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A felnőttkor határán
ÜNNEP Szalagavató a Széchenyi Szakközép Iskola végzőseinek
A Széchenyi István Baptista Gimnázium és Szakiskola százkét végzős diákjának tűzték fel az osztályfőnökök a szalagot
pénteken a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.
Az ünnepségre több száz
szülő, hozzátartozó érkezett,
de hagyományosan részt
vettek a város vezetői, önkormányzati képviselői, intézményvezetői is.
Szollár Gyula igazgató köszöntötte a jelenlévőket,
köztük külön a végzősöket.
Beszédében kiemelte, hogy
számukra most egy más élet,
egy más tanulás következik.
Majd szólt a mindennapok
során érzékelhető értékrendre, ahol nem szabad, hogy a
pénz jelentse a legfőbb célt.
Az igazgató az igényesebb
életre való törekvést ajánlotta a tanulók figyelmébe,
amely a tisztességes megélhetést, a család, a szülők, a
nagyszülők, a testvérek szeretetét, kölcsönös megbecsülését jelenti. - Ennek

Százkét végzősnek tűzték fel osztályfőnökeik a szalagot múlt pénteken
meg-találásához érteni kell a
természet rendjét, és helyünket ebben a rendben, érteni
az emberi alkotás csodáját hangsúlyozta.
Az útravalóban elhangzott,
jó szakemberre mindig
szüksége lesz a társadalomnak, és az már a végzősökön
múlik, hogy életükben,
munkájukban hitelesek ma-

radjanak és megszerzett tudásukat a közösség javára is
fordítsák. A beszéd után az
osztályfőnökök
(Balassa
Lászlóné, Farkasné Szabadi
Ágnes, Őriné Szilvási Anna,
Kamondi Roland, Varga Tibor) ünnepélyesen feltűzték
a szalagokat a tanulók öltönyeire, blúzaira. A szalag
feltűzése után Dobó Zoltán

Fotó: szj.

polgármester szólt a végzősökhöz. Arra kérte őket, becsüljék meg a hátralévő diákéletet, és ne feledjék, hogy
szüleik, családjuk, tanáraik
felelősségteljes munkája segítette őket. A végzősök
nevében Ádám Kristóf 12. a
osztályos diák köszönt el a
tanároktól és a még maradó
diáktársaktól.
(szj)

Egy kevés
hiányzott
Néha csak egy apró
változás kell ahhoz,
hogy felboruljon a
rend. Egész kicsi, például 1 Celsius fok. Ha
kedden este és szerda reggel, délelőtt
ennyivel több a hőmérséklet Tapolcán,
akkor sokan megúsztak volna egy ebből
fakadó
balesetet,
esést, koccanást, kellemetlenséget. A főbb
utak ugyan járhatók
voltak ezen a reggelen, de a járdák, a
mellékutak nagy része jégpályává vált.
Óvatosan araszoló,
meg-megcsúszó emberek, az utakon, az
autók mellett, előtt,
között közlekedő gyalogosok tűntek fel a
város forgalmasabb
részein. Felborult a
rend, mert nem ment
nulla fok fölé a hőmérséklet ekkorra. A
szitáló és azonnal
jégtakaróvá változó
csapadék pedig aljasul mindent elborított.
Szijártó János

Átcsúszás a déli partra
Sikeres kezdeményezésnek bizonyult a Balatonátcsúszás néven debütáló program szombaton.
Több ezren, illetve egyes
becslések szerint, akár
hat-hétezren is átkelhettek a tavon Badacsony és
Fonyód között.

A magyar bajnokcsapat Szalay Gyöngyivel, a tapolcai
Cséri Soma (jobbról a második) edzőjével
Fotó: Sz-L Bau Balaton Vívóklub

Magyar csapatbajnoki arany
Tapolcai vívó is tagja a magyar bajnoki címet szerzett
kadet párbajtőr csapatnak.
Hétvégén a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezett Kadet
Férfi Párbajtőrvívó Orszá-

gos Bajnokságon aranyérmet szerzett az Sz-L Bau Balaton Vívóklub ifjú kiválóságaiból álló csapat, név szerint Csere Bence, Cséri Soma, Gárdos Tamás, valamint
Raffai Kristóf.
(me)

get, változó sikerrel. A parton is tömegek gyülekeztek,
szervezésnek kevés nyoma
volt, mindenki érzése szerint
vágott neki a nagyjából öt kilométernyi jeges gyaloglásnak, vagy korcsolyázásnak.

A Balaton felülete a partról
hamarosan úgy nézett ki,
mintha valamiféle népvándorlás zajlana rajta.
(Folytatás a 2. oldalon „Jeges kaland a Balaton felszínén” címmel )
(tl)

Bizonyára a vastagra hízott
balatoni jégpáncél és a tó
szezonon kívüli népszerűsítése adta a feladatot, az ötletet és lehetőséget Kardos
Gábor főszervezőnek, hogy
meghirdesse a Balaton-átcsúszás névre keresztelt rendezvényt. A 11 órai kezdésre
szinte már bedugult Badacsony, a kikötő melletti parkolók megteltek, az autósok
a település mellékutcáiban Több ezren keltek át a tavon Badacsony és Fonyód
Fotó: Töreky László
kerestek parkolási lehetősé- között szombaton
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Van már jelöltjük

Pass Sándor
Tapolca 3. sz. választókerüle
2017-es terveim, elképzeléseim

Városüzemeltetés: Nagyban befolyásolja közérzetünket
környezetünk milyensége. 2016-ban, és az idei évben is a
parkgondozást vállalkozó végzi, sajnálatos módon nem a
legmagasabb színvonalon. A 2017-es év egyik nagy
feladata lesz egy, az önkormányzat hatáskörébe tartozó,
városüzemeltető cég létre hozása. Ehhez dolgozó emberekre, és a munkákhoz, gépek beszerzésére egyaránt szükség lesz. A cég tervezett feladata a parkgondozás, fűnyírás,
száraz gallyak gyűjtése, utcák tisztán tartása, falevelek
összeszedése, és elszállítása, a köztéri játszóterek karban
tartása, kátyúzás, járdák, hegyi- és városi utak hibáinak javítása. Reményeink szerint a volt mentőállomás visszakerülhet a városhoz, és ott kialakítható lesz a majdani cég
telephelye.
Fásítás: A tavalyi, jubileumi évben kezdődött faültetés
programot az idei évben folytatjuk. A kiöregedettek, elszáradtak pótlása, és új területek betelepítése a szándékunk.
Strand: A 2016-os év a próbaüzem éve volt. Idén a tejes
szezon gond nélküli, zavartalan működésében bízunk. Kiegészítő programokkal próbáljuk a bevételi oldalt segíteni.
Piac: A hideg idő ellenére zajlik a piac felújítása. Minden
jel arra mutat, hogy a tervezett határidőre elkészül az épület, vele párhuzamban megszépül a piac környéke is, mind
az ott dolgozók, mind a vásárlók örömére.
Laktanya: A területen egyre bővül a vállalkozói kör, de
még mindig vannak lehetőségek, ezért fontos feladat ezek
minél nagyobb körben való megismertetése.
Közvilágítás: Visszatérő, sokakat bosszantó probléma, reményeink szerint az idei évben ezen a területen is sikerül
előbbre lépnünk.
Pályázatok: Várjuk az elbírálásokat, majd azok ismeretében kezdődhetnek a munkák.
Homlokzat felújítás: A korábban megkezdett, belvárosi
épületek homlokzatainak tatarozása folytatódik, mert vannak még épületek, amelyeken el kell végezni a munkát.
Kultúra, közélet: 2017-ben is nagyon sok program vár
ránk. Tennünk kell azért, hogy a városból, a környékről, és
akár távolabbról is minél többen látogassák ezeket az
eseményeket! Szándékunk szerint a megemlékezések méltóak lesznek az alkalmakhoz, az ünnepek pedig mindenki
megelégedésére vidáman, élményekben gazdagon telnek.
Idén harmadik alkalommal szervezünk pünkösdkor erdélyi, csíksomlyói zarándoklat.
Csapadék: Sajnálatos módon az utóbbi években nem kerülték el városunkat özönvízszerű esőzések, korábban nem
tapasztalt viharos szelek. Reméljük idén nem kell a szélsőséges időjárással járó kellemetlenségeket, anyagi károkat viselnünk.
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Február 6. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Február 13. 14.00-16.00

Gőgős Zoltán az MSZP elnökhelyettes (balra) és Árvai
Gábor a párt tapolcai elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón. Módosítanák a földtörvényt Fotó: Szijártó J.
Úgy tűnik, sikerül közös
ellenzéki köztársasági elnök-jelöltet
állítanunk,
amelyre jelenleg legesélyesebb dr. Majtényi
László jogtudós,egyetemi
tanár – jelentette be Gőgös Zoltán az MSZP elnökhelyettese, országgyűlési képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján
Tapolcán.
Hozzátette, valós alternatívát nyújtanak a választóknak a köztársasági elnök, és
a parlamenti képviselet tekintetében, a demokratikus
ellenzék
összefogásával.
Kérdésünkre, hogy a Jobbikkal elképzelhető-e választási
együttműködés,
szövetség, Gőgös Zoltán
úgy fogalmazott, annak
nincs ideológiai alapja.
- A parlamenti munkában,
szakmai munkában eddig is
volt együttműködés, és bízom benne, hogy a továbbiakban is lesz, de egyik
pártnak sem érdeke, hogy
választási szövetséget kössünk. Ilyen nem lesz mondta.
- A földtörvény rossz, a gyakori beavatkozások is azt

jelzik, hogy érdemes lenne
újat alkotni. Adott esetben a
végrehajtás is nehézségekbe
ütközik, s ezért volt szükséges számos esetben módosítást eszközölni. Úgy gondolom, a törvény megérett arra,
hogy egy új készüljön helyette - hangsúlyozta az elnökhelyettes. A zártkertek
kapcsán kifejtette, hogy korábban a földtörvény szabályai voltak itt érvényesek, de
miután funkcióját tekintve
gyakran nem ilyen céllal
használták, született a tulajdonosok számára egy megoldás. Konkrétan az, hogy
lehetőség nyílt a művelésből
való kivonásra, így az érintett területek kikerülhetnek a
földtörvény szabályai alól.
Így például egyszerűbbé
válhat az értékesítés. A tények viszont azt mutatják,
hogy sokakhoz nem jutott el
az információ, ugyanis a
zártkertek nagyobb részénél
nem történt meg a kivonás.
Így a Parlament egy évvel
meghosszabbította ezt a lehetőséget, azonban az
MSZP javaslatát, hogy az
érintetteket erről írásban is
értesítsék a Földhivatalok,
nem fogadták el.
(szj)

Jeges kaland a Balaton felszínén

(Folytatás az 1. oldalról)
A Balaton-átcsúszás szervezői az ígéretek szerint biztosították a rendezvényt, ennek ellenére kevés rendezőt,
vízi mentőt lehetett látni,
konkrétan minden átkelésre
vállalkozó ment a többiek
után. Néhány baleset is történt, hiszen ahol korcsolyáznak, ott gyakran el is esnek,
06/87/412-289 szerencsére kirívó esetről
nem hallottunk. Egyébként
www.tapolcaiujsag.hu szinte ugyanannyi idő alatt,

(mintegy másfél óra alatt)
ért át Fonyódra az, aki csak
bakancsban bandukolt, mint
az, aki korcsolyázott. Ennek
egyszerű oka volt. A korcsolyázóknak időnként véget
ért a pálya, korcsolyázásra
alkalmatlan jégtorlódásos
szakaszoknál le kellett venni
sporteszközüket és ez jelentős időveszteséggel járt
számukra. Mindenesetre Fonyódon mindenkit finom
vörös forralt borral vártak a

szervezők. Sokan voltak,
akikért autóval jöttek, de talán többen, akik visszafelé is
megtették a távolságot. A hideg ellenére az időjárás kedvező volt, így a résztvevőknek aligha okozott gondot az
oda-vissza 10-11 kilométernyi csúszkálás. Vízből
mentésről szerencsére nem
hallottunk, kisebb sérülésekkel járó, elcsúszásos balesetek elenyésző számban
voltak.
(tl)

