó embertársain- www.tapolcaiujsag.hu

Tárlatnyitás borúttal
megtekinthették a gobelinekből, illetve hímzésekből
összeállított tárlatot, a helyi
alkotók gyönyörű alkotásait.
A „Tűbe zárt világ” elnevezésű tárlat gazdái Dittrich
Antalné, Hegedűs Istvánné,
Hosszúné Pál Andrea, Kardosné Szűcs Piroska, Karsai
Györgyné, Szabolcsa Istvánné, Szabóné Fülöp Katalin
és Vörös Lászlóné alkotók
voltak. Ők az utóbbi időben
falusi életképekkel, tájképekkel,
csendéletekkel,

portrékkal gazdagították a
gobelin műfaját, de szép keresztszemes hímzések, kézimunkák egyaránt megtekinthetők voltak a kiállított
tárgyak között. Bedő Lajos
polgármester az alkotókat
méltatta, jelképesen egy-egy
csokor virággal, egy palacknyi halápi borral jutalmazta
is őket, majd dicsérte az idei
gazdasági év viszontagságaival derekasan megküzdött Haláp-hegyi gazdákat,
köszöntötte a borút helyi és
vendég résztvevőit. A kulturális műsorban Kardos Marcell hatodik osztályos tanuló
népdal produkciója, majd
Jani Józsefné Irénke „Ivókultúra” című tréfás hangvételű költeménye aratott osztatlan sikert. Innen indult a
borút, amelynek első állomása Sötét János pincéje
volt, majd Tóth László, Ruzsa Attila, Tóth Lajos, Herczog Edit, Egyed József és
Nacsa Ferenc látta vendégül
Egy szép tárlat, majd egy vidám borút várta az érdek- jó nedűkkel, harapnivalóval
(tl)
lődőket Zalahalápon
Fotó: tl. a borkedvelőket.
yolc alkotó számos
szép munkája és hét
pince kiváló borai várták
azokat, akik a zalahalápi borutat, illetve az azt megelőző
gobelin kiállítást választották szabadidős programnak
szombaton délután.
Az események hagyományosan a település kultúrházában kezdődtek, ahol a
résztvevők megválthatták az
alkalomra gravírozott poharaikat, majd egy rövid kulturális programot követően

kon segítenünk kell. Ők nem
arra vágynak, hogy sajnáljuk őket, hanem arra, hogy
teljes értékű életet élhessenek velünk, segítségünkkelhangsúlyozta Lévai József,
aki arra biztatta a látássérült
egyesület tagjait, hogy beszéljenek
problémáikról,
hogy azokra jó megoldások
születhessenek.
Huszics Márta részben az alpolgármester szavaira is reagálva elmondta, nagyon
örül annak, hogy az egyesület tapolcai rendezvényein mindig van valaki a városvezetés részéről, aki színvonalas tájékoztatást nyújt,
odafigyel a látássérültek
problémáira.
- Csoportunk egyik nagyon
fontos feladata, hogy mindenkiben tartsuk a lelket, hiszen a látás elvesztése sokszor bezárja az embert, a látássérültek súlyos információ szegénységben szenvednek. Meg kell találnunk közösen azokat a csatornákat,
ahol tudunk egymáson segíteni - erősítette meg az alpolgármester szavait a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének Veszprém Megyei
elnöke .
(tl)

Heti Ötlet
Töreky László

egészség
környezet
informatika

újságíró
A napokban sikerült lefotóznom egy rózsaágon
függeszkedő, peterakásra
készülő imádkozó sáskát.
Eddig a rovarról kizárólag
a pusztító sáskajárás és a
nőstény példány kannibalizmusa jutott eszembe,
pedig kifejezetten hasznos
állatról van szó. Amint arról a Hobbikert Magazin a
növényvédelemmel foglalkozó mellékletében a
közelmúltban beszámolt,
a sáska jelenlétének elősegítésével természetes
biológiai növényvédelmet
valósíthatunk meg kiskertünkben. A megfigyelések
szerint ugyanis a sáska lárvája nagy mennyiségben
fogyasztja a levéltetveket,
valamint mohón falja fel a
hernyólárvákat is. A kifejlett rovar ugyanakkor ragadozó életmódot folytat,
káros és hasznos rovarokra egyaránt vadászik. Mé-

gis megéri kertünkben tartani az imádkozó sáskát.,
hiszen éjjelente olyan lepkéket fogyaszt, amelyek
petéiket
növényeinkre
rakják le, továbbá írtja a
poloskákat, legyeket, szúnyogokat és csótányokat
is. Ősszel, azaz mostanában a nőstény sáska lerakja burokkal védett tojásait, amelyekből tavaszszal kelnek ki a lárvák.

