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

1943. január 12-én heves aknavető- és tüzérségi előkészítés után megindult az
urivi hídfőből a többszörös
túlerejű orosz csapattámadás. A hadművelet kivetette
a magyar egységeket állásaikból, és a támadók igen jelentős teret nyertek. A csaták
szörnyű poklában, a hazától
mintegy kétezer kilométerre, több tízezer magyar katona halt meg, tűnt el vagy
lett hadifogoly. A kétszázezer főt meghaladó hadsereg
személyi állományának közel 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 ezelőtti tragédiát nem lehet elfeledni, nem lehet megemészteni, ám emlékezni,

Hangodi László történész idézte fel 1943 telét a megemlékezésen
emlékeztetni
szükséges
minden év januárjában.
Ezúttal Hangodi László történész, a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum főmuzeológusa idézte fel az akkori szörnyűségeket, több
adattal, helyi vonatkozású
ténnyel is kiegészítve beszédét. Egy tapolcai túlélővel, akkori katonával, Koltai
Ferenccel folytatott 1984-es

beszélgetéséből is olvasott
fel néhány sort, a közelharc
borzalmairól, megsebesüléséről és kínkeserves hazaérkezéséről.
A megemlékezésen az önkormányzat nevében Dobó
Zoltán polgármester, Lévai
József alpolgármester, Buzás
Gyula és Pass Sándor képviselők gyújtottak mécsest. A
Jobbik Ifjúsági Tagozata ne-

Fotó: szj.

vében Polt Balázs, a Fidesz
tapolcai szervezete nevében
Szakonyi Balázs, a Fidelitas
képviseletében Erdei István
Balázs hajtott fejet hasonlóképpen a hősök előtt.
A megemlékezésen Havasi
Gábor olvasott fel, Péni Béla és Haga Kálmán pedig az
Il Silenzio-t fújták el trombitán a rendezvény zárásaként.
(szj)

„Valahol
tetőled távol”
A Donnál végzetes
vereséget szenvedő
magyar hadsereg katonáit nem politikai
szándék vezérelte.
Parancsot teljesítettek. Elődeink, nagyapáink, dédapáink nem
politikai meggyőződésből, hanem törvénytisztelő magyar
állampolgárként tettek eleget az akkori
előírásoknak, s álltak
helyt a végsőkig. A főhajtás megjár még
hetvenöt év után is
nekik, hiszen a haza
iránti elkötelezettségből, kötelességtudatból, férfiasságból, bátorságból örök példát
adtak a későbbi nemzedékek számára. Ha
ma valami apróságon
fennakadunk, vagy
mérgelődünk, gondoljunk 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

Tanóra a tapolcai ’56-ról
Rendhagyó történelem
órát tartott a Bárdos Lajos
Általános Iskola Székhelyintézményében Cseh
Balázs múzeumpedagógus, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum munkatársa.

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

Idén is túrázik a csoport
A Für Ágnes által vezetett
Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály az idei évben is a
korábban megszokott aktivitással hívja, várja a természet szerelmeseit. Szombaton a 12 km távú Badacsonytördemic-Szigliget útvona-

lon túráznak. Találkozó a tapolcai vasútállomáson január 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 Imréné vezeti.
(me)

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

adott esetben kérdeztek,
hozzászóltak az elhangzottakhoz. Mindez a mostani alkalommal is hasonlóképpen
történt, s a látottak alapján a
folytatás borítékolható. (szj)

A csütörtöki órán a gyerekek
a képekkel, korabeli fegyverekkel illusztrált előadás során ismerkedhettek meg Tapolca 1956-os eseményeivel, úgy, hogy maga az előadó is korhű katonai egyenruhát viselt. Az óra ugyan
rendhagyó, de Cseh Balázs
lapunk kérdésére elmondta,
hogy szeretnék ezt a gyakorlatot, akár más témakörök
vonatkozásában is minél
gyakoribbá tenni. Az eddigi A gyerekek érdeklődve hallgatták Cseh Balázst, adott
tapasztalatok biztatóak, hi- esetben hozzá is szóltak az elhangzottakhoz Fotó: szj.
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KÖZÉLET

Tudni kell nemet mondani!
VESZÉLY - Az elmúlt év
végének egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó
tapolcai közéleti eseménye, dr. Zacher Gábor főorvos, toxikológus, igazságügyi
orvosszakértő
előadása volt. Szerinte a
világban a biofüvek révén,
engedély nélküli emberkísérletek zajlanak.