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:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
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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Nem érdemes Élsport a strandon
ittasan vezetni KÉZI John Andrást a legjobbak közé választották
Hárman is a bíróság elé állnak
A tapolcai rendőrök bíróság elé állítás kezdeményezésével zártak a napokban három ittas járművezetés miatt indított
nyomozást.

koholszondás vizsgálat pozitív eredménnyel zárult,
ezért mintavétel céljából
előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra.
Az egyenruhások 2017. január 11-én 10 óra 52 perckor
Köveskál Fő utcáján intettek
le egy személygépkocsit. A
rendőri intézkedés során a
35 éves helyi sofőrrel szemben alkalmazott alkoholteszteres vizsgálat pozitív
értéket mutatott, így a férfit
előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra.
Mindhárom járművezetőt
gyanúsítottként hallgatták
ki, az ellenük járművezetés
ittas állapotban vétség elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt folytatott nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai a
napokban befejezték. Az
ügyiratokat bíróság elé állítási javaslattal küldték meg
az illetékes ügyészségnek.

A járőrök 2016. szeptember
10-én 23 óra 35 perckor
Szentbékkálla belterületén
állítottak meg egy személygépkocsit és ellenőrizték annak vezetőjét. A 40
éves indiai származású budapesti lakossal szemben a
rendőrök alkoholszondás
vizsgálatot is végeztek,
amely kimutatta, hogy a sofőr a vezetés megkezdése
előtt alkohol tartalmú italt
fogyasztott. A férfit ezt követően előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, és
vele szemben büntetőeljárás
indult.
A rendőrök 2017. január 6án 17 óra 30 perc körüli időben Tapolcán, az Ady Endre
utcában igazoltattak egy 56
éves helyi férfit, aki gépNagy Judit
kocsijával közlekedett. A somegelőzési főelőadó
főrrel szemben végzett al- (Tapolcai Rendőrkapitányság)

Heti Ötlet
Szijártó János

egészség
környezet
informatika

újságíró
Előfordul, hogy angol billentyűzeten is szeretne az
ember hosszú í-t leírni,
vagy valamilyen különleges karakterre ( €, ‰, «, ź,
±, Ç ) lenne szükség. Nem
kell pánikba esni van megoldás. Sőt, hihetetlen
mennyiségű
billentyűkombináció létezik, amelyekkel más dimenzióba
léphet az érdeklődő felhasználó. Érdemes rákeresni az interneten, mert
óriási a választék. De nézzük az eredeti felvetést, a
hosszú í-t. Nagyon sok
speciális karakter előhívásához a Space billentyűtől
balra eső Alt gombot kell
nyomva tartani, majd a
klaviatúra jobb oldalán
lévő számozott billentyűket használva beütni a
hozzá tartozó kombinációt. A kívánt karakter
megjelenítéséhez nyomva

kell tartani az említett, bal
oldali Alt-ot, s közben sorban beütni a számokat.
Ekkor nem látszik semmi,
de a kód beírása után, az
Alt-ot felengedve megjelenik a kért karakter. Ez a
hosszú í esetében ALT0237. Ki lehet próbálni. A
nagy Í-nél: ALT-0205. A
kód működik bármilyen
Windowsra telepített szövegszerkesztőben, egyszerű jegyzettömbben, sőt
az internetes böngészők és
egyéb programok is nagyobb részben felismerik.
Néhány érdekesség még:
ALT-0169 ©, ALT-0174
®, ALT-0181 µ, ALT-0177
±, ALT-0223 ß, ALT-0247
÷. Érdemes kipróbálni, illetve továbbiakat keresni a
világhálón, a kínálat szinte
végtelen. És most csupán
az Alt-kombinációkat néztük!

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége január
közepén választotta meg
a 2016-os év legjobb kézilabdázóit. Az Év férfi felnőtt strandkézilabdázó címet a tapolcai származású John András érdemelte ki.

A huszonhat éves András az
egykori Batsányi János
Általános Iskolában kezdte
meg tanulmányait, majd miután egy évig volt a helyi
gimnázium diákja a sport
miatt Veszprémbe költözött
és ott tanult tovább. A sporttal való elkötelezett kapcsolatát 2003 közepén a Tapolcai Kézilabda Klubnál kezdte meg. Egy évre rá már az
akkori MKB Veszprém csapatát erősítette. Tíz éve ismerkedett meg a strandkézilabdával, azóta pedig az ifjúsági, majd a felnőtt válogatott tagjaként számos versenyen mutathatta meg mit
tud, és a dobogó minden fokára felállhatott már.
Legfőbb eredményeire úgy
emlékezett vissza, mintha
csak tegnap történtek volna.
2008-ban a Nagyatádon rendezett I. Ifjúsági Strandkézilabda Európa-bajnokságon
aranyérmet szereztek. A felnőtt válogatott tagjaként
számos országban megfordult már világ és Európabajnokságokon. 2009-ben a
norvégiai Larvikban szervezett Eb-n harmadik helyen
végeztek. Még abban az évben a tajvani világjátékokon
az aranyérmet szerezték
meg. Következő évben a törökországi vb-n az ezüstérmet érdemelték ki, ahol

A tapolcai származású
fiatal sikeres sportmúltat
tudhat maga mögött.
Fotók: Archív

Andrást beválogatták az All
Star - csapatba. Mindemellett az első tíz között végeztek a Dániában, illetve a
Spanyolországban megrendezett Európa- bajnokságon
is. A tavalyi budapesti vb-n,
a negyedik helyen zártak.
Az Orosházi Hír- Sat BHC
klubcsapat tagjaként kétszeres magyar bajnok, valamint
tavaly a Gran Canaria EHF
Champions Cup megmérettetésen harmadik helyezett
lett társaival.
A sportoló hat évig dolgo-

zott és mellette játszott Németországban, a hetekben
költözött vissza Magyarországra.
Az MKSZ elismerése a szerény, ámde annál nagyobb
sportmúlttal és eredményekkel rendelkező játékosnak
hatalmas megtiszteltetés.
Sport nélkül nem tudja elképzelni az életét, számára a
„strandkézilabda
örök”,
amíg fiatal és aktív mindenképpen szeretné folytatni a
sportágat, de talán még utána is.
Májer Edit

Kéthavi számlázásra tér át a DRV
Több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi
számlázásra változtatja
számlázási rendjét a
részszámlákat is fogadó
állandó lakossági felhasználóknál.
Erről közleményben adott ki
tájékoztatást a vállalat a napokban. Ebből kiderül, hogy
a tervezett módosítás rövidesen életbe lép.