Ezek aztán azonnal rávetik magukat a levéltetvekre. A tapasztalt biokertészek azt tanácsolják, hogy
ne használjunk rovarölő
szereket kertünkben, mert
az képes kiirtani az imádkozó sáskák generációit.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Megállapodást kötött a Media Markt és a Tesco, melynek értelmében az elektronikai kiskereskedelmi lánc
új áruházat nyit a veszprémi
Tesco hipermarketben. Az
új egység különlegessége,
hogy „shop in shop" megoldásban a Tesco áruház eladóterében helyezkedik el.
Az együttműködéssel a két
vállalat célja az, hogy a
vásárlók számára nagyobb
fokú kényelmet és szélesebb termék- valamint szolgáltatásválasztékot tudjanak nyújtani - áll a lapunkhoz is eljuttatott közleményben. Veszprémben egy
800 négyzetméteres, áruházat alakítottak ki. Az új áruházak az eddigi Media
Marktokhoz képest kisebb
alapterületűek lesznek, de a
vásárlók számára legfontosabb termékcsoportokban a
piaci átlaghoz képest szélesebb választékot kínálnak. A fogyasztók nem csak
a bolt termékkínálatából
tudnak választani, hanem a
Media Markt webáruházának teljes választékát is el
tudják érni a kihelyezett online terminálokon. Az új
egység átvételi pontként is
működni fog, így az online
megrendelt termékeket is át
tudják majd venni a vásárlók, illetve itt is lesz
„Okospont”.
(szj)
Hirdetés

KITEKINTŐ

2016. OKTÓBER 28.

Gond a csapadékvíz
FEJLESZTÉS Utakat hoznak rendbe a Szent György-hegyen
A Szent György-hegy
hegymagasi részén elkészültek a kavicsos, zúzalékos utak javításai, Raposkán pedig a közeljövőben újul meg néhány
tönkrement aszfaltos útszakasz vis maior pénzekből.
- A Hegymagashoz tartozó
utak javítása az elmúlt hónapban fejeződött be. A község tíz százalékos saját erővel, mintegy nyolc millió forintot költhetett zúzalékos
útjai helyrehozatalára- tudtuk meg Tóth János Zoltán
polgármestertől. A raposkai
önkormányzat ez év tavaszán nyújtott be vis maior
pályázatot a közelmúlt rendkívüli esőzései miatt rossz
állapotba került, leginkább
bitumenes hegyi útjainak javítására.
Az illetékes minisztérium
néhány hete mintegy hétmillió hatszáztíz ezer forint
vissza nem térítendő támogatásban részesítette a települést a szükséges tíz százalék önrész mellé. Jelenleg az
árajánlatok bekérése zajlik,
a konkrét építési munkák
csak a legjobb ajánlat kiválasztása után történhetnek
meg, természetesen az időjárás és egyéb külső körülmények függvényében, de

Bolla Albert: A csapadékvíz okozta problémákat mielőbb kezelni kellene!
legkésőbb 2017 tavaszán. A
bitumenezési, szegélyezési
munkák érintik majd a 062es hrsz. út száz méteres Kissűrű-dombi szakaszát, a kőbánya felé vezető 064-es
hrsz. út száz méteres szakaszát, a trafóháztól induló
413-as hrsz. út 120 folyóméterét, és a Szent Antal kápolna előtt haladó 267-es
hrsz. út 270 folyóméterét, ez
utóbbiakat nem teljes szélességben, hanem két nyomvonalasan készítik el. A szomszédos Hegymagason gyakorlatilag az esőzések okozta pusztítás a zúzalékos utakat érintette, a pénzeket is
kizárólag az eredeti állapo-

tok visszaállítására fordíthatták. Tóth János Zoltán
polgármester szerint, a hegy
vízelvezető rendszerének
helyreállítására és aszfaltozásra lenne szükség ahhoz,
hogy hasonló problémák ne
merüljenek fel a jövőben. A
raposkai és hegymagasi önkormányzat egyaránt fontosnak tarja, hogy a helyi
szőlő- és pincetulajdonosok
ne pusztán tulajdonosként,
hanem valódi gazdagént
műveljék területeiket, gondoskodva többek között a
náluk lévő vízelvezetők tisztításáról. A gazdák a telepítések és a művelési mód átgondolásával is javíthatnak

Fotó:tl.

