
TAPOLCAI ÚJSÁG
2018. JANUÁR 19.                IV. évfolyam 2. szám          TÉRSÉGI HETILAP     www.tapolcaiujsag.hu

Doni hősök emléke
Főhajtás a hetvenöt évvel ezelőtt történt tragédia hőseinek
KATONÁINK - Az 1943. 
januári doni áttörésre és a 
Magyar Királyi 2. Hadse-
reg hősi halált halt katoná-
ira emlékeztek pénteken 
Tapolcán a Hősök terén.

1943. január 12-én heves ak-
navető- és tüzérségi előké-
szítés után megindult az 
urivi hídfőből a többszörös 
túlerejű orosz csapattáma-
dás. A hadművelet kivetette 
a magyar egységeket állása-
ikból, és a támadók igen je-
lentős teret nyertek. A csaták 
szörnyű poklában, a hazától 
mintegy kétezer kilométer-
re, több tízezer magyar ka-
tona halt meg, tűnt el vagy 
lett hadifogoly. A kétszáz-
ezer főt meghaladó hadsereg 
személyi állományának kö-
zel kétharmadát veszítette 
el. Sok család számára csak 
egy levél jött a fiú, a testvér, 
a nagybácsi, az édesapa 
elhunytáról, de az „eltűntek” 
hozzátartozói még azt sem 
kaptak. A hetvenöt évvel ez-
előtti tragédiát nem lehet el-
feledni, nem lehet mege-
mészteni, ám emlékezni, 

emlékeztetni szükséges 
minden év januárjában.  
Ezúttal Hangodi László tör-
ténész, a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum főmu-
zeológusa idézte fel az ak-
kori szörnyűségeket, több 
adattal, helyi vonatkozású 
ténnyel is kiegészítve be-
szédét. Egy tapolcai túlélő-
vel, akkori katonával, Koltai 
Ferenccel folytatott 1984-es 

beszélgetéséből is olvasott 
fel néhány sort, a közelharc 
borzalmairól, megsebesülé-
séről és kínkeserves haza-
érkezéséről.
A megemlékezésen az ön-
kormányzat nevében Dobó 
Zoltán polgármester, Lévai 
József alpolgármester, Buzás 
Gyula és Pass Sándor képvi-
selők gyújtottak mécsest. A 
Jobbik Ifjúsági Tagozata ne-

vében Polt Balázs, a Fidesz 
tapolcai szervezete nevében 
Szakonyi Balázs, a Fidelitas 
képviseletében Erdei István 
Balázs hajtott fejet hasonló-
képpen a hősök előtt. 
A megemlékezésen Havasi 
Gábor olvasott fel, Péni Bé-
la és Haga Kálmán pedig az 
Il Silenzio-t fújták el trom-
bitán a rendezvény zárása-
ként.                               (szj)

Idén is túrázik a csoport

Tanóra a tapolcai ’56-ról

A Für Ágnes által vezetett 
Tapolca VSE Természetjáró 
szakosztály az idei évben is a 
korábban megszokott aktivi-
tással hívja, várja a termé-
szet szerelmeseit. Szomba-
ton a 12 km távú Badacsony-
tördemic-Szigliget útvona-

lon túráznak. Találkozó a ta-
polcai vasútállomáson janu-
ár 20-án, reggel 7.40-kor, a 
vonat 7.50-kor indul. 
Az utazási költség teljes 
áron a hazaúttal együtt 620 
Ft. A túrát ezúttal Illés Imré-
né vezeti.                         (me)

Rendhagyó történelem 
órát tartott a Bárdos Lajos 
Általános Iskola Szék-
helyintézményében Cseh 
Balázs múzeumpedagó-
gus, a Wass Albert Könyv-
tár és Múzeum munka-
társa.   

A csütörtöki órán a gyerekek 
a képekkel, korabeli fegyve-
rekkel illusztrált előadás so-
rán ismerkedhettek meg Ta-
polca 1956-os eseményei-
vel, úgy, hogy maga az elő-
adó is korhű katonai egyen-
ruhát viselt. Az óra ugyan 
rendhagyó, de Cseh Balázs 
lapunk kérdésére elmondta, 
hogy szeretnék ezt a gyakor-
latot, akár más témakörök 
vonatkozásában is minél 
gyakoribbá tenni. Az eddigi 
tapasztalatok biztatóak, hi-

szen már több intézményben 
is találkozhattak a diákok a 
fiatal múzeumpedagógussal 
és a fogadatás igazolta az 
előzetes elvárásokat. A gye-
rekek érdeklődve hallgatták, 

adott esetben kérdeztek, 
hozzászóltak az elhangzot-
takhoz. Mindez a mostani al-
kalommal is hasonlóképpen 
történt, s a látottak alapján a 
folytatás borítékolható.  (szj)

„Valahol
tetőled távol”
A Donnál végzetes 
vereséget szenvedő 
magyar hadsereg ka-
tonáit nem politikai 
szándék vezérelte. 
Parancsot teljesítet-
tek. Elődeink, nagya-
páink, dédapáink nem 
politikai meggyőző-
désből, hanem tör-
vénytisztelő magyar 
állampolgárként tet-
tek eleget az akkori 
előírásoknak, s álltak 
helyt a végsőkig. A fő-
hajtás megjár még 
hetvenöt év után is 
nekik, hiszen a haza 
iránti elkötelezettség-
ből, kötelességtudat-
ból, férfiasságból, bá-
torságból örök példát 
adtak a későbbi nem-
zedékek számára. Ha 
ma valami apróságon 
fennakadunk, vagy 
mérgelődünk, gondol-
junk rájuk. A csontig 
hatoló hidegre, a 
pusztító halálra, arra 
a sok szörnyűségre, 
amit a sors rájuk mért. 
Nekik ott, hazájuktól, 
szeretteiktől távol, 
nem volt választásuk.

          Szijártó János

Télen is élmény kirándulni - a résztvevők a Gyulake-
szi-Kopasz-hegy-Diszel útvonalon  
                                    Fotó: TVSE Természetjáró szakosztály

Hangodi László történész idézte fel 1943 telét a megemlékezésen                   Fotó: szj.

A gyerekek érdeklődve hallgatták Cseh Balázst, adott 
esetben hozzá is szóltak az elhangzottakhoz     Fotó: szj.
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Tudni kell nemet mondani!
VESZÉLY - Az elmúlt év 
végének egyik legna-
gyobb érdeklődést kiváltó 
tapolcai közéleti esemé-
nye, dr. Zacher Gábor fő-
orvos, toxikológus, igaz-
ságügyi orvosszakértő 
előadása volt. Szerinte a 
világban a biofüvek révén, 
engedély nélküli emberkí-
sérletek zajlanak.

