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Ablakaink Tapolcán
Díjak, elismerések a legjobb alkotóknak és alkotásoknak
Az immár fél évtizedes
múlttal büszkélkedő „Ablakaink”, a megye rangos
amatőr képzőművész találkozója. Idén ajkai, alsóörsi, balatonfüredi, tapolcai és herendi alkotókörök
tagjai mutatták be építészet témájában született
munkáikat a Tamási Áron
Művelődési Központban.

A szervezők hagyományosan díjakkal, oklevelekkel
jutalmazták a legjobbakat.
Az Ablakaink idei díjait, elismeréseit öt alkotó vehette
át Dobó Zoltán polgármestertől és Barczáné Tóth Boglárka intézményvezetőtől.
Németh Ferenc, az Ajkai
Képzőművészeti Egyesület
tagja, akinek szobrai letisztult formavilágukkal a fa és a
fém anyaghasználat szimbiózisával tűnnek ki a tárlaton
- állt a zsűri értékelésében.
Fejes Sándor, a Balatonfüred és Környéke Múzsa Művészeti Közhasznú Egyesület tagja azért kapott díjat,
mert a hagyományos festészet térforma színvilágát

Ajkai, alsóörsi, balatonfüredi, tapolcai és herendi alkotókörök tagjai mutatták be
munkáikat a Tamási Áron Művelődési Központban a napokban
Fotó: Töreky L.
professzionista módon tudta
alkalmazni és beépítette egy
olyan fényhatásba, ami dicséretet érdemel. Sebestyén
Lászlónak, a Herendi Vizuális Műhely tagjának könynyed lendületes ecsetkezelése a komor színek ellenére
szép expresszív hatást nyújtott és nagyszerűen illeszkedett az eredeti vizuális él-

ményhez, a színkontrasztokat pedig következetesen alkalmazta - emelték ki a művészeti bírák. Sütő György, a
Tapolcai Képzőművészkör
tagja az elvont stilizált ábrázolás egyik nagyon jó példája, alkotása egy olyan formakincset elemzett mélyrehatóan, amely önállóan nem
érvényesülne, de a modern

eszközök és anyagkezelés
felhasználásával kitűnik a
tárlat anyagai közül. Az építészeti tereket ugyanakkor
nagyszerűen modulálta festészeti rétegekbe, a sík és tér
problémát nagyon szépen
megoldotta - indokolt a zsűri. (Folytatás a 2. oldalon
„Idén Herendre került...”
címmel)
(tl)

Fúvósaink
2 az 1-ben
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar szombati
újévi hangversenye
egyben jubileumi koncert is lesz, az együttes fennállásának harmincöt éves évfordulója okán. Igaz, a kerek szám a tavalyi évre esett, de ennek
megünneplését a hagyományos, nagy volumenű újévköszöntővel kötötte össze a
zenekar. 1983-ban,
május elsején léptek
fel először, akkor a
létszám tizenöt főt
számlált, az ütős
szekciót egy pergődob és egy cintányér
alkotta. A következő
években a csapat
rendszeres résztvevője lett a bányásznapoknak, a városi
rendezvényeknek.
Péni Béla vezetésével fejlődtek, növekedtek, egy emberöltőnyi időt muzsikáltak
végig, s talán nem túlzás állítani, a város
kedvenceiként.
Szijártó János

Nem árt az óvatosság!

Tavaly 223 rendezvény volt az intézményben. A kép
bal oldalán az igazgató, dr. Décsey Sándor
Fotó: tl.

A kulturális élet sarokköve
A Wass Albert Könyvtár és
Múzeum a Tamási Áron Művelődési Központ és a nem
városi fenntartású VOKE
Batsányi Művelődési Központ mellett Tapolca intézményesített kulturális életének legfontosabb sarokköve. Az elmúlt egy-két évtizedben az olvasási szokások
megváltozása, a technikai és

társadalmi változások mindent fenekestül felforgattak,
új utak keresésére ösztönözték a hazai könyvtárakat is.
Közeleg január 22-e, a magyar kultúra napja. Ez alkalomból kértük egyfajta kulturális számvetésre dr. Décsey Sándor könyvtárigazgatót. (Írásunk a 3. oldalon
„Két és fél ...” címmel) (tl)

Egy, a napokban bekövetkezett tragikus haláleset
kapcsán összegyűjtöttük
azokat a tényezőket,
amelyek a téli időszakban
veszélyforrást jelenthetnek számunkra. Tapolcai
mentőtiszteket
kérdeztünk meg erről.

szívmegállás bármikor be- következményei is egészsékövetkezhet, tehát nem cél- günkre nézve. A megmártószerű úgy végeznünk ilyes- zás hatására az erek összefajta tevékenységet, hogy húzódnak, vérnyomásunk
senki nincs a közelünkben, megemelkedik, légzésünk
aki egy felmerülő probléma gyorsabbá válik, ez pedig jót
esetén segítségünkre kelne. tesz a keringésnek, energiNagy népszerűségnek ör- kusabbá válhatunk tőle, bővend napjainkban a téli, je- rünk szebbé válik.
ges fürdőzés, amelynek ter- (Folytatás a 2. oldalon
Az egész országot bejárta a mészetesen lehetnek pozitív „Csúszós...” címmel) (sr)
hír, miszerint a Somogy megyei Bárdudvarnokon egy
férfi életét vesztette, miután
léket vágott egy tó jegén,
megmártózott a hideg vízben, majd a jég alá szorult, és
feljönni már nem tudott.
Nem ez volt élete első téli
fürdőzése, tehát nem a tapasztalatlansága állhatott a
háttérben. A mentőtisztek
szerint a hideg víz miatti rit- Nézzünk a lábunk elé, vigyázzunk az úton, a járdán,
Illusztráció: szj.
muszavar és az ebből adódó ha hó fedi! Könnyen baj lehet
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Idén Herendre került a Nívó-díj
(Folytatás az 1. oldalról)
Az idén a tárlat „Nívó-díj”át olyan művek alkotójának
ítélték, aki új színt, új formát
hozott, megtörve az egyhangú festészeti stílusokat papírplasztika-kollázsaival. A
„Nívó-díj”-at a Herendi Vizuális Műhely tagja, Szilágyi Mariola nyerte el. A zsűri indoklásában szerepelt,
hogy Mariola munkái kiemelkednek az idei felhozatalból, ezért javasolták a fődíjra. A művész kifinomult
aprólékos gondossággal elkészített alkotásaival, azok
festőiségével,
nagyszerű
fényhatásaival igazi műalkotást mutatnak-hangzott el.
A kiállítást megelőzően a
rendezvénynek
helyszínt
biztosító művelődési központ nevében Barczáné Tóth
Boglárka intézményvezető
köszöntötte a helyi és vendég képzőművészeket, az
„Ablakaink” zsűrijét, Baranyai Zoltánnét a Szín- Vonal
iskola igazgatóját, Sipos
Endre művésztanárt és Veszeli Lajos festőművészt,
valamint az igényes kórusmuzsikával közreműködő
Ajkai Pedagógus Női Kart.
Elmondta, idén negyvenkét
alkotó hozta el hetvennégy
munkáját Tapolcára, amelyet szakmai zsűri értékelt.