"A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka,
hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos
fejlesztésére fordíthassa, a
lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és
- tisztítás zavartalanságának
folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend
módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik

költségeiket, lekérdezhetik
folyószámla egyenlegüket,
bejelenthetik vízmérő állásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu
oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás
esetén egy összegben fizetendő díjakról" - áll a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. közleményében. (szj)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Egy közelmúltban, Budapesten
végzett felmérés szerint, a távfűtéses lakások tulajdonosainak fele, rossz hő- és hangszigetelő tulajdonságokra hivatkozva nem tartja vonzónak saját otthonát. A megkérdezettek
85 százaléka szeretne olcsóbb
fűtésű lakásban lakni, miközben csak 24 százalékuk van
tisztában azzal, hogy összköltségét tekintve, jelenleg a távfűtés a legolcsóbb fűtési mód.
Ugyanakkor a tulajdonosok 71
százaléka van tisztában azzal,
hogy áramkimaradás esetén is
működik a fűtés. Sokan nem
mérlegelik, hogy a távfűtés
esetében nem kell megvennünk az egyedi cirkót, vagy a
kazánt, nem kell karbantartásra
vagy komoly hiba esetén a cserére költeni, de nincs szükség
pl. a kémény ellenőrzésére és
javítására sem, pedig ezek közvetve mind a fűtésköltség részeit jelentik - állapítja meg a
lakótelepek fűtésével foglalkozó Alpiq Vállalatcsoport felmérése, amely értelemszerűen
a távfűtés előnyeinek kidomborítására koncentrál.
(tl)

ENERGIA Klímaberendezéssel is lehet gazdaságosan fűteni?
A villanyfűtést, elsősorban
magas üzemi költsége miatt,
csak elvétve alkalmazzák a
háztartások. Az inverteres
klímák megjelenésével, fejlődésével azonban nem tűnik földtől elrugaszkodott
gondolatnak a gazdaságos
villany alapú fűtés. Mindenesetre érdemes sok különböző szempontot mérlegelni, hiszen könnyen lehet,
hogy ami érvényes volt tegAz inverteres klímák megjelenése újabb lehetőséget
nap, az ma már elavult elnyitott meg a fogyasztók előtt
Fotó: tl.
képzelés.
ködnek, szemben a fűtőszálas, ják. Az előnyök között említik
Épülő, vagy felújításra váró ott- valóban nagy fogyasztású meg- más fűtési módszerhez képest;
honunk egyik nagy kérdése, oldásokkal. Például egy három a kevesebb beruházási költséhogy milyen fűtésrendszerrel kilowattos olajradiátor 3 kW/h get, azt, hogy nyáron hűtésként
lássuk el azt. Ma leggyakrab- energiát fogyaszt, miközben használható, de a bekapcsolást
ban vegyes tüzelésű kazánnal, ugyanazt a fűtőhatást egy mo- követő azonnali meleg érzet is a
gázkazánnal, illetve cserép- dern inverteres klíma 0.6-0.7 pozitívumok között jelentkekályhával, kandallóval fűtjük kW áram felhasználásával éri zik. Szabó Gábor tapolcai házcsaládi házainkat. A klímáról, el. Minél magasabb egy lég- tartási gépek javításával és klíkülönösen, ha fűtésről van szó, kondicionáló fűtési hatékony- maberendezések telepítésével
tízből kilenc ember úgy véleke- sága ( EER, illetve COP ér- foglalkozó vállalkozó szerint, a
dik, hogy túlságosan nagy lesz téke), annál energiahatéko- klímafűtés leginkább üzlettőle a villanyszámla. Pedig a nyabban működik, bizonyos helyiségbe, ideiglenes fűtési
készülékforgalmazók szerint, feltételek mellett pedig akár igényű épületekbe, illetve csaez ma már nem minden esetben gazdaságosabb is tud lenni, ládi házak másodlagos fűtési
van így. A modern inverteres mint a legkorszerűbb konden- rendszereként javasolható inklímák hőszivattyús elven mű- zációs gázkazános fűtés - állít- kább, mint fő megoldásként. A

www.profipadlo.hu

Online újságunk
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Egy újabb alternatíva

Hirdetés

www.tapolcaiujsag.hu

LAKÁS - OTTHON - KERT

szakember szerint valóban
igaz, hogy a legkorszerűbb légkondicionálók akár mínusz
húsz fokig is működnek és átlagban akár négyszer kevesebb
villamos áramot fogyasztanak,
ám nem szabad kihagyni a mérlegelésből, hogy működése zajjal jár. Ami leginkább mellette
szól, az a kondenzációs gázkazános központi fűtésrendszerhez képest sokkal alacsonyabb
bekerülési költség, illetve az,
hogy kitűnően társítható a házi
napelemes rendszerekhez. A
Napból nyert, de nem felhasznált villamos energiát ugyanis
nem a szolgáltatónak ajánlott
eladni, sokkal inkább érdemes
azt fűtésre felhasználni. Szabó
Gábor szerint, a hőszivattyús
rendszer előnyeit kevésbé a levegő-levegő
rendszerekkel,
sokkal inkább a víz-levegő, illetve a víz-víz alapú megoldásokkal lehet kihasználni gazdaságos fűtésre. Azonban ez
utóbbi bekerülési költsége jóval nagyobb, így kevesek számára elérhető - mondta el lapunk érdeklődésére a szakember.
(tl)
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Gyermek kézilabda sikerek
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AKTUÁLIS!
MEGRENDELHETŐ
DVD-n
a Kokárdák és Koszorúk
zenés színmű!
Rendező: N. Horváth Erzsébet
Zene: Szijártó János