A kábítószerek, a szerhasz-
nálat világának talán legava-
tottabb hazai ismerője, a 
törvényi szigorításokat mér-
sékelten, a családon belüli 
kommunikáció javítását vi-
szont a legfontosabb fegy-
vernek tartja a drogok elleni 
harcban. Erről beszélt a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban.      
- Hogyan is állunk ma a szer-
használattal, a drogokkal 
Magyarországon? Mire a 
magyar fiatalok betöltik 18. 
életévüket, az alkoholt szin-
te száz százalékuk, egyéb tu-
datmódosító szert pedig 
negyven százalékuk kipró-
bál már. Az úgynevezett bio-
füvek, a szintetikus kábító-
szerek ma nagyon olcsók a 
kábítószer piacon. Amíg egy 
jó minőségű marihuánás ci-
garetta ára 1800-2500 forint, 
addig a „szemétdrogok”, 
még intenzívebb hatással, 
mindössze 500 forintba ke-
rülnek. Amíg a marihuáná-
nak, a benne lévő THC-nek 
az orvoslásban van igazol-
ható, gyakran kedvező hatá-
sa, addig a szintetikus mari-
huána származékok egyike 
sem került be a medicinába. 
Nem véletlenül. Az elmúlt 
négy évben több, mint 300 
új, szintetikus szer jelent 
meg az Európában. A mikro-
elektronikai ipar nem tud 
ilyen sebességet felmutatni. 
Honnan jönnek, miért ve-
szélyesebbek a korábbiak-
nál ezek a drogok? Van egy 
gyógyszerkutató intézet, 
ahol találnak egy ígéretes 
molekulát, amely kísérleti 
körülmények között, vala-
milyen vastagbél daganatot 

Dr. Zacher Gábor:  Ha a gyerek szeretne velünk 
kommunikálni, azt semmilyen körülmények között 
nem szabad elutasítani                    Fotó: Töreky László

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Január 22. 14.00-16.00
-Dobó Zoltán polgármester
Január 29. 14.00-16.00
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képes elölni. Hurrá, hurrá, 
elindul a kísérletek sora, ki-
derül, hogy valóban tökéle-
tesen elöli a tumoros sejtet, 
de májelégtelenséget, szív-
ritmuszavart, izomszétesést, 
vagy éppen veseelégtelensé-
get okoz. Magyarán szólva, 
esély sincs, hogy ezek a sze-
rek a humán gyógyászatba 
bekerüljenek, mert lehet, 
hogy meggyógyul tőle a 
vastagbél, de meg fog halni 
a páciens májelégtelenség-
ben. Minden ezer kifejlesz-
tett molekulából csak egy 
olyan van, amely eljut a pa-
tikáig. A biofüveket viszont 
zömében kínai laboratóriu-
mokban megalkotják, le-
gyártják és mintegy három 
hét alatt bekerül az unióba.  
Ott van a piacon, anélkül, 
hogy ezekről a szerekről 
bármit is tudnánk. Hogy de-
rül ki, hogy új szer van a pi-
acon? Véletlenül. Mondjuk 
úgy, hogy szombat hajnal-
ban Tapolca város főutcáján 
a rendőrök megállítanak egy 
autót és valamelyik fiatal 
zsebében találnak egy zacs-
kót, benne némi fehér porral. 
Mit tudunk meg? Tapolcán 
találták meg, fehér por, ilyen 
és ilyen hatóanyagot tartal-
maz és semmi egyebet. 
Nagyjából négy évnek kell 
eltelnie, hogy az unióban 
erről a szerről kellő mediká-
lis információnk összegyűl-
jön. Magyarán szólva, enge-
dély nélküli emberkísérletek 

zajlanak. Ettől, ez a mai tí-
pusú szerhasználat sokkal, 
de sokkal veszélyesebb tör-
ténetté vált, mint a húsz, hu-
szönöt évvel ezelőtti törté-
netek az extazival, meg a 
marihuánával. Amikor bekí-
nálják a gyereket, hogy fi-
gyelj öreg, ez egy biofű, ak-
kor a gyerek beleszív és 
könnyen lehet, hogy a THC 
hatásának a töredékét, de le-
het az is, hogy  a hússzorosát 
kapja. Nem beszélve a mel-
lékhatásokról, amely éppen 
úgy ismeretlen ezeknek a 
szereknek az esetében, mint 
a tudatmódosító hatás inten-
zitása.  Az említett drogok 
forgalma a világban 2016-
ban becslések szerint 3000 
milliárd dollár volt. A gyár-
tótól a vásárlóig kimunkált 
utak vannak, a kereskedel-
me könnyű, hiszen milli-
grammok az adagok, tehát 
sokkal egyszerűbb elrejteni, 
áthozni a határokon ezeket a 
„dekákban mért nagy meny-
nyiségeket”. Létezik egy 
korosztály, a digitális világ  
„őslakosai”,  akik előbb 
nyúltak a mobiltelefonhoz, a 
facebookhoz, mint önma-
gukhoz. Nekik ez így termé-
szetes. És itt vagyunk mi, a 
„bölcs” felnőttek, a mobil-
telefonos, internetes világ  
betelepültjei. Amikor itt van 
egy a téma, konkrétan a ká-
bítószer, akkor próbáljunk 
erről úgy kommunikálni fi-
ainkkal, lányainkkal, hogy 

valódi információt adjunk át 
számukra. Olyat, amit gyer-
mekünk hasznosítani tud 
majd abban a szituációban, 
amikor szembekerül magá-
val a szerhasználattal. Mikor 
fog ő ezzel szembekerülni?  
Akkor, amikor nem leszünk 
ott. A drog ellen egy há-
rombetűs szó a fegyver. Ez 
pedig a szombati hajnali fél 
kettőkor elhangzó „nem”. 
Hogy kölykünk mi alapján 
fogja kimondani, vagy nem 
kimondani ezt a szót? Az 
alapján, hogy az addigi élete 
során, mi bölcs, okos fel-
nőttek mit pakoltunk bele a 
puttonyába. Úgy gondolom, 
ha a gyerek szeretne velünk 
kommunikálni, azt semmi-
lyen körülmények között 
nem szabad elutasítani vagy 
elodázni, mert ezek a pilla-
natok elszaladnak, vissza-
hozhatatlanok… Ahogy a ci-
garettázó, sörözve meccset 
néző apa, mint szociális 
minta is megragad. Az 
„ementáli gyerekek” kor-
szakát éljük. A kamaszgye-
rek olyan, mint egy lassan 
érlelődő lyukacsos sajt. Itt 
persze a pszichés fejlődés 
lyukaira kell gondolni, ame-
lyeket az utódainkkal való 
értelmes kommunikációval, 
beszélgetéssel kellene betöl-
tenünk, hogy a bizalom és a 
későbbiekben is  használha-
tó kommunikációs csatorna 
kialakuljon. Nekünk kell 
lépni, nekünk kell 
megtalálni velük a közös ne-
vezőt és felkészülni arra, 
hogy számos dologban mi is 
képesek legyünk tanulni tő-
lük!  Fel kell tennünk a kér-
dést önmagunkban, vajon 
képesek vagyunk-e értelmes 
beszédet folytatni a marihu-
ánát először kipróbáló gye-
rekünkkel? Képesek va-
gyunk-e higgadtan elmon-
dani neki, hogy „ugye tudod, 
hogy nem hoztál jó dön-
tést…”, ahelyett, hogy ki-
kelnénk magunkból és 
szankcióval fenyegetnénk 
őt. Ez borzasztóan fontos 
dolog!                                 (tl)