a helyzeten- tanácsolja Bolla
Albert. A raposkai polgármester javaslata szerint a
szőlőkben a gyomirtózás helyett a sorok közti kaszálás
lenne ideálisabb a víz okozta
talajeróziós károk megfékezésére. Illúziókban azonban
nem ringatják magukat a települések vezetői, szerény
anyagi-, és humán lehetőségeikkel nem tudják a csapadékvíz okozta problémákat
megnyugtatóan kezelni. A
megoldást a teljes hegyet
érintő koncepció kidolgozása és megvalósítása jelentené, ami viszont rengeteg
pénzbe kerül, tehát nem rajtuk múlik.
(tl)
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Könyv az ötvenes évekről

Emléktáblát is avatnak majd

A Harmati Miklós badacsonyi lokálpatrióta, költő
tartott előadást a Wass Albert könyvtárban pénteken.

(Folytatás az 1. oldalról)
A város oktatási intézményeiben, illetve a hagyományokat folytatva a katonai emlékparkban is
megemlékeztek az 1956os forradalom és szabadságharc eseményeiről.

Az alkotó, „Visszaemlékezések, elbeszélések” című
könyvéről, az elmúlt rendszerről, a Rákosi-, Kádár
éráról beszélt, ahogy kötetében is az 56-os eseményeket, az ötvenes-hatvanas
évekhez fűződő személyes
élményeit, gondolatait vetette papírra.
Vajon milyen munkás-paraszt kormány volt az, amelyik az 56 utáni kivégzések
során olyan embereket gyilkolt meg, akik 90 százalékban munkás-paraszt származásúak voltak? - tette fel a
költői kérdést Tapolcán az
előadó, aki Kiskundorozsmán, Szeged mellett született, ám családjával a Balaton közelében él. 13 évesen,
gyakorlatilag gyermekként
vett részt a forradalomban,
életélményeiből verseket is
írt és jelentetett meg az elmúlt években. A könyvtár
földszinti termében összegyűlt közönséget dr. Décsey
Sándor igazgató köszöntötte, majd átadta a szót Dobó
Zoltánnak, aki a szubjektív
történetírás, a személyes történelmi visszaemlékezések
fontosságáról fogalmazott

meg érdekes gondolatokat.
- Ez a könyv a magyar néplélekből merít és rengeteg
tanulsággal szolgál. Kiderül
belőle, hogy a történelem
gyakorta ismétli önmagát, és
ha csak nem akarunk ugyanabba a pocsolyába többször
belelépni, érdemes belőle és
az ehhez hasonló visszaemlékezésekből levonnunk a
következtetéseinket. Javaslom, úgy olvassuk Harmati
Miklós művét, hogy meglássuk benne az átfedéseket
jelenkorunk és a múlt eseményei, történései közöttajánlotta a jelenlévők figyelmébe a művet a város polgármestere.
Harmati Miklós szerint, az
56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója egy
nagyon szép alkalom volt arra, hogy megjelentesse viszszaemlékezéseit.
- A könyv megírása pedig
semmiképpen nem öncélú
tett részemről, nem dicsekvésnek szántam, hanem,
hogy tanuljunk belőle hangsúlyozta a szerző, aki
több és egymást követő időrendi fejezetre tagolta könyvét. Az írás első részében az
1956-ban történt események
feldolgozása-, majd a kádári
megtorlás-, később a „három forintos kenyér, a legvidámabb barakk időszaka”
kerül fókuszba.
(tl)

Zenés irodalmi műsorral
emlékezett a Bárdos Lajos
Általános Iskola az 1956-os
forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján a Tamási Áron Művelődési Központban a városi
Lénárt László színművész
szavalt a katonai emlékparkban rendezett városi
ünnepségen (felső képen)
Balra a Bárdos Lajos
Általános Iskola zenés
irodalmi műsora, amelyet
a Tamási Áron Művelődési Központban mutattak
be pénteken
Fotók: Szijártó János

ünnepség előtt két nappal.
Bajner Imre intézményvezető köszönetet is mondott a
szép műsorért, külön kiemelve a felkészítő pedagógusok (Deli Lászlóné,
Gyarmati Zoltánné, Király
Eszter, Vighné Varga Odett)
áldozatos munkáját. A zenei
kíséretben Király Károly gitáros vállalt szerepet, míg a
díszletet Szombati Ágnes és
Bruckner Zsuzsanna tervezte, állította össze.
Az 1956-os eseményekre
való emlékezés jegyében
november 4-én 18 órakor