A kábítószerek, a szerhasználat világának talán legavatottabb hazai ismerője, a
törvényi szigorításokat mérsékelten, a családon belüli
kommunikáció javítását viszont a legfontosabb fegyvernek tartja a drogok elleni
harcban. Erről beszélt a Tamási Áron Művelődési Központban.
- Hogyan is állunk ma a szerhasználattal, a drogokkal
Magyarországon? Mire a
magyar fiatalok betöltik 18.
életévüket, az alkoholt szinte száz százalékuk, egyéb tudatmódosító szert pedig
negyven százalékuk kipróbál már. Az úgynevezett biofüvek, a szintetikus kábítószerek ma nagyon olcsók a
kábítószer piacon. Amíg egy
jó minőségű marihuánás cigaretta ára 1800-2500 forint,
addig a „szemétdrogok”,
még intenzívebb hatással,
mindössze 500 forintba kerülnek. Amíg a marihuánának, a benne lévő THC-nek
az orvoslásban van igazolható, gyakran kedvező hatása, addig a szintetikus marihuána származékok egyike
sem került be a medicinába.
Nem véletlenül. Az elmúlt
négy évben több, mint 300
új, szintetikus szer jelent
meg az Európában. A mikroelektronikai ipar nem tud
ilyen sebességet felmutatni.
Honnan jönnek, miért veszélyesebbek a korábbiaknál ezek a drogok? Van egy
gyógyszerkutató
intézet,
ahol találnak egy ígéretes
molekulát, amely kísérleti
körülmények között, valamilyen vastagbél daganatot
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
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Január 22. 14.00-16.00
-Dobó Zoltán polgármester
Január 29. 14.00-16.00

Dr. Zacher Gábor: Ha a gyerek szeretne velünk
kommunikálni, azt semmilyen körülmények között
nem szabad elutasítani
Fotó: Töreky László
képes elölni. Hurrá, hurrá, zajlanak. Ettől, ez a mai tíelindul a kísérletek sora, ki- pusú szerhasználat sokkal,
derül, hogy valóban tökéle- de sokkal veszélyesebb törtesen elöli a tumoros sejtet, ténetté vált, mint a húsz, hude májelégtelenséget, szív- szönöt évvel ezelőtti törtéritmuszavart, izomszétesést, netek az extazival, meg a
vagy éppen veseelégtelensé- marihuánával. Amikor bekíget okoz. Magyarán szólva, nálják a gyereket, hogy fiesély sincs, hogy ezek a sze- gyelj öreg, ez egy biofű, akrek a humán gyógyászatba kor a gyerek beleszív és
bekerüljenek, mert lehet, könnyen lehet, hogy a THC
hogy meggyógyul tőle a hatásának a töredékét, de levastagbél, de meg fog halni het az is, hogy a hússzorosát
a páciens májelégtelenség- kapja. Nem beszélve a melben. Minden ezer kifejlesz- lékhatásokról, amely éppen
tett molekulából csak egy úgy ismeretlen ezeknek a
olyan van, amely eljut a pa- szereknek az esetében, mint
tikáig. A biofüveket viszont a tudatmódosító hatás intenzömében kínai laboratóriu- zitása. Az említett drogok
mokban megalkotják, le- forgalma a világban 2016gyártják és mintegy három ban becslések szerint 3000
hét alatt bekerül az unióba. milliárd dollár volt. A gyárOtt van a piacon, anélkül, tótól a vásárlóig kimunkált
hogy ezekről a szerekről utak vannak, a kereskedelbármit is tudnánk. Hogy de- me könnyű, hiszen millirül ki, hogy új szer van a pi- grammok az adagok, tehát
acon? Véletlenül. Mondjuk sokkal egyszerűbb elrejteni,
úgy, hogy szombat hajnal- áthozni a határokon ezeket a
ban Tapolca város főutcáján „dekákban mért nagy menya rendőrök megállítanak egy nyiségeket”. Létezik egy
autót és valamelyik fiatal korosztály, a digitális világ
akik előbb
zsebében találnak egy zacs- „őslakosai”,
kót, benne némi fehér porral. nyúltak a mobiltelefonhoz, a
Mit tudunk meg? Tapolcán facebookhoz, mint önmatalálták meg, fehér por, ilyen gukhoz. Nekik ez így terméés ilyen hatóanyagot tartal- szetes. És itt vagyunk mi, a
maz és semmi egyebet. „bölcs” felnőttek, a mobilNagyjából négy évnek kell telefonos, internetes világ
eltelnie, hogy az unióban betelepültjei. Amikor itt van
erről a szerről kellő mediká- egy a téma, konkrétan a kális információnk összegyűl- bítószer, akkor próbáljunk
jön. Magyarán szólva, enge- erről úgy kommunikálni fidély nélküli emberkísérletek ainkkal, lányainkkal, hogy

valódi információt adjunk át
számukra. Olyat, amit gyermekünk hasznosítani tud
majd abban a szituációban,
amikor szembekerül magával a szerhasználattal. Mikor
fog ő ezzel szembekerülni?
Akkor, amikor nem leszünk
ott. A drog ellen egy hárombetűs 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 felnőttek mit pakoltunk bele a
puttonyába. Úgy gondolom,
ha a gyerek szeretne velünk
kommunikálni, azt semmilyen körülmények között
nem szabad elutasítani vagy
elodázni, mert ezek a pillanatok elszaladnak, visszahozhatatlanok… Ahogy a cigarettázó, sörözve meccset
néző apa, mint szociális
minta is megragad. Az
„ementáli gyerekek” korszakát éljük. A kamaszgyerek olyan, mint egy lassan
érlelődő lyukacsos sajt. Itt
persze a pszichés fejlődés
lyukaira kell gondolni, amelyeket az utódainkkal való
értelmes kommunikációval,
beszélgetéssel kellene betöltenünk, hogy a bizalom és a
későbbiekben is használható kommunikációs csatorna
kialakuljon. Nekünk kell
lépni,
nekünk
kell
megtalálni velük a közös nevezőt és felkészülni arra,
hogy számos dologban mi is
képesek legyünk tanulni tőlük! Fel kell tennünk a kérdést önmagunkban, vajon
képesek vagyunk-e értelmes
beszédet folytatni a marihuánát először kipróbáló gyerekünkkel? Képesek vagyunk-e higgadtan elmondani neki, hogy „ugye tudod,
hogy nem hoztál jó döntést…”, ahelyett, hogy kikelnénk magunkból és
szankcióval fenyegetnénk
őt. Ez borzasztóan fontos
dolog!
(tl)