TÁJÉKOZTATÁS

Január 22-én (hétfőn) szállítják
el Tapolcán a fenyőfákat.
A kihelyezés legkorábbi idő-
pontja a gyűjtés előtti 2 nap az 
ingatlan elé, vagy a gyűjtőkon-
ténerek mellé. 
Nem árt tudni, hogy a január 
22. után kihelyezett fenyőfa-
hulladékot már nem szállítják 
el!

GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

A balesetet szenvedett, elhullott állatok ügyében hívható új te-
lefonszám: 30/240-5054. 
Bejelentéseiket pontos adatokkal, helyszínleírással, elérhetőség 
megadásával kérjük megadni!
Bejelentések fogadása:
HÉTFŐ-PÉNTEK: 7.00-19.00
SZOMBAT: 8.00 – 16.00
VASÁRNAP: Kivonulás kizárólag a főbb közlekedési útvonala-
kon történt rendkívüli esetekhez történik.

Tapolca Város Önkormányzata

http://www.tapolca.hu


Találkozás, múltidézéssel
Baráti beszélgetés az idén ötvenöt esztendős tapolcai gyermekkönyvtárról
Nosztalgikus baráti be-
szélgetésre hívta össze a 
hétvégén a Wass Albert 
Könyvtár gyermekrész-
lege az intézmény ma már 
nyugdíjas vezetőit, kollé-
gáit,  felnőtt és mai olva-
sóit. Szinte mindenkinek 
volt egy-egy tanulságos, 
érdekes története a múlt-
ból.

Tapolcán 55 éve, a hatvanas 
évek első felében létesült 
gyermekkönyvtár egy kis 
fűszerüzlet helyén, a Kos-
suth Lajos utcában. Az első 
kinevezett vezető Németh 
Árpádné volt.  A szükséges 
bútorzatot az Építőipari 
KTSZ asztalosipari részle-
gében készítették, a könyve-
ket a tóparti könyvtárban vá-
logatták szét és egy hófúvá-
sos, hideg téli napon szállí-
tották át a város tanácsának 
lovaskocsiján az új helyre. 
Így, csendben, minden ünne-
pi ceremónia nélkül nyílt 
meg az első gyermekkönyv-
tár Tapolcán, amelyet a haj-
dani kollégák összetartása, 

elhivatottsága és szaktudása 
hamar népszerűvé tett a vá-
rosban - derült ki a múltidé-
ző eseményen, ahol a tapol-
cai városi könyvtár gyer-
mekrészlegének elmúlt 
több, mint fél évszázada, az 
elvégzett munka eredménye 

és máig tartó hatása rajzo-
lódott ki a visszaemlékezé-
sekből. A meghívottakat el-
sőként Vasáros Ferencné 
gyermekkönyvtáros vezető, 
az esemény szervezője kö-
szöntötte.  Dr. Décsey Sán-
dor igazgató a szakterület 

aktív dolgozóinak, a mai  
gyermekkönyvtáros kollé-
gák érdemeit hangsúlyozta a 
nosztalgikus beszélgetést 
megelőzően. – Ma, a múlt-
ban megszokottnál is több 
munkát, erőfeszítést kell 
tenniük  dolgozóinknak an-
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A meghívottakat elsőként Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros vezető, az ese-
mény szervezője köszöntötte                                                                   Fotó: Töreky László

Néhány évvel ezelőtt álta-
lános gyakorlat volt az 
utasszállító repülőgépe-
ken kikapcsoltatni a mo-
biltelefonokat, elvágva az 
út közbeni kommunikáció 
lehetőségét. Ez azonban 
változóban van, már egyre 
több légijáraton fedélzeti 
wifi működik, amire az 
utasok is csatlakozhatnak.
Több mint húsz évig, egé-
szen a 2010-es évek ele-
jéig szabály volt minden 
utasszállító repülőgépen, 
hogy az elektromos eszkö-
zöket kötelezően ki kell 
kapcsolni. Főként azért, 
hogy ezek adatforgalma 
ne okozzon zavart a gép 
műszereinek működésé-
ben és a pilóták kommuni-
kációjában. A változás 
2013 körül indult meg. 
Előbb az amerikai, majd 
az európai repülésbizton-
sági ügynökségek is enge-
délyezték a telefonok, táb-
lagépek, e-könyv olvasók 

és más eszközök haszná-
latát, repülési módba állít-
va. Az úttörő légitársasá-
gok azonban szintet léptek 
azóta, az utasok már nem 
csak az eszközeiken lévő 
alkalmazásokat használ-
hatják, hanem wifin ke-
resztül internetezhetnek 
is. A légitársaságok ezért 
egy kézenfekvő megol-
dást választottak, a mű-
holdas internetet” - tudtuk 
meg a technikai részle-
teket Lengvárszky Sza-
bolcstól, a Vannet tele-
kommunikációs szakértő-
jétől. A repülőgépekre egy 
speciális antennát szerel-
tek fel, amely menet köz-
ben úgy pozícionálja ma-
gát, hogy folyamatosan 
kapcsolatban maradjon 
egy kommunikációs mű-
holddal. Az utasok laptop-
jai, telefonjai és a földi 
szerverek között így a mű-
holdon közvetíti az adat-
forgalmat.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaLengvárszky Szabolcs (Vannet)

        telekommunikációs szakértő
itéz Tóth Károlyt so-Vkan ismerik Tapolcán, 

ám talán mégis többen van-
nak olyanok, akik nem tud-
ják, izgalmas, lebilincselő 
kötetben is olvasható, viha-
roktól, szenvedéstől sem 
mentes életrajza. 
Az „Üzenet - és mégis 
élünk” című visszaemléke-
zés a tapolcai Wass Albert 
Könyvtárban is megtalálha-
tó. A kiadványra a Tapolcán 