Pirosban a tapolcai fiatalok
A Magyar Kézilabda Szövetség szervezésében, az
utánpótlás körében nagy
népszerűségnek
örvendő
Magyar Kézilabda Gyermekbajnoksághoz pár éve
csatlakoztak több korosztályban, a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének tanulóiból összeválogatott Telekom Veszprém
Tapolca csapatai is.
A bajnokság célja a magyar
utánpótlás kézilabda csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése, a
mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, valamint
a sportág népszerűsítése. A
szervezők a bajnoksággal
elsődlegesen nem eredményeket, eredményességet kívánnak megállapítani, hanem a kézilabda sportolók
számára a szakmai fejlődéshez szükséges mérkőzési
tapasztalatokat, rutin megszerezhetőségét
kívánják

Fotó: Májer Edit

Érdeklődni: a
06/87/412-289
telefonszámon, vagy
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21. sz.
alatti ügyfélszolgálati
irodánkban!

biztosítani.
Az elmúlt vasárnap a Csermák József Rendezvénycsarnok adott otthont a Tóth A Kokárdák és koszorúk
László régió/U12 kézilabda
darab zenéje
gyermekbajnokságnak, ahol
továbbra is
Pápa, Felsőörs, Szombatmegvásárolható CD-n
hely, Kőszeg, és Győr csaTapolcán a Tourinform
patait fogadták a helyiek.
irodában! (Fő tér 17.)
A mérkőzések kezdete előtt
Tel: 87/510-777,
egy perces néma főhajtással
Mobil: 30/222-1392
emlékeztek meg a két héttel mail:tapolca@tourinform.hu
ezelőtti,
Olaszországban
A CD a Tourinform
történt, tragikus magyar auirodától postai
tóbusz baleset áldozataira.
úton is megrendelhető!
A tapolcai fiatalok sikeresen
(1990 ft + postaköltség)
zárták a napot, mindkét
mérkőzésükön győzedelmeskedtek a vendégcsapatok felett, Kilián DSE Pápa –
Telekom Veszprém Tapolca
9-16; Telekom Veszprém
Tapolca- Győri FKKA III.
18-15. A nap folyamán a helyiek közül Kenyeres Soma
szerezte a legtöbb, azaz tíz
Online újságunk
gólt.
A tapolcai csapat jelenleg a
tabella első helyén áll. (me) www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen lassan már nem lesz eszköz,
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a
régi filmek, hangfelvételek!

06/87/412-289
tapmedia.hirdetes@gmail.com

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére az is megoldható!
(500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS szalagról,
mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD lemezen
megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi Televízióban sugárzott
magazimnűsorainkat 1900 Ft (+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig
900 Ft (+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények, konferenciák
programjának rögzítése, (akár több kamerával is)
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

Hívja
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

www.tapolcaiujsag.hu ... www.tapolcaimedia.hu
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SZOLGÁLTATÁS

Tenni a kereszténységért...
500 éves a reformáció. Ez
valóban egy ünnep az egyháznak, a keresztény Európának.
5 év, és 2022-ben lesz az iszlám 400 éves évfordulója!
Míg a keresztény testvérek
Európa szerte ünnepelnek és
az ökumené jegyében összeölelkeznek egymással nem
vesznek tudomást arról,
hogy az iszlám már nem a
kapuk előtt áll, hanem be is
tette a lábát Rómába. Már
Jeruzsálemet és Bizáncot elvesztettük, most Róma következik?
Tisztelt egyházvezetők önökön a cselekvés sora! Nem
csak ünnepelni és örömködni kell, hanem igazán
tenni is valamit az európai
kultúra és a kereszténység
megmentéséért. Vegyék észre, hogy a pénznek nem számít a kultúra, az ideológia,
csak a még több pénz, a profit megtermelése, hogy a politikának a hatalom megszerzéséért, és megtartásáért
semmi sem szent. A politikusnak a történelem, az egyház, a kultúra nem számít, ha
szavazóbázisról van szó!

Moziműsor
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 2 - 8.
csütörtök – szerda
4 - 5. szombat – vasárnap
14:00 1000,-Ft
Énekelj!
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 108 perc
...
4 - 5. szombat – vasárnap
16:00 - 1000,-Ft
Nyomás utána! (1983)
Színes, szinkronizált olaszamerikai akció vígjáték
Hossz: 107 perc
...
2 - 7. csütörtök – kedd 18:00
1000,-Ft
8. szerda 17:30
Az éjszaka törvénye
Színes, szinkronizált
amerikai krimi
Hossz: 129 perc
...
2 - 7. csütörtök – kedd 20:15
1000,-Ft
Teljesen idegenek
Színes, feliratos olasz
filmvígjáték
Hossz: 97 perc
...
PREMIER ELŐTTI
VETÍTÉS!
8. szerda 20:00 1000,-Ft
A sötét ötven árnyalata
Színes, szinkronizált
amerikai romantikus film
Hossz: 115 perc .

TAPOLCA EXPÓ - Hírek
2017. MÁRCIUS 31. - ÁPRILIS 1-2.

Vajon lesz mit ünnepelnie a kereszténységnek pár évtized múlva?
Illusztráció: Szijártó János
Vegyék észre kérem, hogy a valódi iszlámot képviselik,
bevándorlókért tett intézke- hogy őket támogassák, hogy
désekkel bizonyos politikai merjék hangosabban hallatkörök a már Európában élő ni a hangjukat, hogy ők mamuzulmán szavazók voksai- guk merjenek a radikalizban látják a jövőjük biztosí- mus ellen fellépni. Az önök
tását!
feladata, hogy megismerjük
Mit tehetnek önök? Sokat. egymást, hogy ne a hírekből
Az iszlámban az egyház tudjuk meg félremagyaráznem vált el sem a politikától, va, mi az igazi dzsihad.
sem a hétköznapi élettől úgy, Hogy ismerjék meg kultúmint Európában. Ott még az ránkat, s azt ne kéretlenül
„egyház", a hit irányít, a val- exportáljuk. Hogy értsenek,
lási vezetők határozzák meg s ne félve gyűlöljenek minaz életet minden szinten. És ket. Ez lenne egy igazi ökuláthatjuk hova vezet, ha a mené? Talán. De ha nem is,
muzulmán emberek olyan legalább párbeszéd, közös
vezetők befolyása alá kerül- tett Európa jövőjéért, mert
nek, akik radikális nézeteket ha már kinyitottuk a kapuvallanak. Az lenne az önök kat, legalább ne hagyjuk elfeladata, hogy felvegyék a veszni Rómát!
kapcsolatot azokkal a muGál Zsolt
zulmán vezetőkkel, akik a

FELHÍVÁS
PEDAGÓGUSOK EMLÉKDIPLOMA IGÉNYÉNEK BENYÚJTÁSÁRA

Tapolca Városi Mozi

2017. FEBRUÁR 3.

Tapolca Város Önkormányzata felhívja a Tapolcán élő, vagy
egykor a városban dolgozó pedagógusok figyelmét az emlékdiploma igények benyújtására és a jogosultság feltételeire.
Arany, gyémánt, vas, rubin, gránit emlékdiplomára az a pedagógus (óvónő, tanító, tanár) jogosult, aki legalább 30 évet dolgozott pedagógusként és oklevelét 50, 60, 65, 70, 75 évvel ezelőtt
kapta kézhez. Az emlékdiploma adományozása a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozik, hivatalunk a kérelmet a diploma
kiállítására jogosult intézménybe továbbítja. Amennyiben az önkormányzat közreműködésével szeretnék igényüket benyújtani,
az alábbiakban felsorolt dokumentumokat szíveskedjenek a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban leadni:
1. díszoklevél iránti kérelem a főiskola/egyetem főigazgatójához
2. eredeti oklevél és a munkaviszonyokról szóló igazolás (arany
díszoklevél igénylésnél),
3. kitöltött adatlap
4. rövid szakmai önéletrajz
Az arany emlékdiploma (50 évvel ezelőtt szerzett oklevél) igényléséhez - a kérelem leadásakor - be kell mutatni az eredeti oklevelet és a munkaviszonyokról szóló igazolást, melyekről másolatot
készítünk. Minden további fokozat igénylésekor az előző fokozatú díszdiploma fénymásolata, a kitöltött adatlap, kérelem és a rövid szakmai önéletrajz is elegendő.
Tapolca Város Önkormányzata a városi pedagógusnapon köszönti az „emlékdiplomás” pedagógusokat, melynek időpontjáról az érintetteket külön értesíti.
Adatlap letölthető a www.tapolca.hu honlapról, illetve annak az
egyetemnek, főiskolának honlapjáról, ahol a kérelmező a diplomáját megszerezte, de az Önkormányzat portaszolgálatán is
kérhető. A kérelem leadásának helye, információ:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, 8300 Tapolca, Hősök
tere 15. Varga Béláné közoktatási referens, Tel.-87-511-157
A kérelem leadásának határideje: 2017. február 15.
Dobó Zoltán polgármester

06/87/412-289

A rendezvény a Csermák
József Rendezvénycsarnokban lesz március 31. és
április 2. között.
A csarnok közepén régi piaci
hangulatot varázsolunk a telepített árusító helyekkel,
amit épített standok vesznek
körbe.
A kiállítók 2 féle stand típus
közül választhatnak. Nekik
lehetőségük nyílik 6 m2-es
alapstandot
bérelni
a
rendezvény teljes időtartamára bruttó 10.000 Ft-ért,
vagy pedig kisebb asztalokat
igénybe venni bruttó 5000
Ft-ért.
Február 3-ig kiküldjük a helyi és környékbeli (térségi)
termelőknek, borászatoknak, vállalkozóknak, ipar-

művészeknek a jelentkezési
lapokat, amiket kitöltve várunk vissza február 15-ig a
slanghenrietta@tapolcakft.hu

e-mail címre, a jelentkezési
lapokat, illetve feltételeket
az érdeklődők megtalálhatják a www.tapolcakft.hu
honlap címen.
Bármely további információ
esetén a következő telefonszámon
érdeklődhetnek:
+36 30 889 1320.
A rendezvényt színes kísérőprogramok egészítik ki, melyekről a jövő heti számban
bővebb
információkat
adunk. A tapolcai média
mindvégig figyelemmel kíséri az expó előkészületeit,
kövessék a folyamatosan
frissülő információkat!

Korcsolyázunk!
Ha van korcsolyánk, ha van
jég, és ha némi hozzáértéssel
fogunk hozzá, akkor korcsolyázhatunk. Ám korcsolyázni mindezek nélkül is lehet!
Ha úgy tetszik az élet maga
is jégpálya, amelyen haladnunk kötelező. Ezen a nem
veszélytelen pályán néha bizony elcsúszunk.
Elcsúszunk, mert hibázunk.
Hívő ember gondolattal,
szóval, cselekedettel és mulasztással hibázik. Ha ezt tekintem mások számára is
mérvadónak - márpedig miért ne? - akkor választ sze-

retnék kapni valakitől, hogy
cselekedettel, vagy mulasztással tették-e tönkre a Régiposta udvar kedves belső terében a csobogót? Mert valaki elmulasztotta a csobogót és a medencét a téli időszakra védőfóliával lefedni!
Amióta elkészült, most először fordult ez elő.
Bárki volt, tavasszal súlyos
árat fizet a város a szétfagyó
medencéért! A város fog fizetni...?
Név és cím
a szerkesztőségben
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.
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Helytálltak a lányok
KÉZILABDA Előbb vereség, majd szép győzelem egy nap alatt
A Tóth László régió/U11 A
csoport leány kézilabda
gyermekbajnokság hetedik fordulóján, Mosonszolnokon játszott január
harmadik szombatján, a
TVSE- Resolute csapata.
Nem volt egyszerű a szituáció, de így is sikerült helyt
állniuk. Antal Lászlóné edzőtől megtudtuk, hogy a legnagyobb nehézséget a betegség okozta, ugyanis az is kérdőjeles volt, hogy tudnak e
egyáltalán a megfelelő létszámmal jelen lenni. Ebben
a versenyrendszerben tizenkettő gyermeknek kell megjelenni a mérkőzés helyszínén, különben büntetőpontot von le az MKSZ versenybizottsága a csapattól. A
tapolcai korosztályos keret
tizennyolc fő.
Ennek tudatában indult neki
a napnak a betegséggel küzdő tapolcai csapat, a helyszínen azonban még egy
kedvezőtlen helyzet fogadta
őket. A meghirdetett idő-

A vereség után fel tudtak állni a tapolcai lányok
pontnál jóval korábban indították el a mérkőzést, így a
tapolcai csapat nem tudott
kellő időt és energiát fektetni a bemelegítésre, a felkészülésre. Csalódottan, ám
minimális különbséggel a

Mosonmagyaróvári KC SE
csapatától 19:15-re kaptak
ki. A második mérkőzésre
sikerült a körülményekhez
képest teljes erőbedobással
rákészülni, melyen már a fiatalabbak is több lehetőséget

Fotó: TVSE- Resolute

kaptak. A jól szervezett, öszszeszedett, pontos összjátéknak meglett az eredménye, a TVSE- Resolute 17:5re megérdemelten győzedelmeskedett a Lébényi KSE
felett.
(me)
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Rövid hírek
n KÉZILABDA - A
TVSE – Resolute felnőtt csapata múlt pénteken, Úrkúton játszott
felkészülési mérkőzést.
Az Úrkúti SK elleni játék kiváló lehetőség
volt arra, hogy a téli bajnoki szünetben a nemrég csatlakozott hat új
játékossal kiegészülve,
a szintén újonnan érkezett Gátvölgyi Balázs
edző felmérhesse hol
tart a formálódó csapat
a felkészülésben. A játék során egyértelműen
látszódott a fejlődés a
csapaton, a változatos,
olykor látványos megoldásokkal
tarkított
mérkőzés 29:27-s végeredménnyel zárult. (me)
n TÚRA - Mintegy
20 km távú, KővágóörsTagyon-hegy - Szentantalfa - Szent Balázs
templomrom - Zánka
fürdő útvonalat tehetik
meg azok, akik csatlakoznak február 4-én a
TVSE Természetjáró
Szakosztályhoz. Találkozó a buszpályaudvaron reggel 7.45-kor.(me)

Szakosztályok versengése
Két ünnep között minden
évben van lehetőség lemozogni a karácsony
alatt felszedett plusz kilókat a városi sportegyesületeknek, szakosztályoknak, velük együtt pedig
családtagjaiknak is a
Sportfesztiválon.

Fotó: Sz-L Bau
Balaton Vívóklub

Törpici leányok edzőjükkel, Szalay Gyöngyivel

Fiatal vívók sikerei
Két héttel ezelőtt, a budapesti Vasas SC Kézilabdacsarnokban rendezték a MOA Suli Kupát,
mely az Olimpici Grand
Prix Versenysorozat 3. állomása volt.
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub Tapolcai szakosztályának több tagja is szép eredménnyel zárt. Újonc fiú versenyszámban, a legnépesebb mezőnyben, 100 indu-

lóból a 8. helyre sikerült felküzdenie magát Cséri Bencének. A legifjabbaknál,
Törpici leány versenyszámban a második forduló alapján kialakított direkt kieséses táblán és a vigaszágon
négyszer is összekerültek
egymással a klubtársak, végül aranyérmet szerzett
Szalma Sára, hatodik Konkoly Evelin, hetedik pedig
Simon Júlia lett. Edzőjük
Szalay Gyöngyi.
(me)

a dobogó felső fokaira állnak, így ez alkalommal inkább a szórakozást választva
átengedték ezt az élményt
másnak, és a nyolcadik helyen zárták a napot. A rózsaszínbe öltözött Fitt-velem
hölgyek a sor-és váltóversenyeken remekeltek, és az
ötödik helyet sikerült megszerezniük. A TVSE Karate
szakosztály fehérbe öltözve,
fiatal és idősebb tagokkal indulva, végig megőrizve jókedvüket a hatodik helyen
végzett. Fürgeségben és
ügyességben a Sportakadé-

mia S.E. tagjai jeleskedtek,
akik a dobogó harmadik
fokára állhattak ez alkalommal. Izgalmasan alakult a
végeredmény, hiszen egyetlen pont választotta el végül
a második helyen végzett I.
Tapolcai Tollaslabda Klub
csapatát a győztes Tapolcai
Öregfiúk FC csapatától.
Idén is minden csapat oklevelet és ajándékcsomagot
vehetett át, utóbbit a résztvevők hozták magukkal és
az eredményhirdetésnél véletlenszerűen találtak gazdára a díjak.
(me)

A tavalyi évben is tartották
magukat a hagyományhoz a
tapolcai sportolók, ahol
mindkét nem, és minden
korosztály képviseltette magát a Csermák József Rendezvénycsarnokban, utóbbira a legnagyobb hangsúlyt nevében is jelző- visszatérő
Tiac apukák Múlt-Jelen-Jövő csapata fektette, akiknek
a negyedik helyet sikerült
megszerezniük. A legfiatalabb csapat, a hetedik helyen
végzett TVSE-Resolute volt,
akik hűek maradtak önmagukhoz és többek között a
kézilabda büntető dobásokban jeleskedtek. Gyorsaságban és jókedvben nem volt
hiány a Tapolcai Trappolók
csapatában, akik évközben Az ügyesség és a gyorsaság is fontos volt a sor- és válhozzá vannak szokva, hogy tóversenyeken
Fotó: Májer Edit
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Rendőrségi hírek
n ITTAS SOFŐRÖK Az elmúlt hétvégén két ittas
sofőrt fogtak el tapolcai
rendőrök. A járőrök január
27-én 21 óra 40 perckor állították meg egy személygépkocsi vezetőjét Tapolcán, a Batthyány utcában.
Az intézkedés során kiderült, hogy a 70 éves tapolcai
járművezető ittas állapotban
ült volán mögé. A rendőrök a
férfit előállították a Tapolcai
Rendőrkapitányságra, vezetői engedélyét elvették,
majd szabadon bocsátották.
A Badacsonytomaji Rendőrőrs egyenruhásai január 28án 23 óra 20 perckor Szigliget belterületén, a Soponyai úton ellenőriztek egy
személygépkocsival közlekedő 66 éves német állampolgárságú helyi lakost. Az
igazoltatás alkalmával a rendőrök alkoholszondás vizsgálatot is végeztek, mely
alapján a sofőr a vezetés
megkezdése előtt alkohol
tartalmú italt fogyasztott.
Mindkét sofőr ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményeztek
írta lapunknak Nagy Judit
megelőzési főelőadó.

HÍREK
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A biztonság az első
MEGELŐZÉS Az alsós diákok tankönyvet kaptak a rendőröktől
Baleset-megelőzési tankönyveket osztottak ki a
város alsó tagozatos diákjai között a tapolcai rendőrök a minap egy sikeres pályázat folytán.
A gyerekek biztonságos
közlekedésre nevelése, és a
megelőzési előadások hatékonyabbá tétele érdekében a
Tapolcai Rendőrkapitányság pályázatot nyújtott be a
Generali a Biztonságért Alapítványhoz közlekedésbiztonsági tankönyvek beszerzése támogatására. Erről
Csizmadia Zoltán, rendőr
százados, a Tapolcai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettese tájékoztatta a gyerekeket és a pedagógusokat
a Bárdos Lajos Általános Iskolában.
A pályázati úton kapott
mintegy félmillió forintból
550 baleset-megelőzési tankönyvet vásárolhatott a kapitányság. A tankönyveket
Juhász Kinga megelőzési
főelőadó és Csizmadia Zol-

SZEM - PONT

Juhász Kinga és Csizmadia Zoltán mutatta be és adta át a gyerekeknek a balesetmegelőzési tankönyveket a Bárdos iskolában a napokban
Fotó: Szijártó J.
tán osztottak szét a város alsó tagozatos diákjai között.
Juhász Kinga elmondta,
hogy a rendelkezésre álló
keretből az alsósok számára
tudták biztosítani a könyveket, de még dolgoznak azon,
hogy a nagyobbak is hozzá-

juthassanak hasonló, fontos
információkat, ismeretanyagot tartalmazó kötethez. Ezúttal két fajta kiadványt hoztak a tapolcai gyerekeknek,
ugyanis a tankönyvek mintájára más az 1-2. osztályosok és a 3-4. osztályosok

számára összeállított tananyag.
Azt is megtudtuk, hogy a
jövőben a megelőzési előadók és az iskolarendőrök
órarendbe illesztve, rendszeresen oktatják majd a tanulókat.
(szj)

Heti SÜTI

pár csepp citromlevet), hogy
ellepje, félretesszük. A margarint, a
cukrokat elkeverjük, hozzáadjuk a
tojásokat, és alaposan kikeverjük.
Hozzáadjuk a lisztet, amiben elkevertük a sütőport, a szódabikarbónát, a sót, a kardamomt, a darált diót, a durvára vágott diót, majd alaposan összekeverjük. Az almákat
letörölgetjük és közvetlen a maszszába reszeljük egy nagy lukú reszelőn, majd ezt is alaposan összekeverjük. Margarinnal kikent,
liszttel megszórt (ha szilikonos a
formánk, ez a művelet kimarad),
22 cm-es kuglófformába öntjük a
tésztát. 180 C fokra előmelegített

sütőben 45-50 perc alatt készre sütjük. A sütőből kivéve hagyjuk pár
percig a formában, majd helyezzük
rácsra, és hűtsük ki teljesen. Tetejét
enyhén porcukrozva szervírozzuk.
sütési hőfok: 180°C
Sütési mód: alul-felül sütés
Fehér Sándorné, Tapolca

Diós-almás kuglóf
Hozzávalók: 20 dkg szitált finomliszt, 1 kk szódabikarbóna, 1 teáskanál sütőpor, 1 csipet só, 1 késhegynyi őrölt kardamom (elhagyható), 10 dkg darált dió, 5 dkg durvára vágott dió, 15 dkg cukor, 1
csomag vaníliás cukor, 12 dkg
margarin (vajas), 3 db tojás (M-es),
2 közepes db alma
Elkészítés: Az almákat meghámozzuk, a magházat eltávolítjuk,
és annyi vízben (amibe facsartunk

A nagy mínuszokban jól látható a gőz kiáramlása a
Semmelweis utcai rácsnál
Fotó: szj.

FELHÍVÁS

Esténként feltűnő igazán, amikor a kihalt utcában már a
nappali forgalom nem tereli el az ember figyelmét. A
lámpák fényénél, esetleg egy autó rávillanó reflektoránál látszik igazán, hogy milyen meglepő intenzitással
száll a gőz felfelé. Több gőzölgő csatornarács is látható
Tapolcán az Ady Endre utcában. Néhány olvasónk már
jelezte a „különleges természeti jelenséget” lapunknak.
A legerősebbnek a Semmelweis utca sarkánál lévő
szennyvízelvezető csatornarács tűnik, már ami a felszálló gőz intenzitását illeti, de a Bárdos iskola felé haladva
láthatunk még pár hasonlót. Vélhetően nem gejzírről van
szó, bár tudjuk, hogy a város alatti barlangrendszerben
állandó 17-18 fokos hőmérsékletű víz áramlik. De kitörésről eddig még nem tudtuk. Mi kerülhet mégis a csatornarendszerbe? Mi okozza a jelenséget? Akinek esetleg
van erről információja, kérjük, ossza meg velünk, hogy
kielégíthessük olvasóink kíváncsiságát!
(szj)

Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel kér minden érdekelt ”civil vezetőt”, hogy a város honlapján (www.tapolca.hu, Hírek,
Civil szervezetek) található adatok
felülvizsgálatát követően, 2017.
február 15-éig, az alábbi elérhetőségeken szíveskedjen jelezni,
hogy a szervezetéről feltüntetett
információk valósak-e, szükségese azok módosítása, esetleg törlése,
új szervezetek feltüntetése.
Az adategyeztetés célja a honlapon
található tartalmak frissítése.
Kapcsolattartó: Varga Béláné (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati és Igazgatási Iroda, 56-os szoba)
e-mail: varga.belane@tapolca.hu
Tel.: 87-511-157; 30-531-0540

Impozáns téli virágzás

Már korábban hozta a virágait, de most borult teljes
pompába ez a karácsonyi kaktusz. Több mint 100
virág díszlik rajta
Beküldte: Kustos Lászlóné, Tapolca