emléktáblát avatnak a Tapolcai Járási Földhivatal
épületénél. A Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Tanács börtönbüntetést szenvedett tagjai (Gucsi István
őrnagy elnök, Halász János,
Kazal Gábor, Kopacz Károly, Laczay András, és Vollmuth Frigyes) emléktáblája
avatásán Hangodi László
történész mond beszédet.
Tapolcán az 1956. október
26-ai népmozgalom eseménysorozatának záróepizódjaként a kora esti órákban a mai VOKE épületében

közfelkiáltásos nyílt szavazással megválasztották a
Tapolcai Járási Forradalmi
Nemzeti Tanács vezetőségét
és tagságát. A Tanács a megalakulást követő naptól a
Hősök terén, a jelenlegi Járási Földhivatal épületében
kezdte meg működését. Vezetője Gucsi István őrnagy
helyőrségparancsnok, a 38.
gépesített lövészezred parancsnoka volt, akit egyben
szintén közfelkiáltással választottak meg a Tapolcai
Járási Forradalmi Katonai
Tanács elnökévé is.
(szj)

„Elpattant láncok” Szalóczy Pál hangjával

Dobó Zoltán, Dr. Décsey Sándor és Harmati Miklós a
pénteki könyvbemutatón
Fotó: Töreky László

Szalóczy Pál újságíró, riporter, rádió- és tévébemondó, Kazinczy-díjas
előadóművész jellegzetes orgánuma lehelt életet
Németh László 1956-os
naplójába a Wass Albert
könyvtárban pénteken Elpattant láncok címmel.

Hirdetés

Szalóczy Pál hangját -túlzás
nélkül állíthatjuk- minden
magyar ember ismeri. Különleges orgánuma miatt az
elmúlt évtizedekben narrációs és információs szövegek
bemondására kérték fel. Az
ő szájából hallhattuk, hallhatjuk többek között a budapesti metró, valamint a hazai
vasúti pályaudvarok tájékoztató hangját is. A város

könyvtárába ezúttal a forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából érkezett.
A művész, projektoros vetítéssel, korabeli hang-és kép
dokumentumokkal különösen átélhetővé varázsolt előadásában, 56 történéseivel,
társadalmi, politikai környezetével ismerkedhetett meg
a közönség. A forradalom
bukása után, az akkor 55
éves Németh László író, egy
máriaremetei rejtekhelyen
vetette papírra gondolatait a
forradalom
kitörésének
előzményeiről, történéseiről, szereplőiről, amelyből
egy nagy formátumú személyiség - mint szemtanú és
aktív résztvevő - vélemé-

Szalóczy Pál újságíró,
riporter, Kazinczy-díjas
előadóművész a Wass
Albert könyvtárban
Fotó: Töreky László

nyét, ítéletét, szubjektíven is
hiteles meglátásait ismerhettük meg.
(Töreky László)
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Spártai küzdelem, erőpróba
T

okajon rendezték meg a
Spartan Race versenysorozat legutóbbi megmérettetését, ahol tapolcaiak is
képviseltették
magukat.
Komjáti Zsófia, Májer Dániel, Galambos László, Lovász Gábor és a Tapolcai
Újságot tájékoztató Lovász
Barnabás küzdöttek meg az
akadályokkal.
- Szerintem itt mindenki saját magával versenyez, a
képzelt vagy valós korlátaival. Fizikális, de legalább
annyira mentális megmérettetés. A verseny alatt jobban
megismerheted csapattársaidat, de saját magadat is mondta Barnabás érdeklődésünkre.
- Csapatunk Peaceful Phalanx néven indult a tokaji
versenyen. Előtte Visegrádon, illetve Reviste-ben is
ringbe szálltunk. Tapolcáról
Visegrádon Galambos László, Csatári Tivadar Márió
jött még velem. Tokajon a

A „spártai” csapat, tapolcaiakkal. Barnabás hátul
hivatalos táv 16,8 kilométer, lése, illetve többek között
mintegy 1000 méteres szint- szögesdrót alatt kúszás,
tel. A „cipekedős” akadá- egyensúly, memóriateszt,
lyokat is belemérve a távba, majomlétra, korlát, kötélmáösszesen 17,5 kilométer, de szás, dárdadobás, bányatón
ami a legjobban nehezítette átkelés. Csapatunknak sikea pályát az a több napos eső- rült teljesíteni az előírt távot,
zés volt. Nagyon felázott a végül a 65. helyen zártuk a
pálya, víz és sár állt minde- versenyt a 247-ből, amivel
nütt. A leküzdendő akadá- elégedett vagyok - tette hozlyok között különböző ma- zá a fiatalember.
gasságú és dőlésszögű pa- Majd megtudtam, hogy Barlánkok szerepeltek, de volt nabás tavaly októberben
vödör-, farönk-, homok- Eplényben is versenyzett
zsák-, kő emelgetése, cipe- már, majd az imént említett