élő, körmendi származású 
Horváth Sándor hívta fel fi-
gyelmünket. Mint elmondta, 
egy véletlen folytán ismer-
kedett meg az 1929-es zalai 
születésű Károly bácsival. 
"Pödrött bajusza, idős kora 
ellenére is még délceg, ka-
tonás megjelenése, fényes 
csizmája azt sugallta, nem 
akárkivel van dolgom" - fo-
galmazott Horváth Sándor, 
és igaza volt. Tóth Károly át-

Vitéz Tóth Károly és a róla szóló önéletrajzi könyv bo-
rítója önmagáért beszél. Érdemes elolvasni

élte a második világháború 
borzalmait, majd a Rákosi 
rendszer sanyargató politi-
káját is. Hazafias szándéktól 
vezérelve, nyugati segítség-
gel többször átlépte az akna-
mezős határt, a körmendi já-
ráson át, azzal a szándékkal, 
hogy ellenállási mozgalmat 
szervez Zalában. Küldetése 
nem járt sikerrel, 1956 őszén 
a csákányi Rába-hídnál el-
fogták. 10 és fél év börtön 
következett, hajszálnyira 
állt a kivégzéstől. Szabadu-
lása után költözött a kör-
nyékre, konkrétan egy hegy-
magasi romos malmot vett 
meg (szüleinek malma volt), 
s újított fel. A könyv tárgyi-
lagosan, hitelesen jeleníti 
meg a közelmúltat, önélet-
rajz, amelyet kemény való-
ság és romantikus fordula-
tok egyaránt jellemeznek. 
Izgalmas olvasmány, kihal-
lik belőle a bilincscsörgés és 
a fegyverropogás. Tóth Ká-
roly egy malomból indult, s 
oda is tért vissza. A röghöz, 
amelyből vétetett.           (szj)

A gyermekek 
olvasásáért 
napjainkban 
sokkal többet 
kell tenni

nak érdekében, hogy a gyer-
mekek olvassanak, hogy 
felfedezzék, értékek vannak 
e falak között. Programokat, 
szórakozási lehetőséget kell 
biztosítanunk számukra, 
ahogy itt mutatjuk meg azt 
is, hogy miképpen kell el-
készíteni egy-egy iskolai 
dolgozatot,  pályázati mun-
kát, miként kell és lehetsé-
ges e falak között megsze-
rezni az azokhoz szükséges 
információkat. 
- Úgy gondolom, ahogy a 
múltban, úgy a jelenben is 
egy nagyon jó csapat dol-
gozik ezen a fontos szakte-
rületen - méltatta a speciális 
könyvtári szakterület dolgo-
zóinak erőfeszítéseit az 
igazgató.                          (tl)

Izgalmas életút könyvben KULTÚRSAROK



Téli gumi és hólánc
Kötelező és ajánlott kellékek az autóban ősz végétől tavaszig
TÉL - Magyarországon 
jelenleg nem kötelező a 
téli gumi, ám a közútke-
zelő az időjárási- és útvi-
szonyok függvényében 
egyes útszakaszokon ki-
helyezhet "Hólánc hasz-
nálata kötelező" táblát. 
Érdekesség, hogy a kör-
nyező országok egy ré-
szében kötelező a téli 
gumi használata, sőt, 
még a hólánc is.

A  Vezess.hu összeállításá-
ból kiderül, hogy  Ausztriá-
ban november elsejétől ápri-
lis közepéig télies útviszo-
nyok mellett kötelező az 
összes keréken a legalább 4 
milliméter profilmélységű 
téli gumi, vagy a hajtott ke-
rékre szerelt hólánc. A hó-
lánc kötelező, viszont csak 
ott szabad használni, ahol 
összefüggő hó, vagy jégré-
teg borítja az útfelületet és a 
hólánc nem károsítja az asz-
faltot. Csehországban köte-
lezően előírt téligumi-hasz-
nálat nincs, de november el-
seje és április vége között 
egyes útszakaszokon táblá-

val jelezhetik, hogy oda csak 
téli gumival szabad behaj-
tani. Hóláncnak kell lennie 
az autóban. Szlovákiában 
dátumtól függetlenül, ha az 
utat összefüggő hó- vagy 
jégréteg borítja, akkor sze-
mélyautóknál az összes ke-
réken legalább 4 mm profil-
mélységű téli gumi hasz-
nálata kötelező. A téli vagy 
megfelelő négy évszakos 
gumi hiányában 60 eurós 
büntetésre kell számítani. A 

hólánc használata viszont 
nem megengedett. A téli gu-
mit a hideg évszakban köte-
lező használni többek között 
Szerbiában, Szlovéniában, 
Finnországban, Lettország-
ban, Litvániában, Észtor-
szágban, de ahol ezt nem ír-
ják elő kifejezetten, például 
Németországban, Svájcban, 
a nem megfelelő felszerelt-
ség miatt (esetleg nyári gu-
mival) okozott baleset, kár, 
komoly büntetési tételt je-

lent. Összességében elmond-
ható, hogy aki külföldre uta-
zik, az megfelelő minőségű 
téligumival induljon útnak, 
a csomagtartóban pedig kap-
jon helyet a hólánc.
Ezen kívül legyen nálunk 
fényvisszaverő mellény, 
jégkaparó, vontatókötél,  bi-
kakábel, hólapát, meleg 
pokróc, fejlámpa. 
A hólánc használatával kap-
csolatban néhány lényeges 
tudnivalóra hívta fel a fi-

A téli gumi alapfeltétele a biztonságos közlekedésnek a hideg évszakban, mégha 
ezt törvény nem is írja elő hazánkban. Ezen kívül számos más kellék is ajánlott, 
főleg ha külföldre utazunk. Tájékozódjunk indulás előtt!                      Illusztráció: szj.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

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

06/87/412-289

 Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaimedia.hu ...  

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)

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

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

gyelmet a témában megkér-
dezett szakértő, Zoltai Sán-
dor. A tapolcai gumiszerviz 
vezetője elmondta, hogy 
legalább tíz centiméter vas-
tagságú, öszefüggő hóréteg-
nél szabad a hóláncot alkal-
mazni. Ugyanis ez az a 
mélység, amelyben még a 
lánc képes elsüllyedni. Vé-
konyabb rétegnél már káro-
sítja a gumit, az arra ható 
nyomás. Megtörhet a benne 
lévő acélszál, ami azt jelenti, 
hogy az autós új gumit ve-
het. A sebességnél is óvatos-
nak kell lenni, egyáltalán 
nem ajánlott a 40 kilométer-
nél magasabb óránkénti se-
besség. Elszakadhat a lánc, 
és a forgó alkatrésznél csap-
kodó darabok komoly káro-
kat okozhatnak a karosszéri-
ában. A téliguminál viszont 
nem a hó, hanem a külső hő-
mérséklet a mérce. Hét Cel-
sius fok alatt mindenképpen 
ajánlott, mégha ezt törvény 
nem is írja elő Magyar-
országon, hiszen a nyári gu-
mik tapadása ilyen hőmér-
sékletnél már nagyon gyen-
ge.                              (szj)

http://www.tapolcaiujsag.hu
http://www.tapolcaimedia.hu
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Veszélyessé válhat a közlekedés
A következő napokban 
várható időjárási viszo-
nyok miatt a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság figyel-
meztető felhívást ad ki.