TÁJÉKOZTATÁS

GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

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

A balesetet szenvedett, elhullott állatok ügyében hívható új telefonszám: 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 útvonalakon történt rendkívüli esetekhez történik.
Tapolca Város Önkormányzata

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:
Dr. Németh Mária Anita 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 30/240-5054

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Megjelenik a TAPOLCAI
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Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Találkozás, múltidézéssel
Baráti beszélgetés az idén ötvenöt esztendős tapolcai gyermekkönyvtárról
Nosztalgikus baráti beszélgetésre hívta össze a
hétvégén a Wass Albert
Könyvtár gyermekrészlege az intézmény ma már
nyugdíjas vezetőit, kollégáit, felnőtt és mai olvasóit. Szinte mindenkinek
volt egy-egy tanulságos,
érdekes története a múltból.

Tapolcán 55 éve, a hatvanas
évek első felében létesült
gyermekkönyvtár egy kis
fűszerüzlet helyén, a Kossuth Lajos utcában. Az első
kinevezett vezető Németh
Árpádné volt. A szükséges
bútorzatot az Építőipari
KTSZ asztalosipari részlegében készítették, a könyveket a tóparti könyvtárban válogatták szét és egy hófúvásos, hideg téli napon szállították át a város tanácsának
lovaskocsiján az új helyre.
Így, csendben, minden ünnepi ceremónia nélkül nyílt
meg az első gyermekkönyvtár Tapolcán, amelyet a hajdani kollégák összetartása,

KULTÚRSAROK

V

itéz Tóth Károlyt sokan ismerik Tapolcán,
ám talán mégis többen vannak olyanok, akik nem tudják, izgalmas, lebilincselő
kötetben is olvasható, viharoktól, szenvedéstől sem
mentes életrajza.
Az „Üzenet - és mégis
élünk” című visszaemlékezés a tapolcai Wass Albert
Könyvtárban is megtalálható. A kiadványra a Tapolcán

A meghívottakat elsőként Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros vezető, az esemény szervezője köszöntötte
Fotó: Töreky László
elhivatottsága és szaktudása
hamar népszerűvé tett a városban - derült ki a múltidéző eseményen, ahol a tapolcai városi könyvtár gyermekrészlegének
elmúlt
több, mint fél évszázada, az
elvégzett munka eredménye

és máig tartó hatása rajzolódott ki a visszaemlékezésekből. A meghívottakat elsőként Vasáros Ferencné
gyermekkönyvtáros vezető,
az esemény szervezője köszöntötte. Dr. Décsey Sándor igazgató a szakterület

Izgalmas életút könyvben
élő, körmendi származású
Horváth Sándor hívta fel figyelmünket. Mint elmondta,
egy véletlen folytán ismerkedett meg az 1929-es zalai
születésű Károly bácsival.
"Pödrött bajusza, idős kora
ellenére is még délceg, katonás megjelenése, fényes
csizmája azt sugallta, nem
akárkivel van dolgom" - fogalmazott Horváth Sándor,
és igaza volt. Tóth Károly át-

élte a második világháború
borzalmait, majd a Rákosi
rendszer sanyargató politikáját is. Hazafias szándéktól
vezérelve, nyugati segítséggel többször átlépte az aknamezős határt, a körmendi járáson át, azzal a szándékkal,
hogy ellenállási mozgalmat
szervez Zalában. Küldetése
nem járt sikerrel, 1956 őszén
a csákányi Rába-hídnál elfogták. 10 és fél év börtön
következett,
hajszálnyira
állt a kivégzéstől. Szabadulása után költözött a környékre, konkrétan egy hegymagasi romos malmot vett
meg (szüleinek malma volt),
s újított fel. A könyv tárgyilagosan, hitelesen jeleníti
meg a közelmúltat, önéletrajz, amelyet kemény valóság és romantikus fordulatok egyaránt jellemeznek.
Izgalmas olvasmány, kihallik belőle a bilincscsörgés és
a fegyverropogás. Tóth Károly egy malomból indult, s
Vitéz Tóth Károly és a róla szóló önéletrajzi könyv bo- oda is tért vissza. A röghöz,
amelyből vétetett.
(szj)
rítója önmagáért beszél. Érdemes elolvasni

aktív dolgozóinak, a mai
gyermekkönyvtáros kollégák érdemeit hangsúlyozta a
nosztalgikus beszélgetést
megelőzően. – Ma, a múltban megszokottnál is több
munkát, erőfeszítést kell
tenniük dolgozóinknak an-

nak érdekében, hogy a gyermekek olvassanak, hogy
felfedezzék, értékek vannak
e falak között. Programokat,
szórakozási lehetőséget kell
biztosítanunk
számukra,
ahogy itt mutatjuk meg azt
is, hogy miképpen kell elkészíteni egy-egy iskolai
dolgozatot, pályázati munkát, miként kell és lehetséges e falak között megszerezni az azokhoz szükséges
információkat.
- Úgy gondolom, ahogy a
múltban, úgy a jelenben is
egy nagyon jó csapat dolgozik ezen a fontos szakterületen - méltatta a speciális
könyvtári szakterület dolgozóinak erőfeszítéseit az
igazgató.
(tl)

A gyermekek
olvasásáért
napjainkban
sokkal többet
kell tenni

Heti Ötlet
Lengvárszky Szabolcs (Vannet)
telekommunikációs szakértő

Néhány évvel ezelőtt általános gyakorlat volt az
utasszállító repülőgépeken kikapcsoltatni a mobiltelefonokat, 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, egészen a 2010-es évek elejéig szabály volt minden
utasszállító repülőgépen,
hogy az elektromos eszközöket kötelezően ki kell
kapcsolni. Főként azért,
hogy ezek adatforgalma
ne okozzon zavart a gép
műszereinek működésében és a pilóták kommunikációjában. A változás
2013 körül indult meg.
Előbb az amerikai, majd
az európai repülésbiztonsági ügynökségek is engedélyezték a telefonok, táblagépek, e-könyv olvasók

egészség
környezet
informatika

és más eszközök használatát, repülési módba állítva. Az úttörő légitársaságok azonban szintet léptek
azóta, az utasok már nem
csak az eszközeiken lévő
alkalmazásokat használhatják, hanem wifin keresztül internetezhetnek
is. A légitársaságok ezért
egy kézenfekvő megoldást választottak, a műholdas internetet” - tudtuk
meg a technikai részleteket Lengvárszky Szabolcstól, a Vannet telekommunikációs szakértőjétől. A repülőgépekre egy
speciális antennát szereltek fel, amely menet közben úgy pozícionálja magát, hogy folyamatosan
kapcsolatban maradjon
egy kommunikációs műholddal. Az utasok laptopjai, telefonjai és a földi
szerverek között így a műholdon közvetíti az adatforgalmat.
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Téli gumi és hólánc
Kötelező és ajánlott kellékek az autóban ősz végétől tavaszig
TÉL - Magyarországon
jelenleg nem kötelező a
téli gumi, ám a közútkezelő az időjárási- és útviszonyok függvényében
egyes útszakaszokon kihelyezhet "Hólánc használata kötelező" táblát.
Érdekesség, hogy a környező országok egy részében kötelező a téli
gumi használata, sőt,
még a hólánc is.

A Vezess.hu összeállításából kiderül, hogy Ausztriában november elsejétől április közepéig télies útviszonyok mellett kötelező az
összes keréken a legalább 4
milliméter profilmélységű
téli gumi, vagy a hajtott kerékre szerelt hólánc. A hólánc kötelező, viszont csak
ott szabad használni, ahol
összefüggő hó, vagy jégréteg borítja az útfelületet és a
hólánc nem károsítja az aszfaltot. Csehországban kötelezően előírt téligumi-használat nincs, de november elseje és április vége között
egyes útszakaszokon táblá-

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.
val jelezhetik, hogy oda csak
téli gumival szabad behajtani. Hóláncnak kell lennie
az autóban. Szlovákiában
dátumtól függetlenül, ha az
utat összefüggő hó- vagy
jégréteg borítja, akkor személyautóknál az összes keréken legalább 4 mm profilmélységű téli gumi használata kötelező. A téli vagy
megfelelő négy évszakos
gumi hiányában 60 eurós
büntetésre kell számítani. A

hólánc használata viszont
nem megengedett. A téli gumit a hideg évszakban kötelező használni többek között
Szerbiában, Szlovéniában,
Finnországban, Lettországban, Litvániában, Észtországban, de ahol ezt nem írják elő kifejezetten, például
Németországban, Svájcban,
a nem megfelelő felszereltség miatt (esetleg nyári gumival) okozott baleset, kár,
komoly büntetési tételt je-

lent. Összességében elmondható, hogy aki külföldre utazik, az megfelelő minőségű
téligumival induljon útnak,
a csomagtartóban pedig kapjon helyet a hólánc.
Ezen kívül legyen nálunk
fényvisszaverő
mellény,
jégkaparó, vontatókötél, bikakábel, hólapát, meleg
pokróc, fejlámpa.
A hólánc használatával kapcsolatban néhány lényeges
tudnivalóra hívta fel a fi-

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

gyelmet a témában megkérdezett szakértő, Zoltai Sándor. A tapolcai gumiszerviz
vezetője elmondta, hogy
legalább tíz centiméter vastagságú, öszefüggő hórétegnél szabad a hóláncot alkalmazni. Ugyanis ez az a
mélység, amelyben még a
lánc képes elsüllyedni. Vékonyabb rétegnél már károsítja a gumit, az arra ható
nyomás. Megtörhet a benne
lévő acélszál, ami azt jelenti,
hogy az autós új gumit vehet. A sebességnél is óvatosnak kell lenni, egyáltalán
nem ajánlott a 40 kilométernél magasabb óránkénti sebesség. Elszakadhat a lánc,
és a forgó alkatrésznél csapkodó darabok komoly károkat okozhatnak a karosszériában. A téliguminál viszont
nem a hó, hanem a külső hőmérséklet a mérce. Hét Celsius fok alatt mindenképpen
ajánlott, mégha ezt törvény
nem is írja elő Magyarországon, hiszen a nyári gumik tapadása ilyen hőmérsékletnél már nagyon gyenge.
(szj)

Hirdetés

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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Veszélyessé válhat a közlekedés
A következő napokban
várható időjárási viszonyok miatt a Tapolcai Rendőrkapitányság
figyelmeztető felhívást ad ki.

Egyre gyakrabban kell számítani havas vagy ónos esőzésre. A hőmérséklet folyamatosan fagypont körül,
vagy az alatt lesz. Az előrejelzések szerint tartósan
számítani kell a téli időjárási
körülményekre. Télen, utazás előtt kalkulálják be a menetidőbe, hogy lassabban lehet és kell közlekedni az utakon, hiszen alkalmazkodni
szükséges a megváltozott útviszonyokhoz. A téli időszakban jellemzően pályaelhagyással járó és nem megfelelő követési távolság
megtartásából eredő balesetek történnek. A járművezetők egy része nem figyel oda
a megváltozott útviszonyokHirdetés

www.tapolcaiujsag.hu

ra, nem ismeri fel az abban
rejlő veszélyeket. A hőmérséklet csökkenésével a havas, jeges úttesten való közlekedéskor megnő a jármű
megcsúszásának veszélye,
különösen fékezéskor, valamint útkanyarulatokban való haladáskor.
A járművezetőnek óvatosabban kell a jármű gyorsítását, lassítását végezni, a
fékpedált különös gondossággal kell kezelni. Még jobban figyeljenek arra, hogy
megfelelő követési távolságot tartsanak az előttük haladó járművek mögött, hogy
azok bármilyen okból történő váratlan manővere esetén 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 – lehetőség szerint ne legyen havas,
hogy még véletlenül se történhessen meg, hogy a lábuk
menet közben lecsúszik a
pedálról - írta lapunknak
Nagy Judit a Tapolcai Rendőrkapitányságmegelőzési
főelőadója.

TAPOLCAI ÚJSÁG -
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Jó lehetőség előtt a szakszolgálat
RENDKÍVÜLI ÜLÉS - Tapolca képviselő-testülete
támogatja a Veszprém
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat telephelyének
áthelyezését, a szakmai
és infrastrukturális feltételek javítása érdekében.

Erről a keddi rendkívüli ülésen döntött a testület. Az
egykori Ady utcai borászati
labor helyén kialakított Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye az ellátott gyermekek magas száma miatt, meglehetősen szűkös körülmények között, látja el feladatát. Kevés a fejlesztésre szolgáló helyiségek száma, a konduktori terem mérete nem felel meg a
jogszabályi előírásoknak,
nincs vezetői és közalkalmazotti iroda, de problémát jeHirdetés

lent a fejlesztőeszközök, valamint az iratok elhelyezése
is. Az intézmény bővítésére
nincs lehetőség.
A Pedagógiai Szakszolgálat
gondjainak megoldására, a
belvárosi irodaház első emeleti, jelenleg kihasználatlan
szintje kínálkozik. A városvezetés 2017. július 17-én a
Veszprémi Tankerület igazgatójával és gazdasági vezetőjével közösen megtekintette az épületet. Abban a felek egyet értettek, hogy az
intézmény áthelyezésével a
feladatellátás feltételei lényegesen javulnának, azonban az akadálymentesítést
(minimum az első emeletig)
meg kell oldani. Akkor a felek megállapodtak abban,
hogy amennyiben pályázati
lehetőség nyílik az épület alkalmassá tételére, visszatér-

nek a kérdésre. Időközben a
Tankerületnek lehetősége
adódott az EFOP-4.1.6. „A
köznevelés támogató szerepének erősítése” című pályázat benyújtására, azonban a pályázatban csak projektarányos akadálymentesítésre van lehetőség, ezért a
teljes akadálymentesítést a
tulajdonosnak, Tapolca önkormányzatának
kellene
megvalósítani.
Az ülésen elfogadott döntés
szerint az önkormányzat a
Veszprémi Tankerületi Központtal együttműködve vállalja a bejárat előtti rámpa
előírásoknak megfelelő akadálymentes kialakítását, valamint az első emeleten kialakítandó funkciók eléréséhez szükséges akadálymentes megközelítés biztosítását.
(szj)
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Előadás Wass Albert életművéről
Takaró Mihály író, irodalomtörténész, tanár Wass
Albert életművéről szóló,
sodró lendületű és mindvégig érdekfeszítő előadását nagy érdeklődés kísérte a városi könyvtárban a múlt szerdán.

Wass Albert műveinek, életpályájának, világnézetének,
értékszemléletének
talán
legavatottabb tudója és hirdetője Magyarországon Takaró Mihály. A számos szakmai díjjal kitüntetett, elismert irodalmár előadása bár
egy 2016-ban megjelent
Wass Albert magánlevelezésekből összeállított és általa
szerkesztett kötet címét viselte, valójában igyekezett a
hányatott sorsú erdélyi író
teljes életpályáját bemutatni a boldognak alig mondható gyermekévektől az 1998ban Floridában bekövetkező
tragikus halálig. Takaró Mihály hangsúlyozta, Wass Albert titka nem magánlevelezéseiben van, hanem abban
az életfelfogásban, amelytől
soha, semmilyen körülmények között nem tágított.
Mindig ugyanazt mondta,
vagyis élete középpontjában

(10 évvel ezelőtti tudósításból)

Takaró Mihály írót, irodalomtörténészt dr. Décsey Sándor köszöntötte és ajánlotta
a közönség figyelmébe
Fotó: Töreky László
mindig ugyanaz a Tamási jük Wass Albert születésé- kapcsolatosan fel szoktak
Áron által is vallott gondolat nek 110. évfordulóját és emlegetni, mind hamisak és
állt: aki embernek hitvány, ugyanebben az évben emlé- hazugok - mondta Takaró
az magyarnak is alkalmat- kezünk halálának 20. évfor- Mihály, aki érdekfeszítő előlan. Aki Wass Albert műve- dulójára. - Wass Albertet adásában mindazon, ma már
szocializálódott, bizonyítottan hamis vádak
ket olvas, az feltétel nélkül rosszul
szereti az írót, aki gyűlöli, az “flaszterlakó barátaink” kö- alól tisztázta Wass Albertet,
csak azért teszi, mert nagyon zül sokan megosztó szemé- amelyekkel ideológiai és pojól tudja, hogy Wass Albert lyiségnek nevezik, azonban litikai ellenségei, – különöminden sorának elolvasása valójában csak az tartja őt sen az ellene merényletet is
után egy kicsit magyarabbak megosztónak, aki nem isme- megkísérlő- román államleszünk - hangsúlyozta la- ri a műveit. Aki ugyanis ol- gépezet és titkosszolgálat
punk egyik kérdésére vála- vasta és megértette az író igyekeztek megbélyegezni a
szolva az irodalomtörténész, akármelyik könyvét, az tud- háború utáni években és teaki felhívta a figyelmet arra ja, hogy mindazok a vádak, szik ezt, szellemi örökségét
is, hogy 2018-ban ünnepel- amelyeket Wass Alberttel megkérdőjelezve máig. (tl)

Moziműsor

HELYREIGAZÍTÁS
A 2018. január 12-én megjelent
lapszámunkban a „Gyöngyi utolsó
útja” című tudósításunk képaláírásában Nagy Károly kanonok helyett tévesen Nagy József kanonok
nevét írtuk. Az érintettektől elnézést kérünk.

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 angollengyel animációs film
Hossz: 95 perc
Rendező: Dorota Kobiela,
Hugh Welchman
...
18 – 24. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
THE COMMUTER: Nincs
kiszállás
Színes, szinkronizált franciaangol-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

Szobrot avattak,
intézményt
neveztek el róla

Hirdetés

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

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.

2008-ban, azaz Wass Albert
születésének századik évfordulóján avatták fel Tapolcán az író szobrát, a róla
elnevezett könyvtár előtt.
Akkor, a megyei napilap újságírójaként tudósítottam az
eseményről:
„Marton László, nemrégiben elhunyt Kossuth-díjas
szobrászművész utolsó alkotása szülővárosában, Tapolcán kapott helyet. A szobrászművész által készített,
Wass Albert író - költőt ábrázoló bronz mellszobrot
tegnap koraeste avatták fel.
Az ünnepségen a 100 évvel
ezelőtt született és tíz éve
elhunyt költő-író életútját,
munkásságát az ismert tapolcai pedagógus G. Dr. Takács Gizella ismertette az
esős, kellemetlen idő ellenére is szép számmal megjelent
közönséggel, majd Ács János polgármester olvasta fel
a költő Hamburgban élő fia,
Wass Endre Tapolcára írt
levelét. ...A mellszobrot Ács
János polgármester és az alkotó, Marton László özvegye
leplezte le...
Szijártó János

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
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Sport, ami összeköt
Nosztalgiáztak a szép eredményeket elérő kézilabdás nők

A hölgyek
„rúgták
a bőrt"
Az újév első szombatján a
hölgyeké volt a főszerep a
Csarnok Kupa teremlabdarúgó tornán.

TALÁLKOZÓ - Az eredetileg baráti összejövetelnek indult, Nosztalgia Női
Kézilabda Mérkőzésként
meghirdetett sportösszejövetel rengeteg érdeklődőt vonzott két ünnep között 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 feleleveníteni a találkozóval,
továbbá felhívni a figyelmet
a mozgás fontosságára az
ünnepek alatt is. A valamikori csapattársakat azóta is
szoros barátság köti össze, a
távolság ellenére is egy
„nagy családként" emlékeznek vissza a tapolcai sporttársakra, ezért választották
„A sport, ami összeköt" szlogent rendezvényüknek. Kezdeményezésük végül nagyobb nyilvánosságra és
népszerűségre tett szert,
mint tervezték. Megtelt a nézőtér jelenlegi és egykori ké-
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Hat csapat mérte össze erejét
a Csermák József Rendezvénycsarnokban. A dobogó
legfelső fokára a TASKE, a
másodikra a Vép, a harmadikra pedig a PELC – Nyárád csapata állhatott. Egész
napos teljesítményével a
legjobb kapus Vecseri Krisztina (PELC – Nyárád) lett, a
legjobb mezőnyjátékos Grubits Daniella (Vép), míg a
gólkirálynő címet Gólik
Fruzsina (TASKE) érdemelte ki.
(me)
A játékosok közül többen elmondták, hatalmas élmény, jó érzés volt újra együtt
pályára lépni
Fotó: Májer Edit
zilabdásokkal, hozzátartozókkal, barátokkal, sportszeretőkkel. Nosztalgikus
hangulatban, jó érzésekkel
léptek pályára a játékosok,
azaz a Toplan VSE
2002/2003-as megyei bajnokai, 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 2010/2011ben megyei bajnokságot
nyert együttes. Ez alkalommal nem a mérkőzések végeredménye számított igazán.
Az este a barátság és a

mozgás örömének jegyében
telt. A sportrendezvényen
köszöntötték az egykori
szakosztályvezetőket, edzőket, azaz Antal Lászlónét,
Bereczné Csincsi Erikát, dr.
Földi Istvánnét, Koleszárné
Lelkes Katalint, Kordik Csa- Hat női csapat küzdött
bát, Németh Lászlót, illetve meg a dobogós helyekért
Fotó: Csarnok
Somogyi Sándort.
(me)

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

A mindig edzésben lévő Tapolcai Trappolók lelkiismeretesen végigcsinálták a feladatot
Fotó: Májer Edit

Fesztiváloztak a sportolók
A mozgás és a közösségi
élmény jegyében gyűltek
össze tavaly év végén a
helyi sportegyesületek a
jubileumi, tizedik Sportfesztiválra, a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

Nyolc csapat a hagyományos sor - és váltóversenyeken mérte össze erejét, gyorsaságát, ügyességét. A korábbi években csapatként indult játékvezetők a sportszerű lebonyolításban mű-

ködtek közre hatékonyan. A
dobogó legfelső fokára a
minden korosztályt képviselő Múlt- jelen- jövő, a másodikra a tavalyi nyertes
Tapolcai Öregfiúk FC, míg a
harmadikra a Kézis Kakasok
állhattak. Negyedik helyen a
Kosárlabdások, ötödiken a
Fitt-velem, hatodikon az Atlétika, hetediken a Kézis Pipik, nyolcadik helyen pedig
a Tapolcai Trappolók végeztek. A jó hangulatú sportprogramon kellemesen elfáradtak a résztvevők. (me)

A III-IV. korcsoportban a
Varga Eszter, Tölgyes Réka,
Benedek Enikő Zsófia hármas pedig a második helyet
szerezte meg. Az első helyezettek továbbjutottak a
karcagi, országos döntőbe.
Felkészítőjük Gyarmati Zoltánné, munkáját segítette
Szollár Csaba.
Gyarmatiné elmondta, az elmúlt évek legszebb eredményei születtek ezen a

megmérettetésen.
Iskolai
szakkör keretében van lehetősége a gyermekeknek a
sportágat űzni, akik családjuk támogatásával, önerőből
is képzik magukat.
Sokan és gyakran használják
a kültéri asztalt, viszont segítene a felkészülésben, ha a
meglévő benti asztalok mellett további két kinyitható
asztal állna még rendelkezésükre.
(me)

A hazai pályán lezajlott körzeti fordulóban dobogós helyen végzett diákok képviselhették a várost a megyei
megmérettetésen. A továbbjutók, egy kivételével mind a
székhelyintézmény tanulói.
A megyei döntőn, az egyéni
versenyben I-II. korcsoportban Morauszki Krisztián
Milán, III-IV. korcsoportban
Varga Eszter, illetve Nagy
Tamás Levente (Batsányi
Tagintézmény)
szerzett
aranyérmet. A csapatversenyben I-II. korcsoportban
a Giczi Gergő, Kovács
Krisztián, Morauszki Krisztián Milán, míg III-IV. korcsoportban a Horváth János,
Kolompár Balázs, Nagy Ta- Az I-II. korcsoportban a dobogó legfelső fokára állhamás Levente alkotta csapa- tott a tapolcai csapat. Ők is játszanak Karcagon, az
Fotó: Gyarmati Zoltánné
tok végeztek az első helyen. országos döntőben
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Rendőrségi hírek
n TOLVAJFOGÁS - A
rendőrök elfogtak egy 61
éves badacsonytördemici
férfit, aki egy helyi pincéből
fűkaszát és láncfűrész tulajdonított el. Egy állampolgár
értesítette a rendőrséget
2018. január 14-én 20 óra 36
perckor, hogy ismeretlen tettes a badacsonytördemici
pincéjéből eltulajdonított
egy fűkaszát és egy láncfűrészt, melyek összértéke
megközelítőleg nyolcvanezer forint. A rendőrök adatgyűjtése során egy 61 éves
helyi lakos került a rendőrség látókörébe, akit a bejelentést követő egy órán belül
otthonában igazoltattak. A
férfi ezt követően önként
előadta ingatlana tárolóhelyiségéből az ellopott mezőgazdasági szerszámgépeket.
Ellene a Tapolcai Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított büntetőeljárást - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit megelőzési főelőadó.
n ITTAS VEZETŐ - Egy
46 éves siklósbodonyi férfinél mutatott pozitív értéket
az alkoholszonda. A Tapolcai
Rendőrkapitányság
munkatársai 2018. január
13-án 21 órakor Lesencefalu
belterületén állították meg
egy személygépkocsi vezetőjét. Az igazoltatáskor kiderült, hogy a sofőr a vezetés
megkezdése előtt szeszes
italt fogyasztott. Az egyenruhások a férfit további mintavétel céljából előállították
a Tapolcai Rendőrkapitányságra, és ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt
indult büntetőeljárás. A
Tapolcai Rendőrkapitányság felhívja a járművezetők
figyelmét a közúti közlekedési szabályok betartására,
amely szerint járművet az
vezethet, aki vezetési képességre hátrányosan ható szer
befolyása alatt nem áll, és
szervezetében nincs szeszes
ital fogyasztásából származó alkohol. A szeszes ital és a
bódító szer már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, melyek nem
teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az
észlelési idő, tompulnak a
reflexek, a baleseti kockázat
ezáltal kimagasló - írta lapunknak Nagy Judit.
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A jó házasság titkai
A családok támogatása, segítése volt a rendezvény fő céja
KAPCSOLATOK - „Jó házasság-kiegyensúlyozott
gyerek” – címmel, dr. Túry
Ferencnek, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézete
munkatársának, egyetemi tanár, pszichiáter,
pszichológus előadásának adott otthont a VOKE
Batsányi János Művelődési Központ kedden.

A családok támogatására,
megsegítésére szerveződött
Veszprémi Érsekség Családpasztorációs irodája és a tapolcai Reményforrás Embertárs Segítő Egyesület
szervezésében létrejött előadás a korunkra különösen
jellemző nagyszámú válások okaira, a megromló családi kapcsolatok miértjeire
mutatott rá, felkínálva egyben a házasságokban szinte
törvényszerűen felmerülő
problémák feloldásának lehetőségeit. Az érdeklődőket
a szervező egyesület nevében Sötét Csilla köszöntötte,
bemutatva a három előadás-

fontos egészségmegőrző tényező. Az előadó szerint, hasonló nagyságrendben esik
latba (az életminőség és a
hosszabb élet megélése
szempontjából) az élet értelmébe vetett hit és a biztos
munkahely megléte. A családon belüli konfliktusok
okairól szólva, a dominancia
harc és az értelmes kommu-

nikáció hiányát hangsúlyozta a pszichológus. Rámutatott, a magatartástudomány
ma három jól elkülönülő, de
sikeres házassági mintát ismer. A támogató- , a lobbanékony, de békülő-, és a
konfliktus minimalizáló párokat. Ugyanakkor négy káros viselkedési minta teszi
tönkre az emberi kapcsolatokat a családon belül. A másik személyét, jellemét támadó kritika, a lekicsinylés,
a felelősséget tagadó védekezés, a másik hibáztatása,
illetve a kőfalat emelő, némaságba burkolózó visszavonulás a partner panaszaira. A gyermekekről, azok helyes neveléséről is bőven
esett szó az előadáson. Esetükben dr. Túry Ferenc a
következetességre hívta fel a
figyelmet, illetve arra, hogy
a gyakori testvérek közötti
„harcokba”, veszekedésekbe, csak kifejezetten indokolt esetben célszerű beavatkozni, legjobb, ha az magától normalizálódik, rendeződik.
(tl)

Heti SÜTI

Piaci információk

Balról: A szervezők részéről Sötét Béla, Sötét Csilla és
a meghívott előadó dr. Túry Ferenc
Fotó: tl.
ból álló sorozat első előadóját. Dr. Túry Ferenc, a mintegy félszáz fős hallgatóság
előtt rávilágított arra a statisztikák által bizonyított
tényre, hogy a jó házasság és
a gyermekekkel kialakított
harmonikus kapcsolat, a férfiak esetében ötszörös, a nők
esetében hétszeres esélyt ad
a 69. életév elérésére, tehát

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

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

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 csomagolva hideg helyen legalább egy
órát pihentetjük (de a hűtőben maradhat 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 megkenjük, majd 180 fokos sütőben
10-12 perc alatt világosra sütjük.
Kisülés után egy-egy egész és kiszúrt korongot savanykás lekvárral
összeragasztunk, tetejét porcukorral meghintjük.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

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
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