Moziműsor

visegrádi, és szlovákiai (Reviste) küzdelem következett
a mostani tokaji versenyig.
Eplényben azért indult el,
mert próbára akarta tenni
magát. Azóta beleszeretett a
terepfutásba és a Spartan
Race is „szerelem volt első
látásra”. Idénre kitűzte célul
a „Spartan Trifecta”-t, ami
azt jelenti, hogy egy naptári
évben egy Sprintet (5+km és
20 +akadály), egy Supert
(13+km és 25+akadály) és
egy Beastet (20+km és 30+
akadály) kell teljesíteni.
Vannak kötelező akadályok,
amiket mindenképpen le
kell küzdeni és van a többi,
ahol egyszer lehet próbálkozni, és ha nem sikerül,
akkor a büntetés 30 burpee
(azaz négyütemű fekvőtámasz karhajlítással).
Barnabás állítja, rengeteg
erőt ad neki mindez a hétköznapokban, s azt a tudatot,
hogy ha ezt kibírta, akkor
ezek után bármit…
(szj)
A hirdetések tartalmáért a kiadó
nem vállal felelősséget!

Tapolca Városi Mozi

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Október 27 - Nov. 2.
csütörtök – szerda

Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet:
I. A Tapolca, 7231 helyrajzi szám alatti 1277 m² alapterületű
zártkerti ingatlan tulajdon jogának megszerzésére.
A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési
Irodája Krámli Attiláné vezető-főtanácsos (87/511-150,
06/30/601-4447), ahol a fenti ingatlan pályázata 2016.
november 07. napjáig benyújtható.
Dobó Zoltán polgármester

Október 27 – november 2.
csütörtök – szerda 14:00
3D - 1200,-Ft 16:00
2D - 1000,-Ft
Trollok
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
...
október 27 - november 2.
csütörtök – szerda 18:00
1000,-Ft
Jack Reacher:
Nincs visszaút
Színes, szinkronizált
amerikai akciófilm
...
október 27 - november 2.
csütörtök – szerda 20:00
1000,-Ft
Az utolsó tangónk
Színes, feliratos argentin
zenés dokumentumfilm
Hossz: 85 perc .
Hirdetés

TV
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Csak a maximumot!
TESTÉPÍTÉS Három érem, országos elismertség Szabolcsnak
Kompos Szabolcs velejéig sportember, aki a határokat feszegeti. Kiemelkedő futballtehetségből
lett, elismert testépítő.
Példaképei életútját követve, rengeteg munkával
érte el, azt, hogy versenytársai tiszteljék, sőt tanácsot kérjenek tőle.
Tizenöt évvel ezelőtt látott
neki a súlyzós edzéseknek,
ekkor még tapasztalatlanul.
Ebben az időszakban még
javában hódolt akkori szenvedélyének, a labdarúgásnak. Azért állt neki a súlyzós
edzéseknek, hogy az így
nyert fizikumot, előnyére
válthassa a futballpályán is.
Az inspiráció az volt, hogy
ha már nekiáll az edzéseknek, akkor legyen látszata,
haszna is. Mint sok korabeli
fiatal, az akkori akciófilmek
sztárjait tartották követendő
példának, Szabolcsra, Jean
Claude Van Damme volt
nagy hatással. Nem kellett
azonnal döntenie a sportágak között, hiszen a futballkarrier alatt kezdte a súlyzós
tréningeket, melyek azon-

Kompos Szabolcs: Erre az évre érett be a rengeteg befektetett munka gyümölcse
ban megkönnyítették a döntést, hiszen az idő múlásával
kecsegtetőbb volt a látványos esztétikai és fizikai
fejlődés. Ekkor határozta el,
ha a futballban nem fog érvényesülni, akkor szeretne
egy komoly fizikumot építeni magának. Mikor rendészeti iskolába ment tovább
tanulni, akkor tette le végső
voksát a testépítés mellett. A
rendszeres, hétvégi mérkő-

zéseket nem tudta volna vállalni, helyette a nagyobb fizikai megterhelést igénylő
sportot választotta. A sors is
közbeszólt, hiszen, jött egy
sérülés, melynek következménye az lett, hogy a térdét
később műteni kellett, ezért
már érzelmi vonzata is volt,
miért nem szeretne tovább
foglalkozni a labdarúgással.
Eredményei közül, az ideiekre a legbüszkébb. Három

versenyen indult, a Bodysport kupán, a Fitparádén illetve a Zimmerrmann kupán. Az első versenyen egy
ezüst érmet, a Fitparádén
egy bronz, majd az utolsó
versenyen ismét egy ezüst
érmet szerzett. Elmondása
szerint, élete legjobb formáját tudta színpadra vinni. A
magánélet és sport kapcsolatáról az a véleménye, hogy
„mindenkinek arra van ideje
amire szeretné”. Nem hisz
abban, hogy a magánélet rovására menne a sport. „A
sport megtanít becsületesen
győzni, és emelt fővel veszíteni.”
A jövőre nézve, egyelőre
nem szeretne versenyezni.
Más fontosabb célok vannak
életében, amit most véghez
szeretne vinni. Természetesen a kemény edzések
folytatódnak
ugyanúgy,
azok nem maradnak el.
Egész életében sportolt, ez
az élete, és ráadásul szereti
csinálni. Családja szerencsére támogatja, édesanyja
nagy segítség a konyhában,
mikor a szigorú diétás étrendet kell betartani.
(hg)
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Rövid hírek
n FOCI - A Tapolcai
ÖFC a múlt heti fölényes győzelmet követően, 2:1-es vereséget
szenvedett Gógánfa otthonában. A tapolcai
gólt, Viski László szerezte. A hölgyeknél:
Devecser SE-Tapolca:
0-0(0-0). Mindkét csapat győzni akart. Végül,
a mély talajú pályán, jó
iramú
mérkőzésen,
igazságos
döntetlen
született.
(hg)
n TÚRA A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombati
túraprogramja: Badacsonytördemic-Szigliget-Szent György-hegy
- Kisapáti-Tapolca, kb.
21 km. Találkozó a tapolcai vasútállomáson
szombaton reggel 7.40kor, a vonat 7.50-kor indul. Az utazási költség
teljes áron Badacsonytördemicre 250 Ft. Aki
nem akar, vagy nem tud
ilyen hosszú túrát teljesíteni, lehetősége van
Szigligeten és Kisapátiban befejezni a túrát,
és autóbusszal hazautazhat Tapolcára, költsége Szigligetről 560 Ft,
Kisapátiról 250 Ft.

Focieredmények Az elmúlt hetek sakksikerei
Örömre és bánatra is volt
okuk a tapolcai foci szerelmeseinek az elmúlt
hétvégén.
U–14.: Ugod - Tapolca 1:5
/1:1/. A jól játszó tapolcaiak
megérdemelt
győzelmet
arattak vendéglátóik ellen,
játékra alkalmatlan talajon.
Tapolcai gólszerzők: Molnár Á. 3, Szekér B., Lendvai
M. U–16.: Tapolca - Veszprém 1:15 / 1:4 /. Harminc
percig tudta tartani magát a
tapolcai csapat a "megye válogatott " ellen. Gólszerző:
Leipczig Kristóf. U–19.: Nemesszalók - Tapolca 0:2
/0:1/. A mérkőzésig veretlen,
első helyezett hazai csapat
ellen jó játékkal, nagy küzdelemben megérdemelten
nyertek a tapolcai fiatalok és
vették át a vezetést a
tabellán. A tapolcai gólokat,
Deák Szabolcs és Lájer Gábor szerezte.
Nemesszalók -Tapolca 2:2 /
0:0/. Az első félidő mezőny-

játékkal telt el, a vendégek
helyzetet rontottak. A második félidőben, a hazai csapat
egy szerencsés góllal megszerezte a vezetést. A tapolcaiak nem adták fel, elöszőr
Berki Dominik harminc méterről bombázott a felső sarokba, majd nem sokkal később, a tapolcai játékos ismét egy bombagólt lőtt és
ezzel már a tapolcaiak vezettek 2:1.-re. Nyolc perccel
a mérkőzés vége előtt a játékvezető vált főszereplővé,
aki olyan büntetőt fújt be a
hazai csapat javára, amelyet
a közönség is megmosolygott. A mérkőzés végén a 11est kiharcoló játékos bement
a tapolcai öltözőbe és azt
mondta, hogy nem volt vele
szemben senki szabálytalan.
- mesélte lapunknak Frang
László, a TVSE labdarúgó
szakosztályának elnöke, aki
hozzátette, hogy a tapolcai
csapat idegenbeli mérkőzésein a játékvezetők ténykedése kritikán aluli.
(hg)

Aktív sakkélet zajlott az
elmúlt napokban, hetekben, ahol a tapolcai sakkozók ezúttal sem vallottak szégyent.
Nemzeti felnőtt Csapatbajnokság, NB II. osztály 2
fordulójában: Ezüst Huszár
SE Veszprém – TARR-Tapolca VSE 6:6.

