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Harmadik gyertya
ADVENT  Forralt borok tapolcai versengése immár hetedszerre

A harmadik gyertya meg-
gyújtásával folytatódott a 
hagyományos, vízkeresz-
tig tartó, Adventi várako-
zás néven ismert, színes, 
változatos tapolcai ren-
dezvénysorozat. Ezen a 
vasárnapon rendezték a 
VII. Tapolcai Forralt bor 
főzőversenyt is.

A Szentháromság téren szép 
számmal megjelent érdeklő-
dőket a Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény tanulói fo-
gadták a színpadon bemu-
tatott Lucázással, majd az 
Életlehetőségek Szociális 
Nappali Intézmény fiataljai 
adtak szívszorítóan őszinte 
karácsonyi műsort. 
Közben tizennyolc csapat 
kezdte meg a különböző tit-
kos, félig titkos, vagy telje-
sen nyílt receptek alapján a 
forralt borok készítését. Az 
illatos nedűk terjengő gőze, 
illetve íze, aromája - az asz-
talokra kerülő házi pálinkák-
kal együtt - meglehetősen 
barátságos közeget teremtett 
a belvárosban. Azonban a 
zsűri szigorúan vette felada-

tát és kizórólag szakmai 
szempontok alapján pontoz-
ta a borokat. Végül a Máv 
Zrt Tapolca együttese nyerte 
a versengést, a második leg-
több pontot a "Léfűtők" kap-
ta, míg a harmadik helyet a 
"Cseccserék" érdemelte ki. 
Persze nem kizárólag csak 
ők, hanem mindenki nyert, a 

résztvevők és a látogatók is, 
konkrétan egy kellemes, jó 
hangulatú délutánt. Kará-
csonyig, majd vízkeresztig 
tart a színes programsorozat, 
a városközpontban mindig 
kapható punccsal, forralt 
borral, teával, sült geszte-
nyével, langallóval és lán-
gossal kiegészítve. Pénteken 

kézműves foglalkozásra 
várják a gyerekeket a főté-
ren, szombaton zenés estre. 
December 20-án lesz a Min-
denki karácsonya, Dobó 
Zoltán polgármester 17 óra-
kor mond köszöntőt, utána 
hirdetik ki az „Ünnepi dísz-
be öltözött Tapolca” mozga-
lom eredményeit.           (szj)

Gyerekek karácsonya
A Bárdos Lajos Általános 
Iskola székhelyintézmé-
nyének alsó tagozatos di-
ákjai együtt ünnepelték a 
karácsonyt a napokban.   

Az iskola tornatermében tar-
tott ünnepségen Nagy Eszter 
karnagy vezényletével a Ki-
csinyek Kórusa lépett első-
ként a közönség elé, műso-
rukkal meghitt hangulatot 
teremtettek. A továbbiakban 
a 2.a osztályosok karácsonyi 
jelenetet mutattak be, a gye-
rekeket Szijártó Miklósné 
készítette fel. 
Az ünnepség a 2.z osztályo-
sok karácsonyi énekes-dra-
matikus pásztorjátékával 
folytatódott. Az előadást 
Szijártóné Lovász Gabriella 
tanította be. A műsor ismert 
karácsonyi dalok közös 

éneklésével fejeződött be. A 
gyerekeknek, szülőknek, pe-
dagógusoknak Gál Attila 
igazgató-helyettes kívánt ál-

dott, békés karácsonyt, bol-
dog új esztendőt, és megkö-
szönte a szereplő gyerekek-
nek az ünnepi műsort.    (szj)

Jövő évben 
találkozunk
Lassan kilépünk a 
2015-ös esztendőből. 
Ha visszatekintünk, 
Tapolca életében is 
sok fontos dolog tör-
tént. Ezúttal azonban 
csak a Tapolcai Újsá-
got említem, hiszen 
2015-ben döntő válto-
zást hozott a heti 
megjelenés. Idén 45 
alkalommal foghatták 
a lapot kezükbe olva-
sóink, ami nagyjából 
háromszor annyi ol-
dalfelület, mint ami 
előtte évente megje-
lent. Azaz ennyivel 
több hír, információ 
jutott el Önökhöz 
2015-ben. Jövőre 
ugyanezt tervezzük, 
ha a Jóisten és a tu-
lajdonos segít minket 
ebben. Az idén a mos-
tani az utolsó megje-
lenésünk, így enged-
jék meg, hogy áldott, 
békés karácsonyt, és 
boldog új évet kíván-
jak!  Jövőre találko-
zunk. Addig is olvas-
sanak, keressenek 
minket az interneten!

          Szijártó János

Az Életlehetőségek Szociális Nappali Intézmény fiataljai is énekeltek   Fotó: Szijártó

A Bárdos iskola 2.z osztályos diákjai betlehemes játé-
kot adtak elő az ünnepségen              Fotó: Szijártó János

Tisztelt tapolcaiak, kedves olvasók!

A Tapolcai Újság idei utolsó számát tartják a kezükben. 
Eltelt egy év, a heti rendszerességgel megjelenő lap első 
éve. Azonban nem akármilyen esztendő volt 2015.
Ahogy arról az újság hasábjain is folyamatosan olvas-
hattak, nagyon sok változás történt a városban. Többek 
között két választás is lezajlott Tapolcán, s mindkét al-
kalommal fontos megerősítést kaptunk Önöktől arról, 
hogy a 2014. őszén megkezdett utat folytatnunk kell. Ak-
kor Tapolca változást akart, fejlődést, emberközpontú 
vezetést, és nem utolsó sorban beleszólást a közös dol-
gokba. Hogy ne a fejünk fölött döntsenek rólunk, mások. 
A célok, prioritások adottak, az elszántság is megvan 
hozzá a város vezetésében, ahogy ebben a tapolcai kö-
zösségben is. 
Polgármesterként most is azt tudom mondani, amit a 
megújult Tapolcai Újság első számában is jeleztem egy 
évvel ezelőtt Önöknek: mindent megteszek azért, hogy a 
város fejlődési pályára állhasson, és mindenki megta-
lálhassa itt a boldogulását. 
Ennek szellemében kívánok mindannyiuknak békés, ál-
dott karácsonyt és jobb, szebb, boldogabb új esztendőt!

Dobó Zoltán 
Tapolca város polgármestere
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Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató az avatáson    Fotó: szj.

A Deák Jenő Kórház 1,64 
milliárd forint értékben haj-
tott végre struktúraváltást 
egy "TIOP-os" pályázat se-
gítségével. A beruházást a 
napokban adták át.
A fejlesztés részeként meg-
szüntették a pavilonos struk-
túrát, tömbösítettek, köz-
ponti betegirányítási rend-
szert alakítottak ki. A régi se-
bészeti épület és a korábbi 
"KDOP-s" projekt kereté-
ben elkészült pulmonológia 
– barlangterápiás épület ösz-
szeépítésével egy súlyponti 
betegérkeztető, betegfogadó 

zóna létesült. A teljes kór-
házi funkció egy épülete-
gyüttesben található. Az új 
központi épületben a föld-
szinten betegirányítás, be-
tegfelvételi hely, mintavétel 
és kislabor, fizioterápia, 
gyógytorna medence ter-
málvízzel, az emeleten 20 
ágyas krónikus belgyógyá-
szat, 10 ágyas egynapos el-
látás sebészeti műtővel és 
központi sterilizálóval ka-
pott helyet. 
A kórház területén belül 3 
gépjármű-állásos mentőál-
lomást is átadtak.           (szj)

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
December 21. 14.00-16.00

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu

 mail: tapolcai7nap@gmail.com

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

A legenda hazatér

Tizenöt évvel azután, 
hogy a NOHAB-ok el-
hagyták Tapolcát most 
hazatér a "Négyeske", 
avatása december 22-én, 
14 órakor lesz a tapolcai 
vasútállomáson – mondta 
el lapunknak Décsey 
Sándor.

- Az 1999-ben balesetet 
szenvedett M61-004 pálya-
számú, Tapolca nevet viselő 
mozdony torzóját az elmúlt 
években Budapesten, a Köz-
lekedési Múzeumnál tekint-
hették meg az érdeklődők. A 
múzeum átépítési munkála-
tai miatt szükségessé vált az 
elszállítása. Ekkor jött az öt-
let, hogy kerüljön vissza Ta-
polcára, amely mindig is 
magáénak érezte a moz-
donyt. Az ötletet felkarolta a 
város vezetése és a MÁV 
ZRt. illetékesei is, így újra 
lesz állandóan a sokak által 
szeretett NOHAB mozdony 
Tapolcán.                         (tl)

http://www.tapolca.hu


Harc az egészségért
Az Egészségfejlesztési 
Iroda (EFI) „Harcolj az 
egészségedért!” elneve-
zéssel új mozgásprog-
ramot indított, amelynek 
tapasztalatairól Molnár 
Gábor, brazil jiu jitsu feke-
te öves tanító, két danos 
aikidós, katori sintó rjú ok-
tató, kétszereses grapp-
ling világbajnok, többszö-
rös Európa Bajnoki, nem-
zetközi és magyar bajnoki 
helyezett beszélt.

Az oktató harcművészeti 
akadémiákat alapított, kettőt 
közvetlenül ő vezet (Sümeg, 
Sümegcsehi és Tapolca, Le-
sencetomaj), a többiben a 
munkát irányítja, felügyeli 
(Szombathely, Ajka, Zalae-
gerszeg, Veszprém). Az EFI-
vel első alkalommal dolgoz-
nak együtt ebben a projekt-
ben. A program lényege: - A 
harcművészet, ahogy én 
képviselem és tanítom, lé-
nyegesen több mint harci 
technikák rendszere. Alap-
vetően és egyszerűen meg-
fogalmazva életstílus - ez 
azonban közhelyes, sablo-
nos megfogalmazás. Meg-
győződésem, hogy az embe-
rek alapvetően egy életen át 
építenek fel rossz testi, test-
használati szokásokat - ez 
pedig nagyon durván meg-
határozza az életminőségü-
ket, de a jellemüket, tudati 
állapotukat is. Azzal, ha a 

rossz reflexeket, tartásokat, 
hozzáállást kiigazítjuk, úgy, 
hogy ezt meg is érti, aki vál-
toztatni és gyakorolni akar, 
az egész életünket megvál-
toztatjuk. A tudati, lelki po-
zitív hatások mellett a test is 
életre kel, újra felfedezheti 
mindenki a mozgás örömét, 
az egészségi állapot roha-
mosan javulni szokott - min-
den mindennel összefüggés-
ben átalakul, javul, kiigazí-
tódik. A koncentrált gyakor-
lás pedig a napi gondok és 
stressz eltüntetésében a leg-
hatékonyabb: egyszerűen 
elfelejtjük a külvilágot, ami-
kor a jelen pillanatban kon-

centráltak vagyunk. Termé-
szetesen nagyon fontos 
mindezzel összefüggésben a 
táplálkozás is, amire külön 
figyelmet kell fordítani - er-
re egyelőre a program ke-
retein belül nem tértünk még 
ki – mondta. 
A gyerektől a nyugdíjasig, 
minden korosztály megje-
lent már a foglalkozásokon, 
ami viszont közös minden-
kiben: a nyitottság, lelkese-
dés, őszinteség. Gábor el-
szánt a folytatással kapcso-
latban, gondolkozik rajta, 
hogyan lehetne továbbfej-
leszteni. Régóta szeretne a 
harcos sablonból kilépni, 

megpróbálni a harcművé-
szetek teljes életre vonatko-
zó előnyeit, lehetőségeit 
bemutatni, közvetíteni - a vi-
lágot jobbá tenni. A meg-
keresésre egyből igent mon-
dott, reméli, hogy profi, vi-
lágraszóló programot sike-
rül fejleszteni belőle. Mikor 
a szervezők megkeresték, 
először azt gondolta, rövid 
lesz és a heti egy alkalom 
nem lesz elég mindenre, 
azonban pozitívan csalódott. 
A legszorgalmasabbakkal 
nagyon komoly mélységek-
ben járnak már. Véleménye 
szerint, életbevágóan fontos 
napjainkban minden hason-

Horváth Jenőné rosszul 
lett, a mentő Ajkára szál-
lította. Onnan még aznap 
haza küldték, este ismét 
rosszul lett.

A tapolcai nyugdíjas asz-
szony története iskolapéldá-
ja lehetne a hazai egészség-
ügy tapolcai vetületének. A 
szédüléses, eszméletveszté-
ses rosszullét után mentő vit-
te a hölgyet Ajkára. Hogy 
miért nem Tapolcára, az egy 
másik kérdés. Ajkán a túlter-
helt intézményben nem min-
dig és minden osztályon fo-
gadják örömmel a Tapolcá-
ról és körzetéből érkező be-
tegeket. Ezt Horváth Jenőné 
is megtapasztalhatta. Az első 
út után hamar megállapítot-
ták, hogy „nincs komoly 
baj”, és haza küldték. Még 
aznap rosszul lett, megint 

vitte a mentő. Ott aztán be-
tolták egy befóliázott abla-
kú, keskeny, egyszemélyes, 
raktárszerű helységbe, úgy, 
hogy senki nem szólt erről 
semmit. A néni pánikba 
esett, mert arra gondolt, 
hogy itt helyezik el a haldok-
lókat, vagy a halottakat, hi-
szen nyilvánvalóan nem kór-
teremben feküdt. Félt egye-
dül (rá sem néztek), így a já-
rókerettel nagy nehezen ki 
tudott botorkálni az ajtón. 
Egy fiatal lányt látott a fo-
lyosón, őt kérte meg, hogy 
telefonáljon haza Tapolcára. 
Saját felelősségére távozott 
Ajkáról, leánya hozta haza. 
Szerencséjére a tapolcai in-
tézményben fogadták, már 
több kezelésen túl van, és ál-
lapota is javult.
- Sajnos nem egyedi eset, 
többen jártak már hasonló-

képpen - tette hozzá Rig La-
jos országgyűlési képviselő. 
- Ez visszavezethető a tapol-
cai aktív ellátás megszünte-
tésére. Az itteni betegeket 
aztán úgy zúdították az ajkai 
kórházra, hogy ahhoz plusz 
forrásokat nem biztosítot-
tak. A terheltség nőtt az ot-
tani dolgozókon, de abban 
igaza van a néninek, hogy a 
jó szó nem kerül semmibe. 
Ezért is lenne nagy szükség 
arra a húsz aktív belgyógyá-
szati ágyra, amelyre ígéretet 
kaptunk a tárcától - mondta.
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Molnár Gábor edzései után újjászületnek a résztvevők                   Fotó: Havasi Gábor

Az adatok mentése mindig 
is kényes téma volt. A szá-
mítógép alkatrészei cse-
rélhetők, viszont ha az 
adataink mennek tönkre, 
vesznek el – általában va-
lamelyik alkatrész miatt – 
az nagyon komoly veszte-
ség, nem csak vállalati, de 
otthoni szinten is. Féltve 
őrzött esküvői, családi, 
kirándulós, nyaralós képe-
ink, filmjeink, vagy éppen 
fontos dokumentumaink 
tűnhetnek el örökre. Gon-
dolom sokan voltak már 
ezzel így. Százszázalékos 
védelem sajnos nincs. Iga-
zán akkor vannak bizton-
ságban az adataink, ha 
többszörös mentést alkal-
mazunk, nem ugyanarra 

az eszközre. A régi jó kis 
CD formátum ma már ke-
vés a megnövekedett ada-
tok tárolására. A DVD for-
mátum meg nem elég ki-
forrott a tárolásra – gondo-
lok itt a karcolódásra, oxi-
dálódásra.  Az én javasla-
tom a hordozható HDD 
(wincseszter) használata. 
Ma már elérhető áron kap-
ható, és nagy kapacitással 
rendelkezik. A technika 
elég kiforrott ahhoz, hogy 
sokáig „biztonságban” 
tudjuk értékeink (adata-
ink). A mai „okos” tévék  
világában könnyen  visz-
szanézhetjük képeinket 
erről a tároló típusról, és 
természetesen egyéb ada-
taink is jól elférnek rajta.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaMolnár József

rendszergazda

ló program. Az emberiség 
hihetetlen módon, nagyrészt 
vakon rohan a szakadék felé. 
Néhány szerencsés, aki 
szeretne felébredni valami-
lyen szinten már az általános 
altatásból, legalább bele tud 
kapaszkodni ilyen jellegű 
szalmaszálakba, és megme-
nekülhet.
A program sikerességét és a 
résztvevők lelkesedését mu-
tatja, hogy edzés közben 
Juhászné Skriba Erzsébet je-
lezte szívesen mondana vé-
leményt erről a mozgásfor-
máról. - Az új kártyám 
igénylésekor mondták az 
iroda munkatársai, hogy a 
projekt keretein belül lesz 
brazil jiu jitsu. Fogalmam 
sem volt róla, hogy mi lehet 
ez. Az első alkalomra félve 
mentem el. Ott azonban 
kedvesen és közvetlenül fo-
gadott Molnár Gábor. Fél-
tem, hogy nem tudok meg-
csinálni egyetlen gyakorla-
tot sem, de mindig biztatott 
és segített. Azóta kihagyha-
tatlanok ezek az alkalmak, 
mert nem csak fizikailag 
mozgat át, lelki feltöltődést 
is ad. Ha feszülten érkezem, 
az edzés végére mintha ki-
cseréltek volna. Tanultunk 
légzéstechnikát, alapvető 
"harci" védekező gyakorla-
tokat. Mindig jó hangulatú-
ak az edzések, sokat köszön-
hetünk Gábornak - tette hoz-
zá Erzsébet.

Horváth Jenőné: Nem lát-
tak el, nem beszéltek, nem 
foglalkoztak velem Ajkán

Kép és szöveg: szj.

Tapolcai beteg esete Ajkán
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Segítség önzetlenül 
TÁMOGATÁS Diákok gyűjtettek a nehéz sorsú család számára
Széchenyi szakképzős 
diákok egy csoport ja 
adománnyal enyhített egy 
egyedülálló tapolcai anya 
és gyermekei gondjain. 
Könyveket, játékokat, 
élelmiszer- és ruházati 
csomagot állítottak össze 
és adtak át vendéglátós 
tanulók a napokban.

A fiatalok nem először jóté-
konykodnak, a közelmúlt-
ban a nagycsaládosok egye-
sületének is gyűjtöttek.  
Pénteken, a tanítási órák 
után Tóth Lászlóné Mórocza 
Judit családjához vezetett az 
útjuk, ahol több doboznyi 
ajándékot hagytak. Tóth Ju-
dit, aki jelenleg gondozásra 
szoruló beteg, néhány évvel 
ezelőtt még  szakácsnak ta-
nult a Széchenyi iskolában, 
de kisfia születése után ki-
maradt az intézményből, 
dolgozni állt. Jelenleg ke-
moterápiás kezelésre szorul, 
ráadásul legutóbbi kezelé-

sen stroke-ot kapott, a moz-
gás minden formája nehéz-
séget okoz számára, édes-
anyja, nagymamája egész 
napos gondozására szorul. A  
fiatal hölgy öccse Tóth Le-
vente 12 éves, négy éve egy 
alattomos, a hasnyálmirigy 
működését gátló  vírus miatt 
lett örökös inzulinozásra 
szoruló cukorbeteg. Móroc-
za Judit lapunknak elmond-

ta, hogy a Rhodius autóal-
katrész üzemben dolgozik, 
ahol nehéz élethelyzetén so-
kat enyhítenek a jószándékú 
munkatársak, a cég, illetve 
annak vezetője Gerald 
Trümper. Véradást szervez-
tek, pénzt gyűjtöttek, legu-
tóbb pedig nagy mennyiségű 
tűzifával segítettek. A Széc-
henyi István Baptista Gim-
názium és Szakképző iskola  

2/14/a osztályos vendéglátó 
tanulóinak személyes és kö-
zös adományai is nagyon jól 
jöttek a családnak. Román 
Dániel az adományozó osz-
tály egyik tagja lapunknak 
elmondta, előzőleg felkeres-
ték a családot, hogy nem sér-
tené-e őket, ha segítenének. 
A válasz pozitív volt, így jö-
hetett létre a példaértékű 
esemény.                           (tl)

Az adományozó vendéglátós tanulókat  Mórocza Judit fogadta    Fotó:Töreky László

n SUDOKU - Első helyezést 
ért el Kammerer Leila, a Veszp-
rémi Kossuth Lajos Általános 
Iskolában rendezett megyei Su-
doku bajnokságon. Városunk-
ban közel öt éve rendeznek a 
Bárdos iskolában Sudoku ver-
senyeket, amelyre a három ta-
polcai iskolából bárki nevez-
het. Innen jutott a megyei baj-
nokságra Leila, ahol több száz 
diák  között lett első.          (hg)

Évet zárt a borklub
Évente tíz alkalommal 
gyűlnek össze, hogy 
együtt, szakszerű irányí-
tás mellett, de mégis kö-
tetlen, könnyed formában 
ismerkedjenek hazánk 
borkínálatával. Évzáró 
rendezvényt tartott a bor-
klub az elmúlt héten.

Knolmajer Ferenc hegyköz-
ségi elnök, a Vinum Vulca-
num borlovagrend elnök-
nagymestere lapunk kér-
désére elmondta, mára mint-
egy ötven fős tagsággal ren-
delkeznek, akik közül 30-
40-en általában minden hó-
nap első hétfőjén találkoz-
nak, hogy megkóstolják, ér-
tékeljék a zömmel hazai, 
részben külföldi borok  kí-
nálatát. - Kulka Gábor, a 
borrend borklubjának veze-
tője irányításával zajlanak  
az összejövetelek. Ő, bizo-
nyos séma alapján begyűjti  
azokat a borokat, amelyeket 
eseményeinken megkósto-
lunk és együtt értékeljük 
azokat. Kóstoltunk már terü-
let, fajta, termelő szerint, vi-
notékákból, nagyáruházak-
ból származó borokat, de a 
hazai petpalackos boroktól 

egészen a csúcsborokig 
szinte minden szintet - árulta 
el. - Ritkábban a közepes ár-
kategóriákban Magyaror-
szágon megjelenő külföldi 
kínálat is terítékre került a 
szélesebb látókör kialakítása 
érdekében. Bátran állítha-
tom, középkategóriában a 
helyi borok megállják a he-
lyüket nemzetközi összeha-
sonlításban is. Valljuk, hogy 
tanulni a múltból, az esetle-
gesen elkövetett hibákból le-
het, hogy programjaink és 
azokon a kötetlen, jókedvű 
beszélgetések közelebb 
visznek céljainkhoz- fogal-
mazott a nagymester.
Megtudtuk, a klublétszám a 
Hotel Gabriella által biztosí-
tott hely, vagy a buszos bor-
kirándulások ülőhely adott-
ságai miatt tovább nem bő-
víthető. Egy-egy kilépő, el-
maradó tag helyére tudnak 
csak új személyt felvenni so-
raikba, ám egy-egy hozzá-
tartozó, ismerős a borklub 
tagjaival együtt részt vehet 
az eseményeken. A záróren-
dezvény nagy érdeklődés 
mellett zajlott, ahol Kulka 
Gábor a 2016-os év tervezett 
programjait is vázolta.      (tl)

Nem minden 
igaz, ami jól 
hangzik. Szép 
példa erre a 
megállapítás-
ra, az úgyne-
vezett „gondo-
zásmentes” akkumulátorok 
egy része. Így télvíz idején 
különösen fontos, hogy jó 
állapotban legyenek akksi-
jaink, hiszen hidegben ka-
pacitásuk, indítóáram leadó 
képességük csökkent érté-
kű. Pál Krisztián autóvilla-
mossági szerelő szerint, a 
nem teljesen zárt rendszerű, 
de gondozás-mentesként 
hirdetett akkumulátorokra, 
három havonta mindenkép-
pen érdemes figyelmet for-
dítani, hiszen a nyár folya-
mán, a melegekben, a ben-
nük lévő folyadék lecsök-
kenhetett. Víz pótlása szük-
séges, szintjét a cellák fölött 
kell tartani.

Közlekedés

Várakozás és találkozás

Balázs atya és Péter atya kará-
csonyi gondolatai

Karácsony a nagy találkozás 
ünnepe, amikor időt szakítunk 
az együttlétre, az egymással 
való találkozásra. Az igazi ta-
lálkozást az a Jézus tette lehető-
vé, aki átlépve az idő és örökké-
valóság határát Isten létére em-
berré lett – egészen egyszerű 
emberré. 
A karácsony előtti napokban lé-
lekben mi is készülünk a talál-
kozásra. S ha a karácsony előtti 
napok nem is éppen a csendről 
és az elmélyülésről szólnak, szí-
vünkben mégis ott van a vára-
kozás. Ahogyan tavalyi adventi 
lelkigyakorlatunk vendége, dr. 
Barsi Balázs OFM atya emlé-
keztetett bennünket: az ember 
az egyetlen lény e földön, aki 
nemcsak valamire, hanem va-
lakire is tud várni. S az ember 
valóban vár: minden kiábrán-
pet, s minél több teendőnk van 
még, annál feszültebb e várako-
zás. Mert tudjuk, hogy a talál-
kozásban majd sokkal több fog 
történni, mint amit mi a ma-
gunk emberi erejével meg tu-
dunk tenni. Karácsonykor ész-
revesszük, hogy nemcsak az 
ember vár. A betlehemi jászol 
Gyermeke kiszolgáltatottságá-
ban sokkal jobban vár bennün-

ket, mint mi őt. Azért lett sze-
gény, kiszolgáltatott, hajlékta-
lan, mert így tudta megmutatni: 
egy örökkévalóság óta várja a 
találkozást: hogy megtalálják 
és befogadják. S karácsony 
várva-várt csodája akkor kö-
szönt ránk, amikor a betlehemi 
jászolban nemcsak egy kedves 
díszt látunk, hanem észrevesz-
szük benne azt a Valakit, akinek 
életünket köszönhetjük, s most 
mégis befogadásért koldul 
gyakran bezárt szívünk ajtaja 
előtt. Ő ma is vár – várja, hogy 
találkozzunk vele, s beteljesít-
hesse békéjével személyes éle-
tünket, családunk és városunk 
életét. Itt az ideje, hogy véget 
vessünk a várakozásnak, s be-
lépjünk a találkozás és az ün-
neplés örömébe.
Karácsony nagy ünnepére ké-
szülve az adventi időszak kü-
lönleges alkalom arra is, hogy 
vessünk egy pillantást a mögöt-
tünk álló év eseményeire. Ren-
geteg dolog történt: találkozá-
sok, feladatok, ünnepek, öröm-
teli és szomorú pillanatok. Plé-

bániánkon ebben az esztendő-
ben is megtapasztaltuk Isten 
gondviselő jóságát, amely a Ta-
polcaiak nagylelkűségén, 
imádságain, segítő kezein ke-
resztül érkezett el hozzánk. E 
karácsony előtti napokban a 
Tapolcai Újság hasábjain ke-
resztül szeretnénk városunk 
minden lakójának megköszönni 
mindazt, amit egyházközségün-
kért és ezáltal városunkért is 
tett. Mindaz a jó, amit tettünk, 
Krisztust szolgálja, akinek a 
születését ünnepeljük a követ-
kező napokban. Jóságunkkal 
mindig Neki szolgálunk, aki 
éppen azért akar megszületni 
szívünkben évről évre, hogy 
felélessze bennünk a hitet, s to-
vábbvezessen bennünket a jó-
ság és az irgalmasság útján. 
Ezúton kívánunk minden ked-
ves tapolcai testvérünknek bé-
kés, áldott ünneplést és kegye-
lmekben gazdag boldog új esz-
tendőt! 

2015. adventjén, 
Péter és Balázs atya

tapolcaiplebania@gmail.com
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Kilencven éves lett Irén néni

A Tapolcai Musical Színpad és az ÉFOÉSZ közös produkci-
ója a tapolcai színpadon                        Fotó: Szijártó János

A napokban, otthonában kö-
szöntötte Németh Jenőné Má-
tés Irént, kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából Dobó Zol-
tán polgármester és Lévai Jó-
zsef alpolgármester.
Irén néni 1925. december 3-án 
született Tapolcán, gyermeké-
veit is itt töltötte. Lány korában 
ügyvéd mellett dolgozott, mint 
gépírónő, majd a Légierő Épí-
tési Vezetőségéhez került, ami-
kor a tapolcai repteret építették. 
Férjével húsz éves korában fo-
gadtak egymásnak örök hűsé-
get, házasságukból három 
gyermekük született. Szomorú-

an meséli, szeretett fiát két és 
fél éve veszítette el. Férje húsz 
évvel ezelőtti haláláig egymás 
mellett dolgoztak a szabóság-
ban, gondozták Szent György-
hegyi szőlőjüket és gondoskod-
tak három saját és két nevelt 
gyermekükről. Egyedül, csen-
desen éldegél takaros házában, 
ahova szívesen várja látogató-
ba kilenc unokáját, tizenhét 
déd- és legkisebb ükunokáját.  
Dobó Zoltán és Lévai József, a 
miniszterelnök köszöntőleve-
lével, Tapolca Város Borával és 
egy virágcsokorral  tette emlé-
kezetessé a születésnapot.  (hg)

Mesevilág napjaink valóságában

Hirdetés

Irén néni nagyon örült látogatóinak      Fotó: Havasi Gábor

06/87/412-289

HIRDESSEN 
NÁLUNK!

Legyen jelen 

TAPOLCA
minden othonában!
Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

A veszprémi Petőfi Színházban 
és a tapolcai Tamási Áron Mű-
velődési Központban is teltház 
előtt léptek fel egészséges és ér-
telmi fogyatékos fiatalok, akik 
a Mesevilág című művet adták 
elő. A remek darabbal együtt 
azt is bemutatták, miként tud ép 
és sérült ember egy célért, kö-
zösen, kéz a kézben együtt-
működni. A siker, a vastaps bo-
rítékolható volt.                 (szj)
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Hirdetés

A tapintatlanság fokai, árnyalatai
Ülök a széken a második sor-
ban és hallgatom a beszédet. 
Ünnep van, új épületet avatunk. 
Ahol betegek gyógyulnak, uno-
kák látogatják meg nagyszülei-
ket, ahol sokan kapnak majd 
reményt, bíztatást, segítséget.
Ülök és hallgatom a köszöne-
teket. Egy ekkora munka végén 
sok mindenkinek kell, lehet, il-
lik köszönetet mondani. A 
támogatóknak, lobbizóknak, 
tervezőknek, kivitelezőknek, 
számok és űrlapok tengerében 
eligazodóknak. Aztán egyszer 
csak azt hallom, hogy köszönet 
az ajkai kórháznak a beteg ét-
keztetésében nyújtott segítsé-
gért. Álljunk meg egy szóra! 
Miért is volt erre szükség? 
Azért, mert az önkormányzati 

tulajdonú közétkeztető cég 
megelégelte, hogy a kórház 
több tízmilliós tartozást nem 
akar kiegyenlíteni. Ez pedig 
már a cég működését, a tapolcai 
óvodások és iskolások ellátását 
veszélyeztette. A köszönet in-
kább a Diák- és Közétkeztető 
Kft-ét és a tulajdonost illetné. 
Vagy jobb lett volna meg sem 
említeni. Pláne úgy, hogy azóta 
újra volt tízmillió feletti 
tartozás.
Miért ilyen tapintatlanok 
egyesek?
Ülök és hallgatom a köszöne-
tek sorolását. Aztán egyszer 
csak megüti a fülemet: köszö-
net az előző városvezetésnek, 
önkormányzatnak és az előző 
polgármesternek. Pont. Ennyi. 

Mintha tavaly október óta a vá-
ros semmivel sem támogatta 
volna a kórházat és a beruhá-
zást, csak előtte. Én nem így tu-
dom. De aki követi a városi ese-
ményeket, figyeli a helyi sajtót 
az is tudhatja, hogy nem így 
van. Soroljam, főigazgató asz-
szony?
Miért ilyen tapintatlanok egye-
sek? Mellesleg minden jót kí-
vánok a közeljövőben a város 
jelenlegi vezetése és a jelenlegi 
országgyűlési képviselőnk 
közbenjárására adományként 
érkező kórtermi ágyak, gyó-
gyászati segédeszközök és 
egyéb felszerelések használatá-
hoz.

Décsey Sándor
önkormányzati képviselő

A Magyar Szocialista Párt Ta-
polca és Környéke Szervezete 
örömmel üdvözöl minden 
olyan fejlesztést, ami a város és 
lakosságának érdekében törté-
nik és életminőségének javítá-
sát szolgálja. A Deák Jenő ne-
vét viselő intézmény mai álla-
potában nem a város és kör-
nyéke lakosságának egészség-
ügyi ellátását szolgálja, hiszen 
a beteget, sérültet nem tudja 
kellőképpen ellátni.  A kórház a 
mi véleményünk szerint olyan 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ke-
retekkel bíró egészségügyi in-
tézmény, ahol a gyógyítás fo-
lyamata komplexen megvaló-
sul. Ez a mai tapolcai kórházra 
sajnos nem igaz. Nincs belgyó-
gyászati, sebészeti, szülészeti, 
nőgyógyászati, urológiai osz-
tály, és sorolhatnánk. Nem ke-
rül többet a születési anyaköny-
vi kivonatba az a bejegyzés, 
hogy "Tapolcán született". A ta-
polcai és a vidéki betegeknek 

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Másodrendű betegek?

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban, 
(természetesen a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételé-
vel) és internetes lapunkban  a 
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
3

 December 18 - 23.
Kiemelt helyár:1300,-Ft

18. péntek   00:01, 15:00, 18:00 
és 21:00

19. szombat  12:00, 18:00 és 
21:00                            

20. vasárnap – szerda  15:00, 
18:00 és 21:00                                                              

Star Wars VII. – Az ébredő erő 
3D 

Színes, szinkronizált amerikai 
akció-kaland 

Hossz: 136 perc 

24. csütörtök  15:00  800,-Ft
Karácsonyi Matiné

Dínó tesó 2D                                                      
Színes, szinkronizált amerikai 

animációs kalandfilm
Hossz: 100 perc 

25 – 30. péntek - szerda  14:00  
Kiemelt helyár:1100,-Ft                               

Star Wars VII. – Az ébredő erő 
2D   

Színes, szinkronizált amerikai 
akció-kaland 

Hossz: 136 perc

25 - 30. péntek - szerda 16:30  
1200,-Ft

Snoopy és Charlie Brown 3D  
Színes, szinkronizált amerikai 

animációs vígjáték 
Hossz: 92 perc 

25 - 30. péntek - szerda  18:00 
1000,-Ft

Káosz karácsonyra  
Színes, szinkronizált amerikai 

filmvígjáték

25 – 30. péntek - szerda 20:00 
Kiemelt helyár:1300,-Ft                             

Star Wars VII. – Az ébredő erő 
3D   

december 31. csütörtök   15:30 
1200,-Ft

január 1 – 5. péntek – kedd 
14:00                                   

Star Wars VII. – Az ébredő erő 
3D  

Színes, szinkronizált amerikai 
akció-kaland 

  

Keszthelyre, Ajkára és Veszp-
rémbe kell járnia viszontagsá-
gos körülmények között, hogy 
részesüljenek abban az 
alapvető emberi jogban, hogy 
gyógyulhassanak és egészsége-
sek legyenek. Ráadásul, ezek-
ben az intézményekben a tapol-
cai betegeket másodrendűen 
kezelik, ami diszkrimináció 
polgárainkkal szemben, noha a 
városnak100 évig volt saját 
kórháza, ahol szakmailag kivá-
ló orvosok gyógyították őket.
Az MSZP Tapolca és Környéke 
Szervezete nem tud azonosulni 
a mai tapolcai egészségügyi 
helyzettel és semmiképpen sem 
ért egyet azzal a koncepcióval, 
mely az egészségügyi turizmus 
oltárán áldozza fel egykori 
megbecsült kórházi intézmé-
nyünket.

                  Árvai Gábor elnök
MSZP Tapolca és 

Környéke Szervezete

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
http://www.tapolcaiujsag.hu


Ifjú sziklák a pályán 
KOSÁRLABDA   Újabb rivális ellen sikerült győzni a hétvégén
Az Országos Gyermek 
Kosárlabda Bajnokság 
ötödik régiójának harma-
dik fordulójára a Kazinczy 
Ferenc Tagintézményben 
került sor.

A második mérkőzésen, iz-
galmas második félidős haj-
rával próbálta az első össze-
csapás álmos játékát feled-
tetni a Tapolcai Sziklák. 
Ezzel újabb olyan csapatot 
sikerült legyőzni, akik ellen 
az elmúlt év során még nega-
tív volt a mérlegük. 

Eredmények: Tapolcai Szik-
lák – ZTE KK/B 28 : 75,  Ta-
polcai Sziklák – Kalózok 45 
: 43, ZTE KK/B - Kalózok 
44 : 19. A forduló legered-
ményesebb tapolcai játékos 
Muzsi Balázs Ferenc lett ti-

zenöt ponttal. A mérkőzése-
ken a fiú csapat huszonhá-
rom büntető dobást értékesí-

tett. A forduló végeredmé-
nye: első hely ZTE KK/B, a 
másodikat a Tapolcai Szik-

lák szerezték meg, a harma-
dik a Kalózok – Nagykani-
zsa együttese lett.          (hg)

Kollégájukra emlékeztek
Az immár egy évtizede, fi-
atalon elhunyt Sipos Pé-
terre emlékeztek a rendőr 
kollégák, családtagok a 
rendezvénycsarnokban 
szombaton. A labdarúgó 
emléktornára a megyén 
kívülről is érkezett csapat. 

Horváth András rendőrőr-
nagy , a tapolcai kapitányság 
munkatársa, a Sipos Péter 
Emléktorna idei szervezője 
lapunknak elmondta, ezúttal 
Zalaszentgrótról, Balatonfü-
redről, Sümegről, Veszp-
rémből, Ajkáról, Balatonal-
mádiból érkeztek labdarúgó 
csapatok, akik körmérkőzé-
seken mérették meg magu-
kat. Rausz István rendőrka-
pitány sajnálta, hogy ezúttal 
munkanapra esett a torna 
napja, így értelemszerűen 

n ADVENT utolsó 
hétvégéje bővelkedik 
majd sportprogramok-
ban. Szombaton kilenc 
órától az első városi 
gyermek és felnőtt tol-
laslabda versenyre, tíz 
órától a Flúgos Futam 
elnevezésű évzáró 
egyéni villám sakkver-
senyre kerül sor. A lab-
darúgás szerelmeseinek 
Aranykapu Kupa öreg-
fiú és felnőtt tornával 
kedveskedik a szervező 
Tapolca Kft. – Csermák 
József Rendezvény-
csarnok csapata.      (hg)

n TÚRA  - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály decemberi 
programja: 12.19-én 
Balatonederics-Cseres 
ágya-Szent Miklós-for-
rás-Vékony-cser-Bala-
tongyörök, 12.26-án 
Ábrahámhegy-Salföldi 
kolostorrom-Tóti-hegy 
-Gulács-Badacsonyto-
maj, 12.31-én szilvesz-
teri túra a Tapolca-Ha-
láp-hegy-Tapolca útvo-
nalon.                       (szj)

sok kolléga nem tudott ki-
jönni a népszerű sportese-
ményre. Sipos Péterről a tor-
na névadójáról azt mondta, 
hogy tragikus hirtelenség-
gel, fiatalon halt meg tíz év-
vel ezelőtt, a hajdani kol-
légái, barátai szerették, az ő 
javaslatukra született meg az 
évek óta következetesen le-
bonyolított focitorna. A mér-
kőzéseket megelőzően a 
csapatkapitányok egy-egy 
szál virággal a kezükben haj-
tottak fejet Sipos Péter kiál-
lított, gyászkeretes fotója 
előtt, rövid emlékező be-
szédet, köszöntőt Dobó Zol-
tán polgármester, Rausz 
István tapolcai rendőrkapi-
tány és Horváth András őr-
nagy, a kapitányság bűnügyi 
osztályvezető helyettese 
mondott.                             (tl)

Ovisok focitornája
A legkisebbek rúgták a 
bőrt a rendezvénycsar-
nokban. A város fürgelábú 
ovis futballistái jó hangu-
latú délelőttön versengtek 
egymással.

-A tapolcai óvodásokat hív-
ták meg a Csermák József 
Rendezvénycsarnok szerve-
zői focizni, akik el is fogad-
ták a meghívást és a közös 
bemelegítést követően sorra 
rúgták a szebbnél szebb gó-

lokat. A minden évben két 
alkalommal (Húsvét, Miku-
lás) megrendezett ovifoci 
torna apropóját most a nagy-
szakállú adta, aki a díjak ki-
osztásban is kivette részét, a 
gyerkőcök legnagyobb örö-
mére. Már az apróságoknak 
is lehetőségük van a Bozsik- 
program keretein belül meg-
ismerkedni a legnépszerűbb 
sportág alapjaival, ami lát-
szik is mozgásukon, labda-
kezelésükön.                    (hg)

Tapolcai vívók 
a dobogón 

Rövid hírek
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A Sziklák jó játékkal a második helyen zárták a fordulót               Fotó: Havasi Gábor

A minapi emléktorna résztvevői       Fotó: Töreky László

Lelkes ovisok között pattogott a bőrgolyó a napokban 
a rendezvénycsarnokban                     Fotó: Havasi Gábor

Tehetséges
kosaras
gyerekek

Az Sz-L Bau Balaton Ví-
vóklub versenyzőjeként 
Szalay Gyöngyi (balról a 
második) aranyérmet, 
Siklósiné Szabó Katalin 
(jobb szélen) pedig bronz-
érmet szerzett a Veterán 
Országos Bajnokságon 
Esztergomban, a negy-
venpluszos korosztályban



Mézeskalács-művek
KIÁLLÍTÁS  Rengeteg látogató volt kíváncsi az idei felhozatalra
Sok lelkes alkotója és 
rengeteg látogatója volt a 
Mézeskalács alkotások 
kiállításának az elmúlt 
hétvégén. A több éve ha-
gyománnyá vált adventi 
eseménynek idén is a Pe-
lion Hotel adott otthont.

A „Mézes-mázos Mézeska-
lács Sütő Verseny és Kiál-
lítás" szépszámú tapolcai és 
szállodalakó vendégét Barc-
záné Tóth Boglárka, a ren-
dezvénygazda Tamási Áron 
Művelődési Központ veze-
tője köszöntötte, bemutatva 
a verseny szakértőit, zsűri-
jét, köztük Boronyákné 
Papp Margitot, az Ambrózia 
méz lovagrend tagját, Töre-
ky Pálnét a Borostyán cuk-
rászda vezetőjét és  Gyevnár 
Kálmán fazekast, kerami-
kust. A művelődési központ 
vezetője köszönetet mon-
dott minden alkotónak, fel-
nőttnek, gyermeknek, óvó-
nőnek és pedagógusnak, 
akik időt és energiát nem 
kímélve, csodálatos alkotá-
sokat hoztak létre és ezzel a 

tárlatot immár négy éve 
gyönyörű tartalommal töltik 
meg. A kiállítást Dobó Zol-
tán polgármester nyitotta 
meg, aki méltatta azt a nem-
zeti-, családi összetartozás  
érzést,  közös munkát, tu-
dást és szeretetet amely a 
mézeskalács készítése mö-

gött van. A polgármester 
örömét fejezte ki, hogy a 
mézeskalács készítés ha-
gyományát a közös alkotó 
munka során a fiatalok elta-
nulják a felnőttektől, közben 
megértik, hogy miért is fon-
tos a saját kézzel készült 
ajándék, amellyel szívéből 

is ad egy kicsit az ajándé-
kozó.  
A mézeskalács sütő verseny-
ben résztvevő fiatalok és fel-
nőttek a beszédeket követő-
en, nagy taps mellett vehet-
ték át díjaikat, elismerései-
ket a szervezőktől, illetve a 
zsűri tagjaitól.                    (tl) 

SZEM - PONT
Városunkban már csak néhány helyen található közkút. 
Ennek oka: amelyik lakóházban nincs vezetékes víz, ott a 
víziközmű- szolgáltatásról szóló kormányrendelet sze-
rint százötven méteres körzeten belül biztosítani kell az 
ivóvíz- ellátást. Akkor mi a probléma?
Több utcabeli lakos is felháborodásának adott hangot. 
Ennek oka, hogy a szóban forgó közkutat nem csak az 
arra jogosultak használják. Természetesen nem azokkal 
van problémájuk, akik esetleg kezet mosnak, vagy éppen 
üres flakonjukat töltik meg. Elég sok „visszajáró” pol-
gárt látnak napközben, akik gépjárművükkel leparkol-
nak, majd műanyag kannákba, hordókba töltik a vizet. Ez 
sok esetben több száz liter.
Ahogy az egyik idősebb vezérszónok fogalmazott: - Az 
igaz, hogy közkút, de mégsem tartom tisztességes dolog-
nak, amíg mi havonta fizetjük a borsos vízdíjat, addig 
egyesek szó nélkül, naponta többször is visszatérnek, 
ugyanis nincs, aki figyelmeztetné 
őket. Sőt, még nekik áll feljebb, hogy
a csap mindenkié! Akkor holnaptól 
mi is álljunk be a sorba? Mi tisztessé-
ges állampolgárok vagyunk, szeret-
nénk, ha történne érdemi lépés ebben
az ügyben - fejezte kétségbeesett áb-
rázattal mondandóját az egyik utca-
beli. Kérdés, hogy az önkormányzat
a víziközmű-szolgáltatóval karöltve 
tud, vagy szeretne-e tenni lépéseket,
illetve jogilag mennyire indokolt a
Szent István utcai lakosok felháboro-
dása? Természetesen várjuk az illeté-
kesek válaszát!                                (di)

n A MIKULÁS „segé-
dei” jutalmazták a szabá-
lyosan közlekedőket, tudtuk 
meg Nagy Judit megelőzési 
főelőadótól. A Tapolcai Ren-
dőrkapitányság az idei év-
ben - december 4- én reggel- 
először tartotta meg Miku-
lás- napi közlekedési elle-
nőrzését a „Látni és látsza-
ni” kampány zárásaként. A 
szabályosan és józanul köz-
lekedő járművezetők csoko-
ládémikulást és a jól látható-
ságot szolgáló eszközöket 
kaptak ajándékba. A kam-
pány célja a megelőzés és fi-
gyelemfelhívás volt, hiszen 
valamennyi közlekedésben 
résztvevő érdeke, hogy a téli 
időszakban mindenki a meg-
változott látási és időjárási 
viszonyoknak eleget téve in-
duljon útnak.                     (di)
 

n KITÖRTE még az ab-
laküveget is. A sértett szep-
tember 4-én éjjel 1 óra után 
pár perccel értesítette a 
rendőrséget, hogy élettársa 
egy szóváltást követően 
megfenyegette őt, hogy 
megöli. Ezt követően pedig 
letépte az egyik konyhaab-
lak redőnyét és kitörte az 
üveget. A 40 éves K. Károly 
ellen garázdaság vétség 
megalapozott gyanúja miatt 
folytatott nyomozást a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya befejez-
te, s az ügyben keletkezett 
iratokat vádemelés kezde-
ményezésével adták át az il-
letékes ügyészségnek.     (di) 
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Szemet gyönyörködtető mézeskalácsok hódítottak a Pelionban    Fotó: Töreky László

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45 - 50/db
Burgonya: 160 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 300 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Paprika: 480 Ft/kg
Paradicsom: 680 Ft/kg
Uborka: 660 Ft/kg
Cékla: 250 Ft/kg
Körte: 300-330 Ft/kg
Alma: 120-200 Ft/kg
Saláta: 190 Ft/kg
Paraj: 660 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 350 Ft/kg
Mandarin: 320 Ft/kg
Citrom: 5560 Ft/kg
Banán: 400 Ft/kg

Heti SÜTI

Almás pite

Hozzávalók: 25 dkg vaj,  40 dkg 
finomliszt,  12 dkg kristálycukor, 1 
tojás, fél citrom reszelt héja és leve, 
1 csomag sütőpor, 1 csomag vaní-
liás cukor, 1-2 evőkanál tejföl
Töltelékhez: 2 kg alma, fahéj, 2 
csomag vaníliás cukor
Elkészítése: A vajat morzsold el a 
liszttel, majd a többi hozzávalóval 
gyúrj belőle puha tésztát. Oszd két 
cipóra, és hagyd pihenni, a legjobb, 
ha hűtőbe teszed. Ezalatt hámozd 
meg és magozd ki az almákat, majd 
egy sajtreszelőn reszeld le őket. Az 
egyik cipót nyújtsd akkorára, mint 
a tepsi, amit használsz majd, majd 
fektesd is bele a kivajazott, kimor-
zsázott formába. A kifacsart, lere-
szelt almát oszlasd el a tésztán, 
szórd meg a vaníliás cukorral és a 
fahéjjal, majd ezt is hintsd meg 
zsemlemorzsával. A másik cipót is 
nyújtsd ki ekkorára, majd a sodrófa 
segítségével fektesd a süti tetejére. 
Villával szurkáld meg, és kend be 
felvert tojássárgájával. 200 fokra 
előmelegített sütőben 40 perc alatt 
megsül. Várd meg, amíg picit hűl, 
és utána kezdd el szeletelni.

            Németh Tiborné, Tapolca

Rendőrségi hírek

A visszatérő, Nagyon Va-
don, Steve Jobs, Ha Isten is 
úgy akarja, Az aljas nyol-
cas. Csak néhány filmcím 
a tapolcai városi moziban a 
közeljövőben vetítésre ke-
rülő remek filmekből.  Kü-
lönösen a felsorolás legu-
tolsó tagja tarthat nagy ér-
deklődésre számot, hiszen 
a rendezője Quentin Taran-
tino már önmagában is ga-
rancia az élményre. A film 
előzetes sikerét jelzi, hogy 
akiknek külföldön szeren-
cséjük volt megtekinteni, 
mindannyian élményként 
beszéltek róla. December 
21-ig tiltás van érvényben, 
nem lehet róla kritikát 
megjelentetni, ám külföldi 
facebook oldalakon „a 
filmrajongók egekbe di-
csérik, odáig vannak érte”- 
jelent meg az „Az aljas 
nyolcas-ról  számos hazai 
internetes portálon.       (tl)      

Kedves Olvasóink!

A Tapolcai Újság idei 
utolsó számát tartják ke-
zükben. A soron követ-
kező lapszám már jövő-
re, 2016. január 8-án ke-
rül a postaládákba. Ad-
dig is keressenek, olvas-
sanak minket online, a

címen!
www.tapolcaiujsag.hu 

FILMAJÁNLÓ
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