Egyre gyakrabban kell szá-
mítani havas vagy ónos eső-
zésre. A hőmérséklet folya-
matosan fagypont körül, 
vagy az alatt lesz. Az elő-
rejelzések szerint tartósan 
számítani kell a téli időjárási 
körülményekre. Télen, uta-
zás előtt kalkulálják be a me-
netidőbe, hogy lassabban le-
het és kell közlekedni az uta-
kon, hiszen alkalmazkodni 
szükséges a megváltozott út-
viszonyokhoz. A téli idő-
szakban jellemzően pályael-
hagyással járó és nem meg-
felelő követési távolság 
megtartásából eredő balese-
tek történnek. A járműveze-
tők egy része nem figyel oda 
a megváltozott útviszonyok-

ra, nem ismeri fel az abban 
rejlő veszélyeket. A hőmér-
séklet csökkenésével a ha-
vas, jeges úttesten való köz-
lekedéskor megnő a jármű 
megcsúszásának veszélye, 
különösen fékezéskor, vala-
mint útkanyarulatokban va-
ló haladáskor.
A járművezetőnek óvato-
sabban kell a jármű gyorsí-
tását, lassítását végezni, a 
fékpedált különös gondos-
sággal kell kezelni. Még job-
ban figyeljenek arra, hogy 
megfelelő követési távolsá-
got tartsanak az előttük hala-
dó járművek mögött, hogy 
azok bármilyen okból tör-
ténő váratlan manővere ese-
tén is biztonságosan meg 
tudjanak állni.
Aki eddig még nem tette 
meg, és lehetősége van rá, 
szereltessen fel téli gumit! 
Fontos, hogy a lábbeli – 
amelyben vezetnek – lehető-
ség szerint ne legyen havas, 
hogy még véletlenül se tör-
ténhessen meg, hogy a lábuk 
menet közben lecsúszik a 
pedálról - írta lapunknak 
Nagy Judit a Tapolcai Ren-
dőrkapitányságmegelőzési 
főelőadója.

Jó lehetőség előtt a szakszolgálat
RENDKÍVÜLI ÜLÉS - Ta-
polca képviselő-testülete 
támogatja a Veszprém 
Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat telephelyének 
áthelyezését, a szakmai 
és infrastrukturális feltéte-
lek javítása érdekében.

Erről a keddi rendkívüli ülé-
sen döntött a testület. Az 
egykori Ady utcai borászati 
labor helyén kialakított Pe-
dagógiai Szakszolgálat Ta-
polcai Tagintézménye az el-
látott gyermekek magas szá-
ma miatt, meglehetősen szű-
kös körülmények között, lát-
ja el feladatát. Kevés a fej-
lesztésre szolgáló helyisé-
gek száma, a konduktori te-
rem mérete nem felel meg a 
jogszabályi előírásoknak, 
nincs vezetői és közalkalma-
zotti iroda, de problémát je-

lent a fejlesztőeszközök, va-
lamint az iratok elhelyezése 
is. Az intézmény bővítésére 
nincs lehetőség. 
A Pedagógiai Szakszolgálat 
gondjainak megoldására, a 
belvárosi irodaház első eme-
leti, jelenleg kihasználatlan 
szintje kínálkozik. A város-
vezetés 2017. július 17-én a 
Veszprémi Tankerület igaz-
gatójával és gazdasági veze-
tőjével közösen megtekin-
tette az épületet. Abban a fe-
lek egyet értettek, hogy az 
intézmény áthelyezésével a 
feladatellátás feltételei lé-
nyegesen javulnának, azon-
ban az akadálymentesítést 
(minimum az első emeletig) 
meg kell oldani. Akkor a fe-
lek megállapodtak abban, 
hogy amennyiben pályázati 
lehetőség nyílik az épület al-
kalmassá tételére, visszatér-

nek a kérdésre. Időközben a 
Tankerületnek lehetősége 
adódott az EFOP-4.1.6. „A 
köznevelés támogató szere-
pének erősítése” című pá-
lyázat benyújtására, azon-
ban a pályázatban csak pro-
jektarányos akadálymente-
sítésre van lehetőség, ezért a 
teljes akadálymentesítést a 
tulajdonosnak, Tapolca ön-
kormányzatának kellene 
megvalósítani. 
Az ülésen elfogadott döntés 
szerint az önkormányzat a 
Veszprémi Tankerületi Köz-
ponttal együttműködve vál-
lalja a bejárat előtti rámpa 
előírásoknak megfelelő aka-
dálymentes kialakítását, va-
lamint az első emeleten kia-
lakítandó funkciók eléré-
séhez szükséges akadály-
mentes megközelítés biz-
tosítását.                           (szj)

www.tapolcaiujsag.hu 
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Előadás Wass Albert életművéről
Takaró Mihály író, iroda-
lomtörténész, tanár Wass 
Albert életművéről szóló, 
sodró lendületű és mind-
végig érdekfeszítő előa-
dását nagy érdeklődés kí-
sérte a városi könyvtár-
ban a múlt szerdán.

Wass Albert műveinek, élet-
pályájának, világnézetének, 
értékszemléletének talán 
legavatottabb tudója és hir-
detője Magyarországon Ta-
karó Mihály. A számos szak-
mai díjjal kitüntetett, elis-
mert irodalmár előadása bár 
egy 2016-ban megjelent 
Wass Albert magánlevelezé-
sekből összeállított és általa 
szerkesztett kötet címét vi-
selte, valójában igyekezett a 
hányatott sorsú erdélyi író 
teljes életpályáját  bemutat-
ni a boldognak alig mondha-
tó gyermekévektől az 1998-
ban Floridában bekövetkező 
tragikus halálig. Takaró Mi-
hály hangsúlyozta, Wass Al-
bert titka nem magánlevele-
zéseiben van, hanem abban 
az életfelfogásban, amelytől 
soha, semmilyen körülmé-
nyek között nem tágított. 
Mindig ugyanazt mondta, 
vagyis élete középpontjában 

mindig ugyanaz a Tamási 
Áron által is vallott gondolat 
állt: aki embernek hitvány, 
az magyarnak is alkalmat-
lan. Aki Wass Albert műve-
ket olvas, az feltétel nélkül 
szereti az írót, aki gyűlöli, az 
csak azért teszi, mert nagyon 
jól tudja, hogy Wass Albert 
minden sorának elolvasása 
után egy kicsit magyarabbak 
leszünk - hangsúlyozta la-
punk egyik kérdésére vála-
szolva az irodalomtörténész, 
aki felhívta a figyelmet arra 
is, hogy 2018-ban ünnepel-

jük Wass Albert születésé-
nek 110. évfordulóját és 
ugyanebben az évben emlé-
kezünk halálának 20. évfor-
dulójára. - Wass Albertet 
rosszul szocializálódott, 
“flaszterlakó barátaink” kö-
zül sokan megosztó szemé-
lyiségnek nevezik, azonban 
valójában csak az tartja őt 
megosztónak, aki nem isme-
ri a műveit. Aki ugyanis ol-
vasta és megértette az író 
akármelyik könyvét, az tud-
ja, hogy mindazok a vádak, 
amelyeket Wass Alberttel 

Takaró Mihály írót, irodalomtörténészt dr. Décsey Sándor köszöntötte és ajánlotta 
a közönség figyelmébe                                                                              Fotó: Töreky László

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Január 18 - 24. 

csütörtök – Szerda

20 – 21. szombat - vasárnap  
14:00 1200,-Ft 
Ferdinánd 2D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 99 perc

...
18 – 24. csütörtök – szerda  

16:00 1200,-Ft 
Loving Vincent                                                                    

Színes, feliratos angol-
lengyel animációs film

Hossz: 95 perc
Rendező: Dorota Kobiela, 

Hugh Welchman
...

18 – 24. csütörtök – szerda  
18:00 1200,-Ft 

THE COMMUTER: Nincs 
kiszállás                                                     

Színes, szinkronizált francia-
angol-amerikai misztikus 

krimi
Hossz: 104 perc

Rendező: Jaume Collet-Serra
...

18 – 24. csütörtök – szerda 
20:00 1200,-Ft 

A Viszkis    
Színes, magyar akciófilm

Hossz: 126 perc 
Rendező: Antal Nimród  

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

kapcsolatosan fel szoktak 
emlegetni, mind hamisak és 
hazugok - mondta Takaró 
Mihály, aki érdekfeszítő elő-
adásában mindazon, ma már 
bizonyítottan hamis vádak 
alól tisztázta Wass Albertet, 
amelyekkel ideológiai és po-
litikai ellenségei, – különö-
sen az ellene merényletet is 
megkísérlő-  román állam-
gépezet és titkosszolgálat  
igyekeztek megbélyegezni a 
háború utáni években és te-
szik ezt, szellemi örökségét 
megkérdőjelezve máig.    (tl)

Képviselői fogadóóra 

Buzás Gyula 
önk. képviselő
2018.január. 25-án 17.00-tól 
18.00-ig
fogadóórát tart.
Helyszín: Tapolca, Berzsenyi 
u. 13. MSZP Iroda

HELYREIGAZÍTÁS
A 2018. január 12-én megjelent 
lapszámunkban a „Gyöngyi utolsó 
útja” című tudósításunk képaláírá-
sában Nagy Károly kanonok he-
lyett tévesen Nagy József  kanonok 
nevét írtuk. Az érintettektől el-
nézést kérünk.

Szobrot avattak, 
intézményt
neveztek el róla
(10 évvel ezelőtti tudósításból)

2008-ban, azaz Wass Albert 
születésének századik évfor-
dulóján avatták fel  Tapol-
cán az író szobrát, a róla 
elnevezett könyvtár előtt. 
Akkor, a megyei napilap új-
ságírójaként tudósítottam az 
eseményről: 
„Marton László, nemrégi-
ben elhunyt Kossuth-díjas 
szobrászművész utolsó alko-
tása szülővárosában, Tapol-
cán kapott helyet. A szob-
rászművész által készített, 
Wass Albert író - költőt áb-
rázoló bronz mellszobrot 
tegnap koraeste avatták fel. 
Az ünnepségen a 100 évvel 
ezelőtt született és tíz éve 
elhunyt   költő-író életútját, 
munkásságát az ismert  ta-
polcai pedagógus G. Dr. Ta-
kács Gizella ismertette az 
esős, kellemetlen idő ellené-
re is szép számmal megjelent  
közönséggel, majd Ács Já-
nos polgármester olvasta fel 
a költő Hamburgban élő fia, 
Wass Endre Tapolcára írt 
levelét. ...A mellszobrot Ács 
János polgármester és az al-
kotó, Marton László özvegye 
leplezte le...
                         Szijártó János

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Sport, ami összeköt
Nosztalgiáztak a szép eredményeket elérő kézilabdás nők
TALÁLKOZÓ - Az erede-
tileg baráti összejövetel-
nek indult, Nosztalgia Női 
Kézilabda Mérkőzésként 
meghirdetett sportössze-
jövetel rengeteg érdeklő-
dőt vonzott két ünnep kö-
zött a Csermák József 
Rendezvénycsarnokba.

Berecz Nikolett főszervező 
elmondta, a sportprogram 
egy kósza ötletként, egykori 
sporttársak beszélgetésekor 
merült fel. A korábbi, év végi 
örömteli kézilabda gálák 
emlékét szerették volna fel-
eleveníteni a találkozóval, 
továbbá felhívni a figyelmet 
a mozgás fontosságára az 
ünnepek alatt is. A valami-
kori csapattársakat azóta is 
szoros barátság köti össze, a 
távolság ellenére is egy 
„nagy családként" emlékez-
nek vissza a tapolcai sport-
társakra, ezért választották 
„A sport, ami összeköt" szlo-
gent rendezvényüknek. Kez-
deményezésük végül na-
gyobb nyilvánosságra és 
népszerűségre tett szert, 
mint tervezték. Megtelt a né-
zőtér jelenlegi és egykori ké-

zilabdásokkal, hozzátarto-
zókkal, barátokkal, sport-
szeretőkkel. Nosztalgikus 
hangulatban, jó érzésekkel 
léptek pályára a játékosok, 
azaz a Toplan VSE 
2002/2003-as megyei baj-
nokai, a Tapolca VSE NBII 
Észak-nyugati csoport 
2006/2007-es bajnokság 

győztesei, akik először 
vívták ki Tapolca városának, 
hogy az NB I/B csoportban 
indíthasson csapatot, illetve 
a Tapolca VSE 2010/2011-
ben megyei bajnokságot 
nyert együttes. Ez alkalom-
mal nem a mérkőzések vég-
eredménye számított igazán. 
Az este a barátság és a 

mozgás örömének jegyében 
telt. A sportrendezvényen 
köszöntötték az egykori 
szakosztályvezetőket, edző-
ket, azaz Antal Lászlónét, 
Bereczné Csincsi Erikát, dr. 
Földi Istvánnét, Koleszárné 
Lelkes Katalint, Kordik Csa-
bát, Németh Lászlót, illetve 
Somogyi Sándort.         (me)

Országos döntőbe jutottak
A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola tanulói 
remekül szerepeltek 
Veszprémben, az Asztali-
tenisz Diákolimpia megyei 
döntőjén.