Programajánló
n 2019. január 19-én 17 órakor tartja a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 35 éves Jubileumi
és egyben Újévi Hangversenyét. Jegyeket elővételben hétköznap délelőtt lehet váltani a
Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskolában Péni Béla
igazgatónál, valamint a koncert
előtt a helyszínen.
n A magyar kultúra napja alkalmából Tapolcára látogat a
Körúti Színház, hogy 2019.
január 22-én 18 órakor a Tamási Áron Művelődési Központban előadja Karinthy Ferenc Gellérthegyi álmok című
előadását.
n Senior jóga csoportot indít
az Egészségfejlesztési Iroda.
Január 23-tól szerdánként
16.30-17.30 között várják azokat a 60 év felettieket a Tamási
Áron Művelődési Központba,
akik szeretnék átmozgatni magukat ülés közben. EFI kártyával ingyenes.

06/87/412-289
www.tapolcaiujsag.hu

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

Az Ajkai Pedagógus Női Kar igényes kórusmuzsikával működött közre az idei
amatőr képzőművész találkozón
Fotó: tl.
Minden alkotókörből egyegy művészt emeltek ki és
jutalmaztak a bírák, egy különösen jól sikerült művészeti munka alkotójának pedig Nívó-díjat adományoztak.
A megjelenteket Dobó Zoltán polgármester is köszöntötte, aki a művészeti munka
jelentőségéről, a társadalmi
életben, Tapolca életében
betöltött szerepéről, küldetéséről fogalmazott meg
gondolatokat. Hangsúlyozta, a város évről évre igyekszik azoknak a tapolcai embereknek segíteni, lehetőségeket biztosítani, akiknek
több tehetség adatott meg

akár sporttéren, vagy valamely művészeti területen.
A beszédeket követően az
amatőr
képzőművészeti
mozgalom 2019. évi Ablakaink elnevezésű kiállításon
való részvételért Barczáné
Tóth Boglárka intézményvezető emléklapot adott át a
kiállító képzőművészeknek,
Gombosi Mariannának, Koronczai Mártának, Helyes
Zoltánnak, Kotsy Ibolyának,
Varga Györgynek, Papp Bélának, Albertné Baptsán
Évának, dr. Kacziba Ferencnek, Ozorainé Bali Ilonának, Ozorai Sándornak,
László Józsefnének, Szücs
Wagner Magdolnának, Né-

meth Ferencnek, Fejes Sándornak, Kádár Erikának,
Vajda Katalinnak, Héhn
Zsuzsának, Végh Mozgai
Heninek, Angyal Imrének, F.
Szabó Jánosnak, dr. Preisz
Ádámnak, Irázi Ökrös Gézának, Mógor Juditnak, Rák
Andreának , Glückné Gimesi
Évának, Sebestyén Lászlónak, Szilágyi Mariolának,
Szita Szabolcsnak, Füstös
Lászlóné Juditnak, Sütő
Györgynek, Horváth Sándorné Évának, Horváth Róbertnek, Somogyiné Varga
Anikónak, Pálffy Gézáné
Szabó Évának, akiknek alkotásait kivetítőn is megcsodálhatta a közönség. (tl)

Csúszós járda, szén-monoxid
(Folytatás az 1. oldalról)
Érdemes tehát kipróbálni téli megmárzózást, de előtte
egyeztessünk orvosunkkal,
és semmiképp se úgy vágjunk bele, hogy rajtunk kívül
senki nem tud róla! Szerencsére ilyen balesetekkel nem
sűrűn találkoznak a tapolcai
mentők, de nézzük, melyek
azok, amelyekre ügyelhetünk! Talán egyre többen figyelnek rá, viszont még
mindig akad szén-monoxidmérgezés, ezt megfelelő jelzőrendszer beszerzésével
kiküszöbölhetjük. Különösen az időseket veszélyezteti
a téli csúszós járda, út, gyakori ilyenkor a combnyak-,
és egyéb végtagtörés. Ugyan

ritkán fordul elő, de volt már
rá példa, hogy véletlenül
fagyállót hagytak elöl felnőttek, amibe a gyermek belekortyolt, s ennek sajnos
súlyos következményei lehetnek. Sokat tehetünk saját
és mások testi épségéért, ha
autóba szálláskor mindig az
útviszonyoknak megfelelően közlekedünk, ebből
gyakran adódnak problémák, a téli gumi használatának mellőzéséről nem is beszélve. Ennyit testi épségünk megóvásáról, még valamire azonban érdemes figyelnünk. Télen kevesebb
napfény éri bőrünket, ezáltal
kevesebb D-vitamin jut
szervezetünkbe, ami hosszú

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 2.

Egy kevés
odafigyeléssel
megelőzhető a
baj ezekben a
hónapokban
távon a csontrendszer megbetegedéséhez vezethet, de
olvashatunk arról, hogy pozitív hatással bír ideg-és immunrendszerünkre, bőrünkre, hajunkra, és a depresszióval is felveheti a harcot, érdemes ezért pótolni különböző
táplálékkiegészítők
formájában, de erről később
olvashatnak majd lapunkban.
(sr)
Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Január 21. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Január 28. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Február 4. 14.00-16.00

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:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
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
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Ju-jitsu érmek az OB-ról Két és fél ezer könyvtári olvasó
A Ju-jitsu Magyar Bajnokságról a Simo Judo
Önvédelem Szabadidő és
Diáksport Egyesület több
éremmel tért haza tavaly
év végén.

A gödöllői megmérettetésen
több korosztályban is remekeltek a Simon judósok.
Kovács Bence, Fuit Róbert,
Horváth Csaba ezüstérmet,
Szabó Máté pedig bronzérmet szerzett kategóriájában. Keszthelyi Gellért a negyedik helyen zárt. Ez a
megmérettetés egyben kva-

lifikációs verseny is volt. Az
effajta küzdelmek más szabályrendszerben zajlanak,
mint az általuk megszokott
judóban, ezekkel a versenyekkel most ismerkednek.
Több versenyzőjüket szeretnék a jövőben hasonló, a
Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség megmérettetésén
indítani, a judo versenyek
mellett. Természetesen a felkészülést is ennek megfelelően tervezik a következő
időszakban.
Edző: Cseh Angéla és Simon
Mihály.
(me)

Több mint kétszáz rendezvény a falak között

Dr. Décsey Sándor (balról) Hangodi László főmuzeológussal. Idén tartalmában
megújul a városi múzeum képen látható helyisége
Fotó: Töreky László

Futi Róbert korosztályában ezüstérmet szerzett a
Magyar Bajnokságon
Fotó: Helyszíni felvétel

Hétvégi túraprogram

(Folytatás az 1. oldalról)
- Amikor a könyvtárunkról
beszélünk, a tapolcai emberek többsége ma már pontosan tudja, hogy a könyvek
kölcsönzése mellett, programokat is szervezünk. Író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, különböző kulturális, ismeretterjesztő témákban meghirdetett előadások,
irodalmi estek, vetélkedők,
gyermekfoglalkozások,
koncertek zajlanak falaink
között. Tavaly 223 rendezvény volt az intézményben.
Bebizonyosodott, hogy országosan ismert személyiségek meghívása, illetve
köztiszteletben álló, ismert
és elismert helyi emberekhez köthető előadások jelentenek komolyabb vonzerőt a
lakosság számára - fogalmazott dr. Décsey Sándor
könyvtárigazgató.
Mint mondta, fontosnak
tartják, hogy a fiatal korosztály bejöjjön hozzájuk,
hiszen ők a jövő könyvtárának látogatói.

Jó a könyvtár
kapcsolata a civil
szervezetekkel is

- Hiszem, hogy létérdekünk
becsábítani a diákságot a
könyvtárba. Ehhez azonban
nem elég az, amit az elmúlt
húsz évben csináltunk, hiszen az internet, a mobilnet,
az okostelefonok világában
10-11 éves kor fölött különösen nehéz hatással lenni a
fiatalokra. Arra viszont kiA TVSE természetjáró szakosztály január 19-én, a 13 km
fejezetten büszkék vagyunk,
távú Badacsonyörs- Csönge-hegy- Aligvárimajor- Káptahogy az országos átlagot
lantóti- Csobánc- Diszel útvonalon kirándul. Találkozó a tameghaladó intézményünk
polcai vasútállomáson szombaton reggel 7.40-kor, a vonat
népszerűsége.
A tapolcai
7.50-kor indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal
könyvtárnak
az
elmúlt időegyütt 620 Ft.A túrát Bodó Béla vezeti. A felvétel egy korábszakban 2567 beiratkozott
bi túrán készült a lelkes csapatról, hiszen a szakosztálynál
télen sincs megállás
Fotó: Helyszíni felvétel olvasója volt, akik valóban

használták is a könyvtárat.
Ez a lakosság 16 százaléka,
miközben az országos átlag
9.5-10 százalék. Több, mint
68 ezer könyvet kölcsönöztek tőlünk, közel 90 ezer alkalommal használták a helyi
olvasók valamely szolgáltatásunkat, a nagycsoportos
óvodás foglalkozástól az adventi koncertig megközelítőleg hatezren voltak jelen
programjainkon. Fontos
megemlíteni, hogy a város
kulturális életének motorjai
azok a jól működő helyi civil
szervezetek, akiknek vezetői, tagjai ötleteikkel, aktivitásukkal, jelenlétükkel éltetik a városi és ezen belül a
könyvtári rendezvényeket,
programokat is. Nehéz lenne
a Városszépítő Egyesület,
annak Nőklubja, a Tanúhegyek Egyesülete és a többiek
tevékenysége nélkül elképzelni a város kultúréletét.
Múzeumunk azon kívül,
hogy közgyűjteményi jellege és tevékenysége hagyományosan erős, oktatási és
kulturális téren is aktív. Tárlatvezetések, múzeumi órák,
a Múzeumbarát Diákkör
foglalkozásai, a Múzeumok
Éjszakája rendezvény, egyegy városi programra történő kitelepülés több ezer
résztvevőt, látogatót jelentett a múzeumi kincsek, szellemi és tárgyi értékek számára az év folyamán. 2019 a
könyvtár életében nem fog
jelentős változásokat hozni,
újdonságok múzeumi vonalon lesznek majd. Tavaly
egy új állandó kiállításra
nyertünk pénzt, melynek fizikai kivitelezése a napokban elkezdődhet. „6000 év
kőben, tárgyban és képben.
Fejezetek Tapolca történetéből az újkőkortól a huszadik

század elejéig” címet viseli
az-az állandó tárlat, amely a
múzeum új büszkesége lesz
az elkövetkező években. A
hamarosan megvalósuló átfogó helytörténeti kiállítás
nyolc tematikai egységből
áll majd, helyi vonatkozásban dolgozza fel az őskor, az
ókor, a népvándorlás kora,
az Árpád- kor, Tapolca vára,
a középkori végvári harcok,
illetve a 18-19. század,
továbbá az első világháború
időszakait - hangsúlyozta dr.
Décsey Sándor.
Mint megtudtuk, indítanak
egy új sorozatot is múzeumi
környezetben, egy beszélgetős, visszaemlékezős, interaktív sorozatot, amely Tapolca 1945 utáni korszakával foglalkozik majd. Új,
papír alapú kiadvánnyal is
büszkélkedhetnek idén, hiszen intézményi kiadásban,
a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával megjelenik
Hangodi László Tapolca
környéke 1848-49-ben című
munkája. A könyv tizenkilenc közeli település szabadságharc korabeli történetét dolgozza fel és a több,
mint egy évtizede megjelent, Tapolca mezőváros
1848-49-ben könyv második kötete. Ahogy a januári
magyar kultúra napjához
hagyományosan a Tamási
Áron Művelődési Központ
fűz évről évre programokat,
a könyvtár áprilisban a költészet napját igyekszik saját
szervezésben megtölteni
kulturális tartalommal.
- Talán nem korai elárulni,
hogy Földes László Hobót,
aki két éve színültig megtöltötte József Attila estjével a
TÁMK színháztermét, ez
évben újra meghívjuk Tapolcára - tette hozzá.
(tl)
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A téli közlekedésről
Ez az időszak fokozott figyelmet követel autóstól, gyalogostól
MEGELŐZÉS - A téli időszak fokozott figyelmet
követel a közlekedésben,
hiszen a rosszabb látási
körülmények és az akár
órák alatt megváltozó
útviszonyok könnyedén
teremthetnek balesetveszélyes szituációt.

Az óvatosság megóvhat
minket a bajtól, így nem véletlen, hogy a rendőrség számos tájékoztatást, figyelmeztetést ad ki ezzel összefüggésben. A Tapolcai Rendőrkapitányság lapunkhoz
eljuttatott közleményeiből
tallóztunk.
A biztonságos közlekedés
alapfeltétele, hogy lássunk
másokat és minket is észre
lehessen venni, ezért szükséges járműveink megfelelő
kivilágítása, legyen szó akár
gépjárműről, akár csak egy
kerékpárról.
Új személygépkocsiknál és
motorkerékpároknál 2011.
óta megkövetelt felszerelés
az Európai Unióban a nappali menetfény. Ez a járművek nappali kivilágítását
szolgálja minden más fényforrás üzemelése nélkül.
Régebbi gépkocsikba (csak
és kizárólag gépjárművekre,
tehát segédmotoros kerékpárra nem) utólag is beszereltethető ez a funkció, azonban figyelni kell arra, hogy
az utólag beépített maxiHirdetés

Télen megváltoznak a körülmények, ezt soha nem szabad elfelejteni!
mum 2 darab menetfény színe színtelen (fehér) legyen, a
menetirányba bocsáthat ki
fényt, csak önállóan, a gyújtás bekapcsolásával működtethető, és a tompított világítás használatakor teljesen le kell kapcsolnia! A
gyárilag beépített menetfény fényereje a tompított
világítás felkapcsolását követően megfelelő mértékben
csökken.
A nappali menetfény kizárólag nappal, kifogástalan látási viszonyok között használható, szürkület, este, köd,
pára, illetve bármilyen csapadék esetén nem helyette-

sítheti a tompított világítást.
A menetfény fénye nem lefelé, hanem közvetlenül előre világít, ami alacsony járműben szemmagasságban
vakító is lehet, éppen ezért
csak meghatározott magasságban, és a gépjármű meghatározott szélességi tartományában szerelhető fel,
melyre részletes adatokat a
6/1990 (IV. 18.) KöHÉM
rendelet 55/A.§ 55/B.§ tartalmaz.
A ködfényszóró és a hátsó
helyzetjelző ködlámpa használta csak abban az esetben
megengedett, ha ezt a látási
viszonyok indokolják, ha a

Fotó: szj.

látási viszonyok csak igen
lassú haladást (maximum 15
km/h) tennének lehetővé.
Ilyenkor is figyelni kell
azonban arra, hogy a szemből érkezőket ne vakítsuk el
a ködfényszóróval (indokolatlanul ne használjuk) vagy
ha közvetlenül másik jármű
halad mögöttünk, akkor annak vezetőjét se zavarjuk a
hátsó ködlámpánk használatával.
A Tapolcai Rendőrkapitányság arra is felhívja a járművezetők figyelmét, hogy
az időjárási-, látás- és útviszonyoknak megfelelően
közlekedjenek! Járműveik

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

sebességét mérsékeljék a
biztonságosabb közlekedés
érdekében! Tartsanak nagyobb követési távolságot és
célszerű lehet az előzések
kerülése is! A havas, jeges
úton nyári gumival semmiképpen ne induljanak útnak!
A téli abroncsok használata
akkor is indokolt, ha nincs
hó, viszont a hőmérséklet +7
fok alá süllyed! Ilyenkor a
nyári gumik tapadása az
aszfalthoz már elégtelen.
A gyalogosan közlekedőkre
kiemelten figyeljenek a járművezetők, különösen a
gyalogos-átkelőhelyek közelében! A gyalogosok számára ködben, sűrű esőben,
havazásban akár lakott területen belül is életmentő
lehet a láthatósági mellény
vagy fényvisszaverő mellény viselése, lakott területen kívül pedig kötelező.
A rendőrök figyelmeztettek
arra is, hogy a gépjárművekben mindenki tartson annyi
láthatósági mellényt készenlétben, ahány személy - vezetővel együtt - a járműben
utazhat, hiszen bármikor
adódhat olyan helyzet, hogy
sötétben, vagy korlátozott
látási viszonyok közt szükséges az autóból kiszállni, s
ilyenkor a többi járművezető
számára láthatóvá kell tenni
magunkat egy baleset elkerülése érdekében.
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Sportgála tizenkettedszer
Február nyolcadikán rendezik meg Tapolcán a hagyományos sportbált, tizenkettedik alkalommal.

Erről Horváth Dorothy rendezvényszervező tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, a rendezvény helyszínén, a Csermák József Rendezvénycsarnokban, a kapunyitás 18.30-kor lesz,
majd negyedórával később a
hivatalos kezdés.
Az idén is jutalmazzák az év
legjobb sportolóit, versenyzőit, testnevelőit, edzőit, átadják a „Hoppá”-díjakat, a
legjobb sportolói címet, valamint testnevelési- és sport
kitüntetést. Az est folyamán
a „show-vivő” szerepét
mindvégig Mezei Dániel
sportriporter, kommentátor
tölti be, a vendég és fellépő
ezúttal Szász Kitti négyszeres világbajnok freestyle
ladbarúgó, női freestyler
lesz. A vendégeket a hostessek welcome drinkkel fogadják.
Hirdetés

A díjátadás után kezdődik a
svédasztalos vacsora, majd a
bál DJ Szaszával. A tombolasorsolás 00.30-kor várható, természetesen értékes
díjakkal, a fődíj, a Hunguest
Hotel Bál Resort Szállodában eltölthető 3 nap, két fő
részére. A belépő hatezer forint, amelyet az érdeklődők a
Csermák József Rendez-

vénycsarnokban, a Városi
Moziban, vagy a Tourinform
Irodában
vásárolhatnak
meg.
A programhoz tartozik egy
„Facebook-esemény”
is,
amelynek
segítségével
folyamatosan tájékozódhat
bárki egészen február nyolcadikáig a közösségi portálon.
(szj)
A Budapesti Honvéd SE színeiben Rédli András és
Siklósi Gergely aranyérmet szerzett az országos bajnokságon
Fotó: Helyszíni felvétel

Vívó érmek az év végéről
Juhász
Judit sakkozó kapja az idei
legrangosabb díjat
a tapolcai
sportgálán
Fotó:
Archív

Versenyekben gazdag év
végét tudhat maga mögött
a két Tapolcáról indult párbajtőrvívó, Rédli András
és Siklósi Gergely. Több
alkalommal álltak dobogóra is.

Rendkívül értékes világkupa-pontokat gyűjtve, harminc indulóból a negyedik
helyen zárt a Rédli András,
Siklósi Gergely, Berta Dániel és Peterdi András öszszeállítású magyar párbajtőr-válogatott a berni Világkupán decemberben. A férfi
párbajtőr egyéni Magyar

Kupa budapesti, december
eleji fordulóján, kilencvenkilenc indulóból a Budapesti
Honvéd SE színeiben Gergő
arany-, míg András bronzérmet szerzett. A csapatversenyen, tíz indulóból Gergő a
dobogó második, míg András a dobogó harmadik fokára állhatott csapattársaival.
A 2018-as évet a dobogó
legfelső fokán zárták. Az országos bajnokságon, a férfi
párbajtőrcsapatok
versenyén, huszonhat indulóból
társaikkal, Hosszú Dániellel
és Somfai Péterrel aranyérmet szereztek.
(me)

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni
archívumát ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen lassan
már nem lesz eszköz,
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a
régi filmek, hangfelvételek!
(Sérült kazettát nem veszünk át!)
Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

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!

06/87/412-289

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
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Köszönet és hála... Megyebajnok kosárlabdások
Iskoláik színeiben megyebajnoki címeket szereztek a
TVSE kosárlabda szakosztály játékosai a B33 Diákolimpián.

Még karácsony előtt juttatta el
nyílt levelét (amelyet Orbán
Viktor miniszterelnöknek és dr.
Lang Zsuzsanna kórházigazgatónak címzett) lapunkhoz Vitéz
Molnár József, amelyet most
tudunk közölni. Íme:
Tisztelt Címzettek!
Mindenekelőtt boldog karácsonyt! Nagyon boldogat!
Nagy megtiszteltetés számomra, mint építésznek, hogy olyan
épületbe léphetek be nap mint
nap, mint a Tapolcai Belgyógyászat Ápolási Osztálya. Ez a
magyar egészségügy aranykoszorús dicsősége. Sokat hallunk - főleg az ellenzéktől- a
magyar kórházak rossz állapotáról. Mindezt persze olyanok
terjesztik, akik kórházakat zárattak be és lerombolták a magyar egészségügyet.
Ám most belépek egy intézménybe és mint építésznek elakad a szavam, mert világviszonylatban is kiemelkedő stílus, állapotok és környezet
fogad. Mint egy elegáns hotel,
olyan a légkör. Kétágyas szobák, elegáns diószínű lakkozott
fa bútorok, matt ezüst szerkezettel, melyet a beteg maga állíthat elektromos automata vezérlővel, banánszínű textil tapéta, és halványzöld műanyag
padló. Klímával! Olyan tisztasággal, ami ragyogást és boldogságot sugároz.
De ez mind nem lenne semmi,

A decemberi, ajkai megmérettetésen a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola, valamint a
Révfülöpi Általános Iskola színeiben szerepeltek a kosarasok
a diákolimpia megyei döntőjében.
- A B33 a kosárlabda új, nagyon
dinamikusan fejlődő szakága, a
3:3 elleni játékról szól egy pa-

ha a személyzet nem lenne
olyan kedves és odaadó, mint
itt. De csupa mosoly, kedvesség
és odaadás sugárzik mindenkiből. És hozzák az ebédet. Formatervezett fehér műanyag
edényekben, csodás illattal.
Minden nap más és más az étel,
mesterfokon megfőzve és tálalva. Ágnes, a feleségem, maga is egészségügyis volt egyszer, és nagyon elégedett. Nos
mindez Magyarország, 2018!
Köszönet és hála Önöknek és
Istennek, hogy ezt megélhettük
és szeretteink ilyen miliőben
gyógyulnak.
A Megyei Diákolimpia győztes csapatai Molnár Lajos szakosztályvezető-edzővel. Iskoláik
Tapolca 2018. december
színeiben megyebajnoki címeket szereztek a TVSE kosárlabda szakosztály játékosai a B33
Köszönet és hála Önöknek,
Fotó: Helyszíni felvétel
Vitéz Molnár József Diákolimpián

Hölgyek teremfocija

Tapolca Városi Mozi

A nőké volt a főszerep január első szombatján, a
Csarnok Kupa teremlabdarúgó tornán.

19 – 20. szombat – vasárnap
14:30 2D 1200,-Ft
ASTERIX: A varázsital
titka
Színes, szinkronizált francia
animációs kalandfilm
Hossz: 83 perc
...
17 – 23. csütörtök – szerda
16:00 1200,-Ft
Egy kutya hazatér
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
...
17 – 23. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Mindenki tudja
Színes, feliratos spanyolfrancia misztikus thriller
Hossz: 132 perc
...
17 – 23. csütörtök - szerda
20:15 1200,-Ft
A csempész
Színes, amerikai misztikus
krimi

Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku: Isten mosolyog
Fénylő napsugár
felhőpajzson hatol át.
Isten mosolyog.

is remekül szerepelt, ahol 21:8ra győzték le a BB Team-et. A
lányok mezőnyében az Árokszállási Ramóna, Bíbor Hanna,
Molnár Dóra és Tulner Ráhel
alkotta együttes három ajkai
alakulattal körmérkőzést játszott a döntőben. Az első és harmadik összecsapás nagyon szoros és izgalmas volt, végül egyegy ponttal mindkettőt sikerült
a lányoknak megnyerni. A torna legjobb lány játékosának
Molnár Dórát, míg a legjobb fiú
játékosnak Kulcsár Mártont választották.
(me)

Vitéz Molnár József karácsony előtt hozta be nyílt
levelét szerkesztőségünkbe,
melyet most tudunk közölni

Moziműsor
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Január 17 - 23.
csütörtök – szerda

lánkra. Egy mérkőzés tíz percig
tart, vagy amíg az egyik fél el
nem éri a 21 pontot. A csapatoknak egy-egy támadás során
összesen tizenkét másodperc
áll a rendelkezésükre pontot
szerezni. A mezőnykosár és
büntető 1, a hárompontos pedig
2 pontot ér - tudtuk meg Molnár
Lajos szakosztályvezetőtől.
A fiúk mezőnyében a Bajner
Benedek, Kulcsár Márton,
Mejdli Patrik és Szita Márton
alkotta csapat előbb a csoportmérkőzéseken, majd a keresztbe játszáson, végül a döntőben

Már a kora reggeli órákban
megtelt a Csermák József
Rendezvénycsarnok a női
csapatokkal.
Az izgalmas mérkőzéseket
követően végül a dobogó
legfelső fokára a Pelc- Nyárád, a második fokára a Zalaapáti SE, a harmadikra pe-

dig az NLC Ajka állhatott.
Negyedik helyen a Kinizsi
SK Gyenesdiás, ötödiken
pedig az FTC - Soroksár
U19 csapata végzett.
A torna legjobb kapusa a zalaapáti csapatból Óvári Bettina lett, a legjobb mezőnyjátékos az FTC Soroksár
U19 játékosa, Berencsi Boglárka volt, míg a gólkirálynő
címet a Pelc - Nyárádi csapatából Beimli Katalin érdemelte ki.
(me)

Közérdekű tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft. végzi Tapolca
város közigazgatási területén a
fenyőfa hulladék gyűjtését.
A következő gyűjtés időpontja:
2019. január 21-én (hétfőn)
Kihelyezés legkorábbi időpontja gyűjtési napok előtt 2
nap. 2019. január 21-e után
kihelyezett fenyőfa hulladék
nem kerül elszállításra!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
fenyőfa hulladékot a kertes
házas ingatlantulajdonosok az
ingatlanjuk elé helyezhetik ki,
míg a társasházakban lakó in-

gatlantulajdonosok a gyűjtőkonténerek mellé tehetik ki. A
gyűjtés szelektíven történik,
ezért kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényekbe ne helyezzenek fenyőfát!
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a fenyőfa hulladék
komposztálásra kerül, ezért
zsákba tenni nem lehet, a kihelyezett fán semmilyen hulladék (szaloncukor csomagolás,
díszek, drótok stb.) nem lehet,
ellenkező esetben nem kerül elszállításra!
Dr. Németh Mária Anita
jegyző

A kivitelező tájékoztatása a
csatornázási munkálatokról
Tisztelt Lakók!

- Béleléses technológia
- Előre láthatólag: 2019.01.17.
- 2019.01.30.
Stadion utca:
- Béleléses és nyílt árkos
technológia
- Előreláthatólag: 2019.01.07. 2019.01.31.
Nagyköz utca:
- Béleléses és nyílt árkos
technológia
- Előreláthatólag: 2019.01.31.
– 2019.02.20.
Szent László utca:
- Béleléses és nyílt árkos
technológia
- Előreláthatólag: 2019.01.31. 2019.02.28.
Szent István utca:
- Béleléses és nyílt árkos
technológia
- Előreláthatólag: 2019.02.27. 2019.03.14.
A
csatornarekonstrukcióval
érintett utcákban a végleges úthelyreállítás várhatóan 2019.
márciussal bezárólag valósul
meg.
A fentebb felsorolt ütemezés az
időjárási körülmények függvényében változhat.
Türelmüket és megértésüket
előre is köszönjük!

Cégünk a Colas Alterra Zrt. a
„KEHOP-2.2.1-15-201500021 azonosítószámú projekt
keretében Martonvásár, Gyúró,
Ráckeresztúr, Tordas, Pincehely, Bátaszék, Báta, valamint
Tapolca településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása, a
FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint” - Tapolca településen
megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési feladatok teljesítése során 2019. januárjában megkezdi a projektelemhez tartozó közcsatorna
építési feladatokat. A kivitelezéssel érintett utcák: Kossuth
Lajos utca, Stadion utca, Nagyköz utca, Szent István utca,
Szent László utca, Dobó tér.
Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni, hogy a kivitelezési
munkákat az alábbiakban rögzített technológiával és várható
ütemezéssel kívánjuk elvégezni.
Dobó tér utca:
- Nyílt árkos technológia
- Előreláthatólag: 2019.01.07. Tisztelettel,
2019.02.20.
Colas Alterra Zrt. Vezetősége
Kossuth Lajos utca:
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Nehéz, de sikeres évet zártak a vívók
ÖSSZEGZÉS - Évzáró
összejövetelén értékelte
az elmúlt évet a Tapolca
Vívóklub. Nehéz volt az
évkezdés, nem volt könynyű talpra állni a hirtelen
tragédia után, és folytatni
azt, amit egykori edzőjükkel és vezetőjükkel, Szalay Gyöngyivel kezdtek
meg. A kemény munka végül meghozta gyümölcsét, melyet az eredmények is igazolnak.

Az összejövetelen Dobó
Zoltán polgármester beszédében visszaemlékezett az
egy éve elhunyt egyesület
alapítójára, vezetőjére, edzőjére, a hétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes párbajtőrvívóra, Tapolca sport - és közéletének kiemelkedő alakjára, Horváthné Szalay Gyöngyire, aki
egykor kijelölte a vívóklub
irányát. Elmondta, nagyon
fontos, hogy az egyesület
tagjai mindig tudják honnan
jöttek, hová tartanak, és
nézzenek körül, hol tartanak
csapattársaik. Kiemelte, ha
egy versenyen pástra lépnek, felelősséggel tartoznak
önmaguk, a családjuk, a vá-

A Tapolca Vívóklub sportolói, a szülők, az egyesület vezetősége és Dobó Zoltán
polgármester (jobbra) az évzáró összejövetelen
Fotó: Májer Edit
rosuk, és annak nevét viselő hogy talpra tudjanak állni a azért, hogy a náluk sportoló
egyesületük, valamint nem- tragédia után. Sikerült igazi gyerekek a legjobb szakmai
zetük iránt is. Ehhez méltóan közösségként összeková- és emberi kezekben legyekell minden esetben küz- csolódva megoldani a fela- nek. Úgy érzi, versenyek és
datokat és méltóképpen eredmények tekintetében
deniük.
Kranabet Marcell, a Tapolca folytatni azt a munkát, amit tudták folytatni a korábbi,
Vívóklub sportegyesület el- Gyöngyi megkezdett. Az el- sikeres tendenciát.
nöke lapunkkal is megosz- nök köszönetét fejezte ki Nagyon sok gyermek netotta gondolatait. Elmondta, azoknak, akik a történtek velkedett Gyöngyi kezei
kemény éven vannak túl, után is bizalmukkal ajándé- alatt egészen kisgyermekkonagyon sokat dolgozott min- kozták meg a sportegyesü- rától kezdve a korábbi, Sz-L
denki az egyesületben, bele- letet és továbbra is támo- Bau Balaton Vívóklub taértve a gyermekeket, a szü- gatják őket. Hozzátette, ezen polcai szakosztályaként műlőket és a klubvezetést is, túl is mindent megtesznek ködő egyesületben, melyből

Fociztak az
Aranykapu
Kupáért

A tapolcai lány a dobogó harmadik fokán, Szombathelyen. Aznap aranyérmet is szerzett Fotó: Helyszíni felv.

Három újabb úszó érem
Németh Emília, tapolcai
úszólány újabb érmekkel
gazdagította gyűjteményét tavaly év végén.
Szombathelyről és Székesfehérvárról is dobogós
helyekkel tért haza.

Huszonhét hazai egyesület
és kilenc ausztriai klub
négyszázötven versenyzőjével került megrendezésre
Szombathelyen a XVI. Claudius Kupa Nemzetközi
Úszóverseny. Emília csapattársaival 4x100 m gyorsvál-

tó versenyszámban a dobogó első, míg 100 m gyorson
a dobogó harmadik fokára
állhatott. 200 vegyesen
egyéni csúcsát döntve
végzett a dobogó hetedik
fokán. A székesfehérvári 811 Korosztályos Úszóversenyen Emília Szemán Viktóriával, Dávid Dórával és
Budai Virággal, 4x50 m
leány vegyes váltó versenyszámban nem talált legyőzőre. Csapata a Keszthelyi
Kiscápák SE, edzője Csala
Tamás.
(me)

kiválva, a tavaly megalapított Tapolca Vívóklubban
folytatták sportolói pályafutásukat. Gyöngyi irányítása
és nevelése a mai napig
visszatükröződik a gyermekek teljesítményében. A váratlan tragédia után a vezető
edző szerepét Gauland Zsófia töltötte be, akinek irányításával az ifjú vívók idén
is remekül szerepeltek. Az
Olimpici Párbajtőr GP versenysorozaton a legkisebbek
mérették meg magukat,
dobogós helyeket szerezve,
továbbá a legjobbaknak
szervezett országos edzőtáborokba is meghívást kaptak. A diákolimpiáról - iskoláik színeiben - rengeteg érmet hozott haza minden korosztály. Az idősebbek országos versenyeken, a Magyar
Kupa sorozatban, európai
körversenyeken is szépen
szerepeltek, ott voltak többször a válogatottban, sőt a
kadet férfi párbajtőr világbajnokságon és Európa bajnokságon is, utóbbin
egyéniben és csapatban is. A
vívóklub a jövőben is mindent megtesz a közösségükért, a gyerekek fejlődéséért
és sikeréért.
(me)

Muaythai érmek

Országos bajnoki címet,
ezüstérmet és bronzérAdvent harmadik vasár- met is hozott haza tavaly
napján ismét várták a férfi év végén a TVSE Thai box
csapatokat az Aranykapu szakosztály.
Kupa teremlabdarúgó tornára a Csermák József A Tapolcai Muay Thai Gym
versenyzői az I. Yokka MuRendezvénycsarnokba.
aythai Magyar Bajnokságra
A tizenhat csapatos tornának utaztak Budapestre, ahol a
voltak visszatérő és új részt- felnőtt, a junior és az utánvevői. Tapolcáról, a kör- pótlás korosztályok mérkőznyékről, és egyéb dunántúli tek meg. Különböző vernagyvárosból is érkeztek, senykategóriákban indultak
hogy versenybe szálljanak a a tapolcai sportolók. Muzsi
legjobbnak járó címért. Az Dániel (-54 kg), Tóth Zsomaranyérmet a TIAC VSE bor (-47 kg), Nagy Imre (-75
Tapolcai Sasok néven játszó kg), Kudomrák Dávid és
helyi csapata szerezte meg. Tóth Béla (+91 kg, nehézAz egyesület egyébként még súly) szállt versenybe aznap
Kis foci néven is indított egy a dobogós helyekért. Nem
csapatot. Ezüstérmes a zala- volt könnyű dolguk, hiszen
egerszegi Göcsej Nyomda, nagy kihívásnak néztek elémíg bronzérmes a Drím Tím be. Nagy harcokat vívtak azegyüttese. A legjobb kapus- nap, de mindenki megtett
nak Tóth Zsoltot (Göcsej minden tőle telhetőt. BronzNyomda), a legjobb me- érmet szerzett Imre és Dázőnyjátékosnak Bognár Ad- vid. Utóbbi versenyző a tariánt (Drím Tím) választot- valyi bajnok ellen kapott ki.
ták. A gólkirályi címet Péter Zsombor nyakába az ezüstBence (Tapolcai Sasok) ér- érem került az eredményhirdemelte ki.
(me) detésen. Dániel szépen küz-

dött aznap, hozta a formáját,
kemény és kitartó munkájának köszönhetően pedig
megszerezte a legjobbnak
járó aranyérmet. Szegvári
Tamás edzőtől megtudtuk, a
magyar bajnoki cím megszerzésével Dani bekerült a
válogatott keretbe, ahol edzőtáborokban fog részt venni, és az ottani teljesítménye
alapján fogja eldönteni a
szövetségi kapitány, hogy
indulhat-e a bankogi világbajnokságon.
(me)

A magyar bajnok Muzsi
Dániel (balra) edzőjével,
Szegvári Tamással
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Kecskére a fenyőfát
Karácsonyfából jó téli eledel lesz, ha megfelelő helyre kerül

HASZNOSÍTÁS - Országszerte terjedőben lévő szokás, hogy a kidobott karácsonyfákat öszHorváth Viktória
szegyűjtik a kecskék réNyugalom....
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- szére, ugyanis számukra
polcáról szép, közlésre alkalmas téli vitaminpótlásnak kiképet készítenie, kérjük küldje el e- váló.
-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
vissza róla. Egy címről csak egy
képet küldjenek, rövid címmel, a
szerző nevével ellátva. A legjobbakat hétről hétre közöljük.