A SAKK
TOVÁBBRA
IS TAPOLCA
EGYIK NAGY
ERŐSSÉGE

csapatos mezőnyben 13
ponttal a 4. helyezést foglalja el.
Sikeresen és eredményesen
szerepelt a TVSE sakk csapata Erdélyben. Tapolca
testvérvárosában Zabolán
tett eleget a meghívásnak, s
ott egyéni és csapatversenyen vettek részt játékosaink. Csapatként megmérkőztek Kovászna megye válogatottjával és 8:4 arányú

tapolcai győzelem született.
A tapolcai csapat tagjai:
Pásztor Ferenc, Marton József, Árvai Eszter, Tóth Kristóf, Koltai Anna és Heiligermann Gábor voltak. Ezt követően 28 indulóval egyéni
sakk verseny zajlott, melyben Marton József versenyzőnk első helyezést ért el,
Pásztor Ferenc ötödik, míg
Heiligermann Gábor hatodik helyen végzett.
(hg)

Tapolcai pontszerzők: győzött és ezáltal 1 pontot szerzett Buzás Bertalan, Kosztolánczy Gyula és Érseki Áron,
döntetlent játszott ezáltal fél
pontot szerzett Szabó Benjámin, Érseki Tamara, Horváth Márk, Domonkos Tamás, Paréj József és Kiss
Gergely. A TARR-Tapolca
VSE csapata az NB II-ben
két fordulót követően a 12 Tapolcai siker született testvérvárosunkban
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Rendőrségi hírek
n BÍRÓSÁG elé állítási

javaslattal zártak le a tapolcai rendőrök egy közúti
baleset gondatlan okozása
miatt indított nyomozást. A
30 éves B. F. andocsi lakos
2016. július 25-én 5 óra 30
perc körül a 84-es számú főútvonalon közlekedett személygépkocsijával Keszthely irányába. Haladása során Balatonederics külterületén lehajtott az útpadkára,
ahonnan még sikerült viszszakormányoznia, azonban
elvesztette uralmát a jármű
felett és a partoldalon lecsúszva egy közúti jelzőtáblát kidöntve a személygépkocsi a tetejére borult és
egy hirdetőtáblának ütközött. A baleset során a férfi
autójában utasként helyet
foglaló 45 éves nő - az orvosi szakvélemény alapján súlyos sérüléseket szenvedett. B.F. ellen közúti baleset
gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság a napokban befejezte, és az ügy iratait bíróság elé állítás kezdeményezésével adták át az illetékes ügyészségnek - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit
megelőzési főelőadó. (szj)
n KÖZBIZTONSÁG

Az idei évben második
alkalommal értékelték a helyi rendőrkapitányság illetékességi területének közbiztonsági helyzetét a tapolcai
polgármesteri hivatal tanácstermében. A Tapolcai
Rendőrkapitányság vezetője, Rausz István rendőr alezredes a térfigyelő kamerák
hasznosságára hívta fel a figyelmet az egyes jogsértések felderítése és megelőzése vonatkozásában. Kérte,
hogy minél több önkormányzat éljen a kamerarendszerek kiépítésének lehetőségével, amelyhez a
rendőrség minden szakmai
támogatást megad. A kapitányság
hivatalvezetője,
Székelyné Lájer Erzsébet
rendőr őrnagy a határvadász-képzés pályázati feltételeiről adott tájékoztatást.
Anda György rendőr ezredes, a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság megbízott főkapitánya értékelte
a helyi szerv munkáját. Kiemelte, a pozitív megítélés
tükröződött a hozzászólók
nyilatkozataiból is.

2016. OKTÓBER 28.

HÍREK

Idősek szép ünnepe
MEGBECSÜLÉS Generációk találkoztak az otthonban az idén is
A hétvégén rendezte meg
a Megbecsülés Idősek
Otthona az immár hagyományos lakó-hozzátartozó-dolgozó találkozót.
A tizenegy esztendővel ezelőtt megnyitott intézmény
szépkorú lakóit, a meghívott
vendégeket, a résztvevőket a
tetőtéri nagyteremben először Nagy Judit igazgató üdvözölte. Köszöntőjében kiemelte, meg kell becsülni az
időseket, támogatni, segíteni kell őket mindazért, amit
értünk tettek, s figyelembe
kell venni iránymutatásukat.
Majd Dobó Zoltán beszélt
arról, hogy az idősek megbecsülése, ápolása társadalmi feladat, amely egyúttal
sajátos fokmérője is az adott
közösségnek. Fontos, hogy
miként bánunk a szépkorúakkal, s az is, hogy kik és milyen módon ápolják, segítik
őket, utalt az otthon lelkiismeretes dolgozóira. A polgármester arra is felhívta a
figyelmet, hogy az előttünk
járó generáció tapasztalatait

Az otthon lakói idén is műsorral kedveskedtek a vendégeknek
muszáj használni ahhoz,
hogy az utánuk következő
méltó módon folytathassa
azt, amit az elődök megkezdtek.
Az ünnepség további részében Molnár Csaba Bertalan

SZEM - PONT
Mindenszentek és halottak napja közeledtével szinte az
egész ország megmozdul, sokan kelnek útra, hogy a temetőkben elhunyt rokonaik, ismerőseik, barátaik előtt
leróják kegyeletüket. A megnövekvő forgalom azonban a
különféle törvénysértések elkövetését idézheti elő - írta
lapunknak is eljuttatott tájékoztatójában a Tapolcai Rendőrkapitányság. Ebben az időszakban sajnálatos módon
minden évben megszaporodik a temetők környékén elkövetett gépjárműlopások- és feltörések, zseblopások és
temetői lopások száma. Ezért is fordít kiemelt figyelmet a
Tapolcai Rendőrkapitányság a közbiztonsági, bűn – és
balesetmegelőzési feladatok ellátására és fontosnak
tartják felhívni a lakosság figyelmét az ilyenkor elszaporodó bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire. A
megelőzést szolgálhatja, ha bezárjuk autóinkat, jól látható, este kivilágított helyen parkolunk. Személyes iratokat, bankkártyát, lakáskulcsukat, sőt még a gépjármű
okmányait se hagyjuk az autóban! Soha ne hagyjuk őrizetlenül táskánkat a
temetőben! Ráadásul ebben az időszakban a közutakon a forgalomnövekedés is sokkal
nagyobb türelmet és
elővigyázatosságot
igényel a járművezetőktől - figyel- Halottak napján is figyeljünk
meztet a rendőrség. értékeinkre!
Fotó: szj.

református lelkész fejtette ki
gondolatait.
A program immár kötetlenebb felében szórakoztató
műsort láthattak az otthon
lakói és vendégei. Felléptek
és osztatlan sikert arattak a

Tördemic Néptáncegyüttes
tehetséges ifjú táncosai, a
Szivárvány Óvoda aranyos
ovisai, az intézmény dolgozói, és természetesen, a korábbi gyakorlatot folytatva
az otthon lakói is.
(szj)

Heti SÜTI

Piaci információk

Boci szelet

Tészta: 30 dkg rétesliszt (félfogós), 4 db tojás, 400 ml görög joghurt, 0.7 dl szőlőmagolaj, 1 csipet
só, 8 dkg gyümölcscukor, 25 g cukrozatlan kakaópor, 1 csomag sütőpor
Töltelék: 50 dkg tehéntúró, 4 csapott ek búzadara, 2 db tojás, 10 dkg
gyümölcscukor, 1 teáskanál vanília kivonat
Tészta: Egy nagy keverőtálba mérünk mindent, és robotgéppel
összekeverjük a tésztát. A tésztát
sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük.
Töltelék: A tölteléket robotgéppel
összekeverjük, és a hűtőbe tesszük
pihenni, míg a tészta elkészül. A
töltelékből púpozott teáskanálnyi
darabokat a kakaós tészta tetejére
dobálunk. A tészta tetejét megszórjuk étcsokoládé cseppel.180 fokra
előmelegített sütőben kb. 30 perc
alatt megsütjük. Sütési hőfok:
180°C.
Németh Tiborné, Tapolca

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 50/db
Burgonya: 140 Ft/kg
Sárgarépa: 180-300 Ft/kg
Gyökér: 200 Ft/db
V.hagyma: 150-250 Ft/kg
Paprika: 200-300 Ft/kg
Paradicsom: 450 Ft/kg
Uborka: 450-500 Ft/kg
Gesztenye: 1000 Ft/kg
Körte: 390 Ft/kg
Szilva: 320 Ft/kg
Szőlő: 400-700 Ft/kg
Dió: 2800-4800 Ft/kg
Mandula: 4400-4800 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 500 Ft/kg
Mandarin: 480 Ft/kg
Citrom: 690 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1800-2500 Ft/kg
A Tapolcai Újság következő száma 2016.
novemben 11-én jelenik
meg. Addig is keressenek minket, olvassák
friss híreinket online újságunkban!
www.tapolcaiujsag.hu