A hazai pályán lezajlott kör-
zeti fordulóban dobogós he-
lyen végzett diákok képvi-
selhették a várost a megyei 
megmérettetésen. A tovább-
jutók, egy kivételével mind a 
székhelyintézmény tanulói.
A megyei döntőn, az egyéni 
versenyben I-II. korcsoport-
ban Morauszki Krisztián 
Milán, III-IV. korcsoportban 
Varga Eszter, illetve Nagy 
Tamás Levente (Batsányi 
Tagintézmény) szerzett 
aranyérmet. A csapatver-
senyben I-II. korcsoportban 
a Giczi Gergő, Kovács 
Krisztián, Morauszki Krisz-
tián Milán, míg III-IV. kor-
csoportban a Horváth János, 
Kolompár Balázs, Nagy Ta-
más Levente alkotta csapa-
tok végeztek az első helyen. 

A III-IV. korcsoportban a 
Varga Eszter, Tölgyes Réka, 
Benedek Enikő Zsófia hár-
mas pedig a második helyet 
szerezte meg. Az első he-
lyezettek továbbjutottak a 
karcagi, országos döntőbe. 
Felkészítőjük Gyarmati Zol-
tánné, munkáját segítette 
Szollár Csaba.
Gyarmatiné elmondta, az el-
múlt évek legszebb ered-
ményei születtek ezen a Fesztiváloztak a sportolók

A mozgás és a közösségi 
élmény jegyében gyűltek 
össze tavaly év végén a 
helyi sportegyesületek a 
jubileumi, tizedik Sport-
fesztiválra, a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsar-
nokban.

Nyolc csapat a hagyomá-
nyos sor - és váltóversenye-
ken mérte össze erejét, gyor-
saságát, ügyességét. A ko-
rábbi években csapatként in-
dult játékvezetők a sport-
szerű lebonyolításban mű-

ködtek közre hatékonyan. A 
dobogó legfelső fokára a 
minden korosztályt képvise-
lő Múlt- jelen- jövő, a má-
sodikra a tavalyi nyertes 
Tapolcai Öregfiúk FC, míg a 
harmadikra a Kézis Kakasok 
állhattak. Negyedik helyen a 
Kosárlabdások, ötödiken a 
Fitt-velem, hatodikon az At-
létika, hetediken a Kézis Pi-
pik, nyolcadik helyen pedig 
a Tapolcai Trappolók végez-
tek. A jó hangulatú sport-
programon kellemesen elfá-
radtak a résztvevők.       (me)

megmérettetésen. Iskolai 
szakkör keretében van lehe-
tősége a gyermekeknek a 
sportágat űzni, akik család-
juk támogatásával, önerőből 
is képzik magukat. 
Sokan és gyakran használják 
a kültéri asztalt, viszont se-
gítene a felkészülésben, ha a 
meglévő benti asztalok mel-
lett további két kinyitható 
asztal állna még rendelkezé-
sükre.                             (me)

Az újév első szombatján a 
hölgyeké volt a főszerep a 
Csarnok Kupa teremlab-
darúgó tornán.

Hat csapat mérte össze erejét 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban. A dobogó 
legfelső fokára a TASKE, a 
másodikra a Vép, a harma-
dikra pedig a PELC – Nyá-
rád csapata állhatott. Egész 
napos teljesítményével a 
legjobb kapus Vecseri Krisz-
tina (PELC – Nyárád) lett, a 
legjobb mezőnyjátékos Gru-
bits Daniella (Vép), míg a 
gólkirálynő címet Gólik 
Fruzsina (TASKE) érdemel-
te ki.                               (me)

A hölgyek 
„rúgták 
a bőrt"
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A játékosok közül többen elmondták, hatalmas élmény, jó érzés volt újra együtt 
pályára lépni                     Fotó: Májer Edit

Az I-II. korcsoportban a dobogó legfelső fokára állha-
tott a tapolcai csapat. Ők is játszanak Karcagon, az 
országos döntőben                         Fotó: Gyarmati Zoltánné

A mindig edzésben lévő Tapolcai Trappolók lelkiisme-
retesen végigcsinálták a feladatot            Fotó: Májer Edit

Hat női csapat küzdött 
meg a dobogós helyekért                     
                         Fotó: Csarnok



A jó házasság titkai
A családok támogatása, segítése volt a rendezvény fő céja
KAPCSOLATOK - „Jó há-
zasság-kiegyensúlyozott 
gyerek” – címmel, dr. Túry 
Ferencnek, a  Semmel-
weis Egyetem Magatar-
tástudományi Intézete  
munkatársának,  egyete-
mi tanár, pszichiáter, 
pszichológus előadásá-
nak adott otthont a VOKE 
Batsányi János Művelő-
dési Központ kedden.

A családok támogatására, 
megsegítésére szerveződött 
Veszprémi Érsekség Család-
pasztorációs irodája és a ta-
polcai  Reményforrás Em-
bertárs Segítő Egyesület 
szervezésében létrejött elő-
adás a korunkra különösen 
jellemző nagyszámú válá-
sok okaira, a megromló csa-
ládi kapcsolatok miértjeire 
mutatott rá, felkínálva egy-
ben a házasságokban szinte 
törvényszerűen felmerülő 
problémák feloldásának le-
hetőségeit. Az érdeklődőket 
a szervező egyesület nevé-
ben Sötét Csilla köszöntötte, 
bemutatva a három előadás-

SZEM - PONT
Ha a tapolcai ALDI áruház parkolójából  a Veszprémi 
útra szeretnénk kimenni, akkor egy tábla figyelmeztet, 
hogy azt kizárólag Diszel irányába tehetjük meg, semmi-
képpen a város felé. Onnan ugyanis csak a behajtás le-
hetséges a parkoló irányába. Legalábbis egy darabig er-
re figyelmeztetett az említett, kötelező haladási irányt 
jelző KRESZ tábla. Újabban (hetek óta) már csak élét 
mutatja a parkolóból kifelé haladók irányába, így fel-
ismerhetetlen, beazonosíthatatlan információt közvetít, 
magyarul veszélyes közlekedési helyzetet idézhet elő.  A 
megoldás: egy-két csavar kicsit visszalazít, a tábla be-
forgat a helyes irányba, és kész. A helyismerettel nem 
rendelkező közlekedők érdekében, reméljük, belátható 
időn belül megtörténik ez az öt perces művelet!             (tl)

n TOLVAJFOGÁS - A 
rendőrök elfogtak egy 61 
éves badacsonytördemici 
férfit, aki egy helyi pincéből 
fűkaszát és láncfűrész tulaj-
donított el. Egy állampolgár 
értesítette a rendőrséget 
2018. január 14-én 20 óra 36 
perckor, hogy ismeretlen tet-
tes a badacsonytördemici 
pincéjéből eltulajdonított 
egy fűkaszát és egy láncfű-
részt, melyek összértéke 
megközelítőleg nyolcvane-
zer forint. A rendőrök adat-
gyűjtése során egy 61 éves 
helyi lakos került a rendőr-
ség látókörébe, akit a beje-
lentést követő egy órán belül 
otthonában igazoltattak. A 
férfi ezt követően önként 
előadta ingatlana tárolóhe-
lyiségéből az ellopott mező-
gazdasági szerszámgépeket.
Ellene a Tapolcai Rendőrka-
pitányság lopás vétség el-
követésének megalapozott 
gyanúja miatt indított bünte-
tőeljárást - tájékoztatta la-
punkat Nagy Judit megelő-
zési főelőadó.

n ITTAS VEZETŐ - Egy 
46 éves siklósbodonyi férfi-
nél mutatott pozitív értéket 
az alkoholszonda. A Tapol-
cai Rendőrkapitányság 
munkatársai 2018. január 
13-án 21 órakor Lesencefalu 
belterületén állították meg 
egy személygépkocsi veze-
tőjét. Az igazoltatáskor ki-
derült, hogy a sofőr a vezetés 
megkezdése előtt szeszes 
italt fogyasztott. Az egyen-
ruhások a férfit további min-
tavétel céljából előállították 
a Tapolcai Rendőrkapitány-
ságra, és ellene járműveze-
tés ittas állapotban vétség el-
követésének gyanúja miatt 
indult büntetőeljárás. A 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság felhívja a járművezetők 
figyelmét a közúti közleke-
dési szabályok betartására, 
amely szerint járművet az 
vezethet, aki vezetési képes-
ségre hátrányosan ható szer 
befolyása alatt nem áll, és 
szervezetében nincs szeszes 
ital fogyasztásából szárma-
zó alkohol. A szeszes ital és a 
bódító szer már kis mennyi-
ségben is olyan élettani ha-
tásokat vált ki, melyek nem 
teszik lehetővé a biztonsá-
gos járművezetést. Fogyasz-
tásuk hatására növekszik az 
észlelési idő, tompulnak a 
reflexek, a baleseti kockázat 
ezáltal kimagasló - írta la-
punknak Nagy Judit.

ból álló  sorozat első előadó-
ját. Dr. Túry Ferenc, a mint-
egy félszáz fős hallgatóság 
előtt rávilágított arra a sta-
tisztikák által bizonyított 
tényre, hogy a jó házasság és 
a gyermekekkel kialakított 
harmonikus kapcsolat, a fér-
fiak esetében ötszörös, a nők 
esetében hétszeres esélyt ad 
a 69. életév elérésére, tehát 

fontos egészségmegőrző té-
nyező. Az előadó szerint, ha-
sonló nagyságrendben esik 
latba (az életminőség és a 
hosszabb élet megélése 
szempontjából) az élet értel-
mébe vetett hit és a biztos 
munkahely megléte. A csa-
ládon belüli konfliktusok 
okairól szólva, a dominancia 
harc és az értelmes kommu-

nikáció hiányát hangsúlyoz-
ta a pszichológus. Rámuta-
tott, a magatartástudomány 
ma három jól elkülönülő, de 
sikeres házassági mintát is-
mer. A támogató- , a lobba-
nékony, de békülő-, és a 
konfliktus minimalizáló pá-
rokat. Ugyanakkor négy ká-
ros viselkedési minta teszi 
tönkre az emberi kapcsola-
tokat a családon belül. A má-
sik személyét, jellemét tá-
madó kritika, a lekicsinylés, 
a felelősséget tagadó véde-
kezés, a másik hibáztatása, 
illetve a kőfalat emelő, né-
maságba burkolózó vissza-
vonulás a partner panaszai-
ra. A gyermekekről, azok he-
lyes neveléséről is bőven 
esett szó az előadáson. Ese-
tükben dr. Túry Ferenc a 
következetességre hívta fel a 
figyelmet, illetve arra, hogy 
a gyakori testvérek közötti 
„harcokba”, veszekedések-
be, csak kifejezetten indo-
kolt esetben célszerű beavat-
kozni, legjobb, ha az magá-
tól normalizálódik, rendező-
dik.                                   (tl) 
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Balról: A szervezők részéről Sötét Béla, Sötét Csilla és 
a meghívott előadó dr. Túry Ferenc                      Fotó: tl.

A közlekedési tábla jelen állapotában nem látja el 
funkcióját. Veszélyes helyzet is kialakulhat    Fotó: tl

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50 - 60 Ft/db
Burgonya: 159 Ft/kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
V.hagyma: 129-200 Ft/kg
Paprika: 980 Ft/kg
Paradicsom: 780 Ft/kg
Uborka: 698 Ft/kg
Körte: 430 Ft/kg
Alma: 275 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 359 Ft/kg
Mandarin: 380 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 499 Ft/kg
Birsalma: 460 Ft/kg
Gyömbér: 1400 Ft/kg
Sav. káposzta: 450 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sóska: 880 Ft/kg
Retek: 250-300 Ft/kg

Heti SÜTI

Linzi koszorú

Hozzávalók: 45 dkg liszt, 30 dkg 
vaj, vagy margarin + 5 dkg zsír, 15 
dkg porcukor, 2 vaníliás cukor, 2 
tojás sárgája, csipet só
Töltelék: barack-, vagy eperlekvár
Elkészítés: A lisztet a zsiradékkal 
elmorzsoljuk, a többi hozzávalóval 
összegyúrjuk, és fóliába csoma-
golva hideg helyen legalább egy 
órát pihentetjük (de a hűtőben ma-
radhat akár egész éjszaka is!). 
½ cm vékonyra kinyújtjuk, felét 
közepén kiszúrt linzerszaggatóval, 
másik felét az egész szaggatóval 
kiszúrjuk, és sütőpapírral bélelt 
tepsibe tesszük. A lyukas karikákat 
a megmaradt tojásfehérjével meg-
kenjük, majd 180 fokos sütőben 
10-12 perc alatt világosra sütjük. 
Kisülés után egy-egy egész és ki-
szúrt korongot savanykás lekvárral 
összeragasztunk, tetejét porcukor-
ral meghintjük.

   Dobosné Szabó Márta
         Székesfehérvár

Rendőrségi hírek

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com
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