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Trianoni gyász
EMLÉKEZÉS Az összefogás többször segített

Az idén is szép számmal 
gyűltek össze a Trianon 
emlékműnél a hagyomá-
nyosan megrendezendő 
múltidézésre a békedik-
tátum évfordulóján. 

Az önkormányzat képvise-
letében Dobó Zoltán mon-
dott beszédet a lassan egy 
évszázados katasztrófáról, 
amelyet a mai napig nem he-
vert ki a nemzet. A polgár-
mester az előzményekről is 
szólt, azonban nem az első 
világháború éveit, hanem az 
annál ezer évvel korábbi, 
907-es pozsonyi csata körül-
ményeit említette. Mint 
mondta, már ekkor a ma-
gyarság kiirtása volt a cél, 
azonban őseink ezt akkor 
megakadályozták. Aztán ké-
sőbb számos alkalommal 
védték meg Európát, hazánk 
területéről sem a mongolok, 
sem a török hódítók nem 
tudtak tovább menni. 
- Ugyanakkor mit kaptunk 
mi mindezért cserébe? Há-
rom véresen levert szabad-
ságharcot, és Trianont. Ezt 
kaptuk azoktól, akiket a ta-
tároktól, a mongoloktól, a 
törököktől megvédtünk. Tő-
lünk még senki nem kért bo-
csánatot azért, amit igazság-
talanul elszenvedtünk. Saj-
nos Trianon nem ért véget, 

ma is folyik mindaz, amit 
egykor elkezdtek. A rend-
szerváltásnak nevezett tör-
ténéssel megszerezték, el-
csatolták Magyarország pia-
cait, a pénzrendszert és most 
már a testünk kell nekik, 
fiataljainkat akarják. Őket 
szándékoznak elvinni azok, 
akik sohasem hálálták meg 
azt, hogy mi vérrel, életek-
kel óvtuk meg Európát - so-
rolta a polgármester. Majd 

hozzátette, többször volt 
már hazánk reménytelennek 
tűnő helyzetben történelme 
során, de a nemzet összefo-
gása mindig meghozta ered-
ményét, s ezt kell ma is szem 
előtt tartanunk.
A megemlékezés a nemzeti 
színű szalag felkötésével 
(Dobó Zoltán, Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő és 
Ughy Jenőné jegyző), a tör-
ténelmi egyházak képvise-

lőinek (Szabó Emőke refor-
mátus, Szakács Péter római 
katolikus plébános és dr. 
Csernai Balázs  lelkipász-
tor) beszédeivel folytató-
dott. A rendezvényen közre-
működött a Tapolcai Kama-
rakórus, a Balaton-felvidéki 
Radetzky Huszár hagyo-
mányőrző egyesület, a Ta-
polcai Honvéd Kulturális 
Egyesület és Torma Tamás 
előadóművész.                (szj)

Akik az újságot írják A pedagógusok ünnepe
Ünnepeltek a járás peda-
gógusai pénteken a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban  .

A város önkormányzata és a 
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ a pedagó-
gusnapi ünnepség keretében 
ismerte el a hivatás nyug-
díjaskorú és aktív dolgozói-
nak munkáját. Az esemé-
nyen gyémánt-, arany diplo-
mákat, díszokleveleket és a 
köznevelésért végzett kie-
melkedő munkáért járó ki-
tüntetéseket is kaptak az arra 
érdemesültek. Régi hagyo-

mányként elbúcsúztatták a 
frissen nyugdíjbavonulókat 
és virággal köszöntötték a 
pályakezdőket.  Ünnepi be-
szédet  Tóth Mária tankerü-
leti igazgató mondott, az el-
ismeréseket Tapolca részé-

ről Dobó Zoltán polgármes-
ter és  Lévai József alpolgár-
mester adta át.  A pedagó-
gusszakma egyik legna-
gyobb helyi eseményéről 
bővebben következő szá-
munkban olvashatnak.     (tl)

Ünnepi pillalatok a Tamásiban          Fotó: Töreky László

A seb, ami 
ma is sajog
Az első világháború 
utáni szerződés egy 
politikai böllérmunka 
volt, amely megnyo-
morította Magyaror-
szágot, hangsúlyozta 
egy pár évvel ezelőtti 
megemlékezésen 
Hangodi László tapol-
cai történész. Trianon 
következményeként 
magyarok milliói ke-
rültek úgy idegen ha-
talom irányítása alá, 
hogy el sem hagyták 
szülőföldjüket. Saj-
nos az elmúlt 25 év-
ben hivatalosan egyik 
magyar kormány sem 
kérte a békediktátum 
felülvizsgálatát, a tör-
ténelmi igazságtételt, 
pedig számos eset-
ben előfordult azóta, 
hogy kárpótoltak, se-
gítettek népeket, nép-
csoportokat,  elszen-
vedett séremeikért. 
Úgy tűnik, mi kivétele-
zettek vagyunk. Egy 
kedves felvidéki is-
merősöm szavai ju-
tottak eszembe a 
mostani évfordulón. 
Azt mondta, „nagyon 
nehéz a határon túli 
magyarok sorsa, de 
mindannyian tudjuk, 
hogy a történelem 
végén nincs pont”.