FILMAJÁNLÓ
A csempész - Clint Eastwood 88 éves és köszöni
szépen remekül van! Ezt
mi sem bizonyítja jobban
annál, mint hogy A csempész című filmben nem
csupán főszereplőként, hanem rendezőként is szerepet vállalt. A film egy igaz
történet alapján készült
amerikai bűnügyi dráma,
thriller. A 80 éves Earl
(Clint Eastwood) éppen
pénz szűkében van, amikor
megtalálja egy mexikói
drogkartell, hogy fuvarozzon neki. Eleinte senki
nem gyanakszik rá, gyors,
pontos munkát végez,
azonban egyszer csak feltűnik a rendőrségnek. A
csempész című filmet a tapolcai moziban január 23áig tekinthetik meg. (szv)

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

Házasságkötés
2018.12.21.
Tibol Miklós
és Fraller Anikó

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

06/87/412-289

Talán elmondható, hogy a
kecske meglehetősen megosztó állat. Általában tejét,
és az abból készült sajtot
vagy nagyon szeretik, vagy
ki nem állhatják az emberek.
Akik kedvelik az ízét, és
még tartanának is otthon
egy-két mekegő állatot, valószínűleg hamar elvetik az
ötletet, ugyanis köztudott
róluk, hogy mindent lerágnak, tehát kerti növények,
gyümölcsfák közelébe nem
igazán szerencsés elhelyezni őket. Az árnyoldalán kívül van pozitív velejárója is
a „mindenevésnek”, ugyanis
ami nekünk nyűg, felesleg,
számukra finom eledel lehet. Ez a nyűg a karácsony
utáni időszakban, vízkeresztet követően, a kidobandó

A kecskék mindent elrágcsálnak, miért lenne kivétel a karácsonyfa
fenyőfa. Lapunk előző számában bemutatott Tóth Bálint borász osztott meg közösségi oldalán képet arról,
amint kecskéi karácsonyról
maradt fenyőfával táplálkoznak. Arról tájékoztatott
minket, hogy mindenféle fenyőt megesznek, sokat ka-

Év végi sakkversenyek
A TVSE Sakk szakosztály
december végén ismét
megrendezte a Csermák
József Rendezvénycsarnokban hagyományos évzáró versenyeit.

Élénk érdeklődés mellett
zajlott a Szünidei Sakk Kupa. Az iskolások mezőnyében aranyérmes Kasnya Péter, ezüstérmes Tóth Barnabás, bronzérmes Tarsoly
Csanád. A legkisebbek is
megmérették magukat. A tizenkét fős óvodás mezőny-

ben 1 - 3. helyen holtversenyben Schramli Szabolcs,
Schramli Dominik és Vajai
Lili végzett, 4-5. helyen pedig Sellyei Boldizsár és
Gmózer Zoé.
A 2018-as év utolsó sakkversenyére, a Flúgos futam
szilveszteri villámversenyre
szép számú nevező érkezett
Tapolcára. A helyi ifik végeztek a dobogó tetején.
Margl Roland száz százalékos teljesítménnyel az aranyérmet, míg Ács Márton az
ezüstérmet szerezte meg. (m)

Fotó: Archív

pott ismerősöktől, Diszelből, állatai egy jó ideig csemegézhetnek ebből. A jövő
évre vonatkozólag azt is elképzelhetőnek tartja, hogy
egy nagyobb gyűjtés keretében fogadnának fenyőfákat
az ünnepeket követően. Bálint életfelfogásában, gon-

dolkodásmódjában központi
szerepe van a biogazdálkodásnak, újrahasznosításnak, a környezet megóvásának, ezért is próbálta ki a fenyőfák eme alternatív felhasználási módját, mellyel
ember, állat és a természet
egyaránt jól járhat.
(sr)

Heti SÜTI

juk. Rászórjuk a másik evőkanál
cukrot, a sót, az egész tojást, a felfuttatott élesztős tejet, 1 kk rumot.
Elkezdjük kidolgozni, és fokozatosan hozzáadjuk a maradék langyos
tejet és az étolajat. Se túl lágy, se túl
kemény tészta legyen. A kidolgozott tésztát hagyjuk duplájára
kelni meleg helyen. Jól meglisztezett deszkára borítjuk, ujjnyi vastagra nyújtjuk, kiszaggatjuk, és
egymástól távolabbra rakva,
hagyjuk fél órát kelni letakarva. Ha
megkelt, jó bő olajban kisütjük. Az
olaj legyen kellően meleg, egy pici
darabbal meg lehet próbálni. A
tészta közepébe egy kis mélyedést
nyomunk, és ezzel a felével lefelé
rakjuk az olajba, nem kell rá fedő.
Ha pár perc alatt megsült az egyik
fele, megfordítjuk. Papírtörlőre
szedjük, hogy a felesleges olaj
lecsöpögjön.
Porcukorral
és
baracklekvárral tálaljuk. Ebből a
mennyiségből kb. 26-30 db lesz,
attól függően, hogy mekkorára
szaggatjuk.
Kovács Melinda

Becsvölgyi szalagos fánk

Hozzávalók / 4 adag
A tésztához: 8 dl házi tej (vagy
magas zsírtartalmú bolti), 2 ek cukor (kristály), 100 dkg finomliszt,
3 dkg élesztő, 1 ek só (csapott), 1
db tojás, 1 ek napraforgó olaj, 0,5
teáskanál rum (vagy rumaroma)
A sütéshez és a tálaláshoz: 5 dl
napraforgó olaj, 3 ek porcukor, 10
dkg lekvár/ dzsem
Elkészíés: Fél liter tejet meglangyosítunk 1 evőkanál cukorral,
majd belemorzsoljuk az élesztőt,
megfuttatjuk. A lisztet tálba szitál-

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 240 Ft/kg
Zeller zölddel: 280 Ft/kg
Helyiek végeztek a dobogó tetején a Sakk flúgos futa- Vöröshagyma: 280 Ft/kg
mon. A tapolcai Margl Roland az arany-, míg Ács
Újhagyma: 185/cs
Márton az ezüstérmet szerezte meg. Bronzérmes BeFokhagyma: 1380 Ft/kg
zsenyi Ferenc
Fotó: Helyszíni felvétel Paprika: 980 Ft/kg

Paradicsom: 480 Ft/kg
Uborka: 698 Ft/kg
Körte: 590 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 330 Ft/kg
Mandarin: 428 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Banán: 420 Ft/kg