          Szijártó János

Tapolca megújult lapja januártól heti rendszerességgel 
jelenik meg a város háztartásaiban, és több környékbeli 
településen. A lapot készítő újságírók hétről hétre aktu-
ális hírekkel, írásokkal látják el az olvasókat. A képen a 
szerkesztőség tagjai: (balról) Szijártó János, Dancs 
István, Antal Edit, Töreky László és Havasi Gábor

A Tapolcai Kamarakórus énekelt, Dobó Zoltán beszédet mondott      Fotó: Szijártó J.



Az idei városnapi ün-
nepségen adományozott 
a képviselő-testület több 
évtizeden át végzett 
gyermekközpontú ne-
velő munkája, az óvodai 
életben való aktív rész-
vétele elismeréséül Ta-
polcai  Nevelésügyért 
kitüntetést Sipkovics 
Károlyné részére. 
Amint elhangzott, im-
már 36 éve tevékenyke-
dik óvónőként. Pályafu-
tását 1978-ban kezdte 
képesítés nélküli óvónő-
ként Sümegen, a Felső-
városi Óvodában. 1983-
ban felsőfokú szakképe-
sítést szerzett a Soproni 
Óvónőképző Intézet-
ben. Eredményes mun-
kájának elismeréseként 
1990-ben miniszteri di-
cséretben részesült. A 
Szivárvány Tagintéz-
ményben 1993 óta, azaz 
21 éve dolgozik. Neve-
lőmunkáját a gyermek-
központúság, a szerete-
ten alapuló tolerancia, 
együttérzés és gondos-
kodás jellemzi. A tagin-
tézményben 1994 óta el-
látja a szakszervezeti 
vezető teendőit, a dol-
gozók érdekképvisele-
tét. Kollégái, munkatár-
sai mindig számíthatnak 
önzetlenségére,  segítő-
készségére.               (szj)
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Sipkovics Károlyné

Június 18-ig 
várják a 
javaslatokat

Városi stratégia
TERVEK  Egyeztetés a település fejlesztéséről
Elkészült Tapolca Város 
Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájának (ITS) 
egyeztetési változata.

A dokumentumot Dobó Zol-
tán polgármester, a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, 
valamint egyes település-
rendezési jogintézmények-
ről szóló kormányrendelet 
alapján államigazgatási 
egyeztetésre küldte a jogsza-
bályban meghatározott szer-
vezeteknek. Ezzel a folya-
mattal párhuzamosan június 
18-ig várják a tapolcai civil 
szervezetek, intézmények 
véleményét, észrevételeit.

Az ITS készítésének céljá-
ról, hátteréről a polgármes-
tertől kaptunk írásos tájé-
koztatót. Ebből kiderül, 
hogy a 2007-2013-as idő-
szakban a hazai városok 
mintegy kétharmada készí-
tette el stratégiáját, köztük 
Tapolca is. A társadalmi, 
gazdasági és jogszabályi 
környezetben bekövetkezett 
változások, illetve az EU új 
stratégiája, valamint az új 

Augusztus végén időközi választás

Tapolca - Az integrált településfejlesztési stratégia meg 
határozza a város fejlődési irányát   Fotó: Szijártó János

2014-2020-as programozási 
időszakra való felkészülés 
indokolttá tették a korábbi 
anyagok felülvizsgálatát, 
megújítását. Ehhez a járás-
székhelyek szakmai támo-
gatást is kaptak állami sze-
repvállalással, uniós forrá-
sok igénybe vételével.
Dobó Zoltántól azt is meg-
tudtuk, hogy az önkormány-
zat, és a támogatóként részt 
vállaló belügyminisztérium 
által is elvárt követelmény, 
hogy a stratégia illeszkedjen 
a tervezett prioritásokhoz, a 
megyei integrált területi 
programhoz, hiszen ez a 
megvalósíthatóság biztosí-
téka. Az uniós célokhoz való 
illeszkedés és támogatható-
ság a stratégiakészítés ve-
zérelve, természetesen a tár-
sadalmi és gazdasági folya-
matok, igények figyelembe 

vétele mellett. A vonatkozó 
kormányrendelet lehetősé-
get ad arra is, hogy egyes tar-
talmi elemek összevonha-
tók, átcsoportosíthatók, el-
hagyhatók a helyi sajátossá-
gok alapján.
A stratégia egyeztetési vál-
tozata egyebek között tartal-
mazza a középtávú célokat, 
a tematikus és a területi cé-
lok közötti összefüggések 
bemutatását, a tervezett fej-
lesztéseket, azok vázlatos 
pénzügyi tervét és ütemezé-
sét, a szegregáció mérséklé-
sét, vagy megszüntetését 
célzó intézkedéseket, a stra-
tégia külső és belső össze-
függéseit, a célok elérését 
szolgáló fejlesztési és nem 
beruházási jellegű önkor-
mányzati tevékenységeket 
és a stratégia megvalósításá-
nak szervezeti kereteit.   (szj)

A helyi választási bizott-
ság döntése alapján a 
nyár végén, augusztus 
30-án Tapolca két körze-
tében (a 3-asban és az 5-
ösben) tartanak időközi 
választást.

Tapolcán jelenleg tizenkettő 
képviselői hely van a polgár-
mesterrel együtt. Azonban 
megüresedett az országgyű-
lési képviselővé választott 
Rig Lajos (Jobbik) helye, és 
felszabadult az ősszel egyé-
ni mandátumot is nyert Do-
bó Zoltán (Jobbik) helye, aki 
polgármesteri címe megtar-
tása mellett lemondott egyé-
ni képviselői mandátumáról. 

Jelen pillanatban tíztagú a 
tapolcai testület, közülük 
öten a Fidesz, hárman a Job-

bik és ketten az MSZP szí-
neiben kerültek be, bár a 
szocialista Lévai Józsefet ki-

A nyár végén, az időközi választással, két új taggal bő-
vül a tapolcai képviselő-testület         Fotó: Szijártó János

zárták pártjából miután elfo-
gadta az alpolgármesteri fel-
kérést a jobbikos polgármes-
tertől.
Az augusztus végére kiírt 
időközi választás tétje vi-
szont elég nagy. Ha a Jobbik 
(és MSZP) jelöltjeihez kerül 
a két mandátum, akkor nekik 
lesz meg a döntésekhez és a 
határozatképességhez szük-
séges többség. Ha 1:1 lesz az 
eredmény, az patthelyzetet 
eredményezhet a képviselő-
testület munkájában. Ha a 
két helyet a Fidesz viszi, 
övék a többség, és ők írják 
onnantól a forgatókönyvet. 
Mindez a nyár végén, au-
gusztus 30-án eldől.       (szj)



Látogatás Erdélyben
MAGYARSÁG  A csíksomlyói búcsúban is jártak a tapolcaiak
Pass Sándor

A 2015-ös esztendőben a Szűz 
Mária szobor megalkotásának 
500 éves évfordulója alkal-
mából Mária-évet hirdettek a 
csíksomlyói kegyhelyen.

Tapolca város önkormányzata 
első alkalommal szervezett za-
rándoklatot erre a jeles ese-
éményre. Varga Béláné Rózsi-
ka munkájának köszönhetően 
gyorsan beteltek a helyek az 
utazni vágyókkal. Az utazás 
ötletadója, és támogatója Dobó 
Zoltán polgármester maga is 
részt vett a zarándoklaton.
A határ átlépése után, az első 
állomás Nagyvárad volt. A kö-
zépkori település, Erdély nyu-
gati kapuja. A 11. században, 
Szent László király kívánsága 
szerint egy földvár épült a város 
területén, melynek mai fő neve-
zetessége a székesegyház sze-
met, és lelket gyönyörködtető 
épülete. Sokáig itt őrizték a 
Szent Jobbot, és királyok nyug-
helye is e nemes hely.

Tovább indultunk, és a követ-
kező látnivaló a Királyhágó 
volt. Nevét onnan kapta, hogy 
feltehetőleg itt húzódott a ki-
rályi birtok gyepűje, azaz ha-
tára. Csodálatos időben volt ré-
szünk, ezért nem volt akadálya 
annak, hogy gyönyörködjünk a 
szép panorámában. Aztán utaz-
tunk a kalotaszegi vidéken, ami 
népi hagyományaink őrzője. 
Következő település Bánffyhu-
nyad, majd „szép kincses Ko-
lozsvár, Mátyás büszkesége” 
következett. A király szülőhá-
zát, majd főtéri szobrát csodál-
hattuk meg. Ez a műemlék nem 
csak mérete miatt óriási, és 
lenyűgöző.
A téren, Erdély második legna-
gyobb temploma, a Szent Mi-
hály templom magasodik. Tör-
ténete során pusztította tűz-
vész, háború, földrengés, de ma 
is a város éke. Országgyűlések, 
fejedelmek beiktatásának hely-
színe. Aztán elhagyva Kolozs-
várt, Torda felé vettük az irányt, 
ahol szintén nagyon sokszor 
gyűltek össze az ország veze-
tői, hogy megvitassák a ma-
gyarság dolgait. Torda híres az 
itt tartott vásárokról, de itt kö-
szönt el Petőfi a családjától, 
utolsó csatája előtt. Aztán a Me-
zőség vidéke következett.
Amikor az ember külföldre uta-
zik, akkor arra készül, hogy be-
pillantást nyer az adott ország 
történelmébe, kultúrájába, nép-
rajzába. Mi már nagyon sok ki-
lométerrel elhagytuk orszá-
gunk határát, de a történelem 
magyar, a kultúra magyar, a 
néprajz magyar. Ilyenkor aztán 

igazán átérezhetjük, hogy 
mennyire igazságtalan Tria-
non, pedig még csak most ér-
kezünk Marosvásárhelyre, 
Székelyföldre. Amit a nemze-
tünkkel szemben 1920 júniusá-
ban elkövettek az halálos bűn, 
mert ami a Jóisten szeretetéből 
fakadóan egykor összetarto-
zott, azt ember ilyen durván, és 
kegyetlenül nem választhatta 
volna szét. Elmerengve, és egy 
kicsit talán fáradtan érkeztünk 
szálláshelyünkre, Csíkszeredá-
ra. Másnap reggel első utunk a 
kegytemplomba vezetett, de 
ahhoz, hogy megérinthessük a 
csíksomlyói Szűz Mária- szob-
rot, már sorba kellett állnunk. 
Ekkor éreztem először, hogy ez 
az az érzés, amit elképzelni 
nem, csak átélni lehet. Aztán a 
Békás- szoroshoz kirándul-
tunk, ahol gyönyörű természeti 
kép tárult elénk. Majd megis-
mertük a Gyilkos- tó legendá-
ját. Madéfalván a székely szen-
vedéstörténet egy véres esemé-
nyét idéző emlékmű előtt tisz-
telegtünk. 
Eljött a várva várt nap, 
szombat. Mindannyian izgatot-
tak voltunk, akik többedszer él-
hették át a csodát, ők azért, akik 
pedig először, őket meg a vára-
kozás hozta lázba. Reggel gya-
logosan vágtunk neki az útnak. 

A mintegy 5 km-es séta ideje 
alatt volt idő elgondolkodni, 
azon például, hogy 448 évvel 
ezelőtt István atya, a Gyergyó 
falvi plébános hogyan vált iga-
zán vezérré, mind szellemi, 
mind fizikai értelemben. Ő volt 
az, aki megértette az itt élőkkel, 
hogy a Jóistentől kapott hithez 
nekik hűnek kell maradni, még 
akkor is, ha királlyal, vagy feje-
delemmel állnak szemben. De 
ő volt az is, aki kardot rántott, 
és első volt a csatában.
Csíksomlyó példája az összefo-
gás, és kitartás erejének, de pél-
dája annak is, hogy fegyverrel, 
és erőszakkal nem lehet hitet, 
szeretetet, békességet közvetí-
teni. 11 óra körül értünk fel a 
dombra, akkor már nagyon so-
kan voltak, de még minden 
irányból végeláthatatlan sorok-
ban jöttek az emberek. Fél 1, és 
megtelt a tető, magyarok, és 
székelyek mindenütt, kezdő-
dött a szentmise, amit Jaku-
binyi György érsek mutatott be. 
Szentbeszédének fő gondolata 
az volt, hogy „legyünk hűek 
őseink hitéhez, és erényeihez, 
vagyis katolikus keresztény 
szent hitünkhöz, legyünk hűek 
nemzetünkhöz, és anyanyel-
vünkhöz, anyanyelvi kultú-
ránkhoz”. Ennek a gondolatnak 
az alapja egy székely hitvallás, 

amit nagyon sokan a kapujukra 
véstek „Őseidnek szent hité-
hez, nemzetséged gyökeréhez, 
testvér te ne légy hűtlen soha„ . 
A szentmise végén Pápai Him-
nusz, Magyar Himnusz, Szé-
kely Himnusz százezrek ajká-
ról. Ugyanaz az érzés vett erőt 
rajtam, mint pénteken a Kegy-
templomban, ezt csak átélni le-
het, elképzelni nem. Ez a ma-
gyarázata, és az ereje Csíksom-
lyónak. Egy személyes meg-
jegyzés: tudom, hogy nagyon 
sokan szeretnének legalább 
egyszer eljutni ide, de úgy ér-
zik, hogy nekik ez soha nem 
adatik meg. Bocsánatot kérek, 
ha valakinek a szívét fájdítot-
tam ezekkel a gondolatokkal, 
nem ez volt a szándékom. Én 
magam első alkalommal élhet-
tem át ezt a csodát, pedig már 
20 éve szerettem volna, soha ne 
adja fel senki! Valóban csoda ez 
a nap, hiszen a magyarság, és 
székelység ezen a napon vallja 
meg felekezet nélküli sorskö-
zösségét.
Vasárnap a parajdi sóbányát 
csodáltuk meg, aztán Szovátán 
tettünk egy sétát, majd Koron-
don vásárkodtunk egy kicsit. A 
következő állomás Farkaslaka 
volt, itt Tamási Áron síremléke 
előtt elmélkedtünk, innen egy 
másik nagyszerű ember, Orbán 
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Balázs nyughelyéhez utaztunk. 
Azon a napon még Máréfalván 
a székely kapuk szépsége, és 
sokasága nyűgözött le ben-
nünket. Utolsó állomás Hargi-
tán a Hármas kereszt emlékmű 
megtekintése volt. 
Hétfőn reggel indultunk haza, 
és több mint 12 órás buszozás 
után épségben, egészségben 
megérkeztünk. Hogy a szí-
vünknek, és lelkünknek mit je-
lentett ez az utazás, arra az a vá-
lasz, hogy minden fáradság el-
lenére, hazaérkezve arra gon-
dolunk, hogy oda vissza kell 
térnünk!

A 448 évvel ezelőtti pünkösd 
szombatjáról szóló írások csak 
István atyát említik név szerint, 
de ő sem ezért munkálkodott, 
mindenki tette a dolgát, az 
asszonyok, öregek, gyerekek 
imádkoztak, a férfiak harcol-
tak. Ennek a harmóniának volt 
köszönhető a győzelem, és kö-
zel fél évezred múlva is, a tisz-
telet. A mai magyarság, bár 
nem karddal, de nem megéli, 
hanem megharcolja minden-
napjait. Mikor csüggedünk, ad-
jon erőt valamennyinknek az 
ősi székely tanítás, hitvallás 
„Őseidnek szent hitéhez, nem-
zetséged gyökeréhez, testvér te 
ne légy hűtlen soha”.
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Rövid hírek

Felvidéki kirándulás
Antal Edit

Néhány napja érkeztek haza 
Felvidékről a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
hetedik osztályosai, akik a 
Határtalanul program kere-
tében tettek látogatást a 
szomszédos Szlovákiában.

Az utazás célja az volt, hogy a 
diákok megismerkedjenek a 
felvidéki magyarság történel-
mével,  életével, művészetével. 
A négynapos kiránduláson több 
mint félszáz hetedik osztályos 
és hat pedagógus vett részt.  
A csoport határon túli első útja 
a komáromi erődrendszerhez 
vezetett. A maga nemében Kö-
zép-Európa legnagyobb épít-
ménye ez, mely 200 000 katona 
befogadására épült. A történe-
lem során az erődöt sok ostrom 
érte, de soha senki nem tudta el-
foglalni. Komarnoban a Ma-
gyar Kultúra és Duna Mente 
Múzeumban Jókai Mór íróról 
és Lehár Ferenc zeneszerzőről 
bővíthették ismereteiket a ki-
rándulók a tárlatvezetőnek kö-
szönhetően. A szakadó esőben 
gyors ütemű „sétával” az Eu-
rópa-udvar 41 különböző stí-
lusban épített házát és híressé-
gek szobrait csodálhatta meg a 
társaság, majd Klapka György 
egészalakos és V. László király 
mellszobrához helyeztek el ko-

szorút. Innen a Marcelházára 
vezető út sem volt egyszerű, az 
autóbusznak hömpölygő vízár-
ban kellett megtennie az utat. 
Az esti programban a Batsányi 
tagintézmény hetedikesei a 
Bánk bán című dráma két jele-
netével kedveskedtek a házi-
gazdáknak. A második nap dél-
előttje a sportról, a kézműves-
foglalkozásról és a falfestésről 
szólt. Aerobik, floorball, lány-
foci, sorverseny az ottaniakkal, 
közben a falfestésben részt ve-
vők népes csoportja az iskola 
folyosójának kiemelt helyén 
Barátságfalat hozott létre, 
melyre Tapolca legfőbb neve-
zetességei kerültek, természe-
tesen előre megkomponált váz-

lat segítségével. A délután so-
rán koszorú került a Felvidék-
ről kitelepített magyarok em-
lékművére, a zsitvatoroki béke-
kötést szimbolizáló emlékhely-
re, valamint Virten Baróti Sza-
bó Dávid sírjára helyezték el az 
emlékezés koszorúját. Nagy él-
ményt nyújtott a csoport tagja-
inak a búcsi babamúzeum kiál-
lítása, ahol ötven magyar és 
szlovákiai népviseletbe öltöz-
tetett babacsaláddal kápráz-
tatták el a kirándulókat a ked-
ves vendéglátók. Az est ferge-
teges hangulatú retró bulival 
zárult, amit néhány műsorszám 
vezetett be: májusfa kitáncolás 
a marcelházi iskolaigazgató ve-
zetésével, a helyi nyolcadiko-

sok társastánc bemutatója, a ta-
polcai diákok néptánca, hang-
szeres bemutatója. Az est fény-
pontja a helyi és a vendég gye-
rekek közös szórakozása volt  a 
táncparketten.
A marcelházi szállás elhagyása 
után a csapat harmadik napja is  
tartalmasan, mozgalmasan telt. 
Egy kisfilmben bemutatták az 
ógyallai csillagvizsgálót, majd 
egy másik film a Naprendszer-
ről szólt. A planetárium kupo-
lájában lenyűgöző animációkat 
vetítettek a csillagképekről. Az 
út következő állomása a gútai  
hajómalom volt, melyhez Eu-
rópa leghosszabb fedett fahíd-
ján lehetett csak átjutni. A déli 
pihenőt követően a galántai va-

A kiránduláson a komáromi erődrendszer volt az első állomás            Fotó: Antal Edit
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sútállomáson koszorú került 
Kodály Zoltán szülőházára és a 
parkban álló Kodály-emlékmű-
re. Az István király által ala-
pított, többször is újjáépített de-
áki katolikus templom freskóit, 
szobrait, boltíveit csodálhatták 
a diákok.
A csoport az utolsó éjszakáját 
Felsőszeliben töltötte. A negye-
dik napra, a hazautazás napjára 
is maradt még program. Szenc 
volt az első állomás. Az ottani 
Szenczi Molnár Albert magyar 
tannyelvű iskola aulájában el-
helyezett emléktábla előtt fő-
hajtással és koszorúval emlé-
keztek a tapolcai hetedikesek 
Csermák József kalapácsvető 
olimpiai bajnokról, aki ennek 
az iskolának volt a tanulója. A 
kirándulás záró akkordja Po-
zsony volt. A vár megtekinté-
sét, körbejárását követően Baj-
ner Imre igazgató rendkívüli 
történelemórát tartott a vár 
parkjában. A koronázási úton 
haladva ért a csoport a koroná-
zási templomhoz, majd a dó-
mot belülről is alaposan végig-
szemlélhették. Nem maradha-
tott el a városnézés sem, mint 
ahogy a Szent Mihály kapu 
alatti átsétálás sem, sőt az aján-
dékvásárlás sem. 
A tartalmas, tanulságos Fel-
vidéken töltött négy nap alatt a 
Bárdos iskola két tagintézmé-
nyének tanulói bepillanthattak 
a felvidéki magyarság történel-
mébe, életébe, ezután pedig a 
kirándulás élményeit tanulói 
prezentációikkal tárják tanuló-
társaik elé a témanapon.

n KÖNYV - Gazda 
József, Bethlen Gábor- , 
Tamási Áron- és Ma-
gyar Örökség díjas erdé-
lyi író, szociográfus mu-
tatja be legújabb köny-
vét, Vezényelt történe-

lem címmel a könyvtár-
ban június 10-én, 16:30-
kor.                          (hg)

n KERÉKPÁR - 
Szünidőváró programot 
rendez a Tapolca Kft.  
június 11- én 18 órakor a 
Tapolca és Diszel közöt-
ti kerékpárúton.        (hg)
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Újjáélesztett kapcsolat
Újjáéledhet a mintegy 25 
éves múltra visszatekintő, 
de mára némileg feledés-
be merült baráti kapcsolat 
Tapolca és a németorszá-
gi Stadthagen között.

Erről Rig Lajos országgyű-
lési képviselő tájékoztatta 
lapunkat a közelmúltban. 
Mint megtudtuk, májusban 
egy kisebb magyar delegá-
ció látogatott Stadthagenbe 
azzal a céllal, hogy a két 
város közötti kapcsolatot 

újjáélessze. A két fél egyet 
értett abban, hogy a testvér-
városi kapcsolat alapja a 
széles körben fenntartható, a 
civil szférát is érintő kapcso-
lódási pontok megléte, 
amelyre a német és a magyar 
oldal is törekszik mostantól.  
Egyébként 1990 óta áll fenn 
hivatalos kapcsolat az ön-
kormányzatok között. Egé-
szen 2000-ig látogatták egy-
mást, és a remények szerint 
mostantól új alapokon foly-
tatódhat a régi barátság.  (sz)
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Lapunk terjesztésével 
kapcsolatos észrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Közös élmények Zircen
Nagy izgalommal készülőd-
tek a Magyar Páneurópa 
Unió Egyesület tagjai május 
utolsó szombatján, amikor 
zirci kirándulásunkra indul-
tunk. A tagok közül 30 fő 
vett részt a mozgalmas, 
programokban bővelkedő 
utazáson. Elsőként a csodá-
latosan szép zirci apátság 
templomát tekintettük meg, 
ahol rövid ismertetőt kap-
tunk az apátság múltjáról. 
Ezután a muzeális értékű 
könyvtárban fogadták a cso-
portot, szintén szemet gyö-
nyörködtető látványban volt 
részünk. A látogatóközpont 
igazán érdekes, a modern 
3D-s kivetítőkkel felszerelt 
kiállításon mutatta be a cisz-
tercita rend templomait, az 
egyházi kincseket és papi öl-
tözeteket. Ebédünk elfo-
gyasztása után megnéztük a 
természetrajzi múzeumot, 
ami igazán felejthetetlen él-
ményt nyújtott mindenki-
nek. Fantasztikus volt az ar-
borétumban a jó levegőn, 

kellemes környezetben, a 
szénaillat, a finom illatú fák-
és bokrok között megtett sé-
ta, melynek során elérkez-
tünk a tóhoz, aminek partján 
megpihentünk. Pihenés köz-
ben jót beszélgettünk, éne-
keltünk, élveztük a gyönyö-
rű időt, a napsütést, és kö-
szönetet mondtunk a Jóis-
tennek, hogy együtt lehet-
tünk. Utazásunkhoz - mint 
ahogyan az eddigi években 
is - idén szintén anyagi tá-
mogatást kaptunk városunk 
polgármesterétől, melyet 

ezúton is köszönünk! 
Haza érkezésünk utáni na-
pokban a Tóparton, a Gabri-
ella étterem teraszán tartotta 
szervezetünk „évadzáró ta-
lálkozóját”, mivel legköze-
lebb a nyári szünet után, 
szeptemberben találkozunk 
újra. Szervezetünk minden 
hónap harmadik csütörtökén 
15 órától tartja taggyűléseit 
a Tamási Áron Művelődési 
Központban.

A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület tagjai nevében 
            Molnár Erika elnök

A Páneurópa egyesület legutóbb Zircre kirándult

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
május 21 - 27. 

csütörtök – szerda
 
 

11–12. csütörtök–péntek, 
16–17. kedd - szerda 14:00  

1000,-Ft                                    
13 – 15. szombat - hétfő 

18:15                                 
Saul fia  

Színes, magyar film
Hossz: 107 perc 

Rendező: Nemes Jeles 
László

Szereplők: Röhrig Géza, 
Molnár Levente

11–12. csütörtök–péntek, 
14–17. vasárnap-szerda 
16:00 és 20:15  1200,-Ft

13. szombat 13:00 és 20:15
Jurassic World 3D  
(Jurasssic World) 

Színes, szinkronizált 
amerikai sci-fi akció 

Hossz: 130 perc ssic Worls
Rendező: Colin Trevorrow

11 – 12. csütörtök – péntek, 
16 – 17. kedd - szerda 18:15 

1000,-Ft
13 – 14. vasárnap – hétfő 

14:00
A kém

Színes, szinkronizált 
amerikai akció vígjáték

Hossz: 120 perc 
Rendező: Paul Feig   

Nagyszülők, unokák

A Tapolca és Környéke 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi, 
Érdekképviseleti Egyesüle-
te, május 30-án, Diszelben a 
kultúrházban tartotta a 
Nagyszülők - unokák napját. 
A találkozón felléptek a Szi-
várvány Óvoda Katica cso-
portjának óvodásai, a Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
tanulói Legeza Magdolna 
vezetésével, illetve a Járdá-
nyi Pál Zeneiskola növendé-
kei, Haga Kálmánnal. Két 
óvodás, Vitai Réka és Konc-
zek Lina verssel készültek. A 
megjelenteket Tapolca város 
képviseletében Lévai József 
alpolgármester köszöntötte. 
A gyerekeknek különböző 
ügyességi, sportolási lehető-
séget biztosítottunk, lehetett 
rajzolni, színezni, vagy a ját-
szótéren játszani is. Nagy si-
kere volt a tombolának és a 
zsákbamacskának is. 
Tartalmas, szép napot tölt-
hettünk együtt, a fellépőkkel 
több, mint 150-en voltunk.

Kismihók Hajnalka  
az egyesület elnöke

A szinten tartás éve volt
Értékelte az elmúlt évet, 
megfogalmazta ez évi céljait 
a Vállalkozók Területi Ipar-
testülete a legutóbb taggyű-
lésen.

A taggyűlés előtt beszél-
gettünk az elnökkel, Vörös 
Bélával, akit nemrégiben az 
országos  IPOSZ egyik alel-
nökének választottak.  
- 2014 számunkra egy csen-
des év volt, főként előkészí-
tő munka zajlott, talán leg-
inkább a szintentartás évé-
nek nevezhetném.  2015. évi 
céljaink között szerepel az 
érdekfeltáró, érdekképvise-
leti munka, a családi, mikro- 
és kis vállalkozások érdek-
védelme, információs csa-
tornák kiépítése, tájékozta-
tók, tanfolyamok szervezé-
se, az információk átadása 
révén tagjaink gazdasági 
előnyökhöz való juttatása és 
nem utolsó sorban a minő-
ségi egyesületi élet, a közös 
szabadidős programok meg-
valósítása. Az érdemi párbe-
széd és az érdekegyeztetés 

erősítése érdekében bővíte-
nünk kell a partnerségi 
együttműködést. A gyakor-
latban ez számos szervezet-
tel, például  a kamarával, a 
KISOSZ-al, az IPOSZ-szal, 
a helyi civil szervezetekkel 
való intenzív együttműkö-
dést jelenti. Rendkívül fon-
tos továbbá, hogy a helyi ön-
kormányzattal, hatóságok-
kal is a lehető legjobb, leg-
szorosabb kapcsolatot ápol-
juk tagjaink és Tapolca érde-
kében. Be tudjunk kapcso-
lódni, és részt tudjunk venni 
a helyi és térségi fejlesztési 
elképzelések megfogalma-
zásába, a tagjaink működé-
sét meghatározó kérdések-
ben pedig az együttműködés 
keretében közös célokat, fe-
ladatokat határozzunk meg. 
Egyesületünknek jelenleg 
133 regisztrált tagja van, eb-
ből az aktívak száma megha-
ladja az 50-60 főt. Sem-
melweiss utcai épületünk 
sajnos ma még 20-30 évvel 
ezelőtti állapotot idéz, de 
igyekszünk azt is kis lépé-
sekben rendbe tenni. Az épü-
let teljes felújítása azonban 
továbbra is a remélt céljaink 
között szerepel.                  (tl)



Kötelet húztak 
VERSENY Hagyományteremtés, sport, izgalom

Kötélhúzó versenyt szer-
vezett a Sportház nyolc 
csapat részvételével a 
gyermeknapi programok-
hoz csatlakozva az elmúlt 
hétvégén.

A Sportház, ahogy vezetője, 
Molnár István elmondta,  
hagyománnyá szeretné tenni 
az eseményt, tehát terveik 
szerint jövőre is megrende-
zik a kötélhúzó versennyel 

kiegészített programot.  A 
rendezvényt egyébként az 
önkormányzat és több helyi 
vállakozó, vállakozás is tá-
mogatta, de a rendőrség és a 
tűzoltók is kivonultak, hogy 
járműveikkel, jelenlétükkel 
még több látnivalót, élményt 
nyújtsanak a fiataloknak. Az 
önkormányzat részéről Lé-
vai József alpolgármester 
köszöntötte a résztvevőket. 
Beszédében méltatta a kez-

deményezést. Már a meg-
nyitón, de utána is a figye-
lem középpontjába került 
Fekete László, a rendezvény 
fő attrakciója. Az ország 
erős embere utánozhatatlan 
stílusával, humorával, törté-
neteivel, kötélhúzó-bírói rá-
termettségével hamar meg-
nyerte magának a gyereke-
ket és mindenkitm, aki 
kilátogatott a rendezény 
helyszínére.                     (tl)

Tapolcai futók ismét dobogón
A hosszú hétvégén ren-
dezték meg Keszthelyen 
a Keszthelyi Kilométerek 
elnevezésű félmaraton, 
maraton futóversenyt, 
ahol jól  szerepeltek a 
Tapolcai Trappolók.

A legfiatalabbak közül Mo-
hos Emma a második, míg 
Mohos Barnabás a harma-
dik helyet szerezte meg a fia-
taloknak kiírt versenyen. 
Vasárnap Tapolca 28 fővel 
vett részt a felnőttek mező-
nyében, ahol 1300 hazai és 
külföldi futó rajtolt el délu-
tán különböző távokon és 
kategóriákban. Ezen a ver-
senyen „újoncokat” is avat-
tak a tapolcaiak, így Beréti 

n VÍVÁS - A mont-
reux-i Európa-bajnok-
ságon ismét klasszis 
teljesítményt nyújtott a 
tapolcai születésű világ-
és Európa-bajnok, 
Boczkó Gábor. A cso-
portkörökből hatból hat 
győzelemmel lépett fel-
jebb. Nagyszerű vívás-
sal jutott a legjobb négy 
közé, ott a házigazdák 
esélyesétől, Heinzertől 
a legminimálisabb kü-
lönbséggel szenvedett 
vereséget.                 (ae)

n DUATLON - Ismét 
Káptalantótiban ren-
dezték a duatlonosok 
sprinttávú országos 
ranglista-versenyét. 
240 sportoló nevezett az 
erőpróbára, több kate-
góriában. A szenior 3-as 
kategóriában tapolcai 
versenyző, Mohos Imre 
szerezte meg a győzel-
met.                           (ae)

n TÚRA - A tapolcai 
természetjárók  szom-
bati túraprogramja:  Be-
ce-hegy-Bélapvölgy-
Gyenesdiás, kb. 15-16 
km. Találkozó a tapol-
cai vasútállomáson 
6.35-kor.                  (szj)

Zsanett és Gubián Judit éle-
tük első félmaraton, míg 
Szabó Zoltán és Kustos Ist-
ván első maraton távját 
teljesítette. Többen közülük 
egyéni csúcsokat is futottak. 
Réffi Tündének és Komjáti 
Zsófinak először sikerült 2 
óra alatt teljesíteniük a fél-
maraton 21 km-es távját, de 
Szabó Zoltán és Kustos Ist-
ván is 4 óra alatt teljesítette 
első maratonját. Bárány Nó-
ra nagyszerű versenyzéssel 
abszolút női kategóriában a 
második, míg korosztályá-
ban az első helyet szerezte 
meg 3:37.22 órás idővel. 
Földesi József kategóriá-
jában 3:47:45 órás idővel a 
dobogó 3. fokára állhatott. (t)

Tornászként indult, majd 
a fitness világában bele-
kóstolt az igazi sikerekbe. 
A sporttal „fertőződött” fiú 
édesapja, Schneider 
Zsolt, édesanyja, Somo-
gyi Andrea testnevelőként 
és szülőként is büszke le-
het Ádámra.

A tapolcai fiú nagyon sikeres 
időszakot tudhat magáénak 
a fitness sportágban. A buda-
pesti Gilda Max SE verseny-
zőjeként a közelmúltban ju-
nior és felnőtt magyar baj-
noki aranyérmet szerzett. 
Teljesítményével természe-
tesen kivívta a jogot, hogy a 
magyar válogatott tagjaként 
ott legyen a spanyolországi 
Santa Susannában rendezett 
2015-ös hivatalos sportági 
testépítés-fitnesz Európa-
bajnokságon, ahol több mint 
negyven ország több mint 
ezer versenyzője vett részt. 
Ott is bizonyított, junior fit-
ness kategóriában ezüstér-
met szerzett. Ádám a ver-

Európai ezüstérem

senyt követően így nyilatko-
zott: ”Köszönöm azoknak, 
akik hittek bennem. A sok tá-
mogatást a diéta vagy éppen 
a több napos folyadékmeg-
vonás alatt. Életem első 
nemzetközi versenyén ezüs-
térmet sikerült nyernem ma-
gamnak és Magyarország-
nak. Örülök, hogy részese 
lehetek a fitness világnak. 
Sok-sok élménnyel és új ba-
rátokkal gazdagodva tértünk 
haza az Európa-bajnokság-
ról. Jöhet a vb...de előbb egy 
normális ebéd, végre!”   (ae)

Kis atléta nagy
szereplése

Három éremmel tért haza 
Fekete Júlia a Tapolcai 
Sportakadémia SE gyer-
mekkorú atlétája a Budapest 
Nyílt Gyermekverseny elne-
vezésű atlétikai versenyről.
Juli 60 méteren is remekelt, 
hiszen 52 induló közül a má-
sodik legjobb lett 8,42 má-
sodperces remek eredmé-
nyével. 300 méteren pedig 
végleg övé lett a dicsőség, 
mivel 50,97 másodperces 
futása 14 induló közül már 
aranyat ért. A helyi atlétikai 
egyesület gyermek atlétája 
távolugrásban sem maradt 
alul kortársaival szemben, 
negyvenes mezőnyben lett 
harmadik 378 centiméteres 
ugrásával Budapesten.     (tl)

Rövid hírek
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Feszülnek az izmok. A helyi Rhodius gyár két csapatot is indított Fotó:Töreky László

Keszthelyen is szépen szerepeltek a tapolcai trappolók

7sportembere 

58 éves. Két 
éve, 2013 áp-
rilisában egy
ismerőse in-
vitálására el-
indult egy helyi verse-
nyen. A tapolcai Trappo-
lók oszlopos tagja. El-
mondása szerint  legap-
rólékosabban felkészül a 
maratoni versenyekre.  
Nem érdekli a futással 
járó szenvedés, nem hajt 
előkelő helyezésre, nem 
doppingolja a siker, ma-
gának bizonyít. Több 
kemény hazai versenyen  
szerepelt sikeresen, ért 
el jó eredményt. Nevé-
hez fűződik az elmúlt 
napokban rendezett Ult-
rabalaton 2015-ös futa-
mán elért 43. helyezés. 
Itt a 187 egyéni induló-
ból csak 73 futónak si-
került célba érni a 220 
kilométeres, nagyjából 
harminc órás embertpró-
báló távon. Földesi Jó-
zsef elmondta, célja, 
hogy tegyen valamit Ta-
polca futósportjáért, 
szeretné, ha minél töb-
ben csatlakoznának kö-
zösségükhöz.                                                                  

A Földesi József 
amatőr futó

Schneider Ádám

Juli a dobogó legfelső fokán 



Segíteni, megérteni
TALÁLKOZÓ Afrikai tapasztalatok, élmények és konzekvenciák 
Humorral és meglepő 
részletességgel fűszere-
zett élménybeszámolót 
hallhatott a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum ol-
vasótermében össze-
gyűlt érdeklődő közön-
ség, Lángh Júlia és dr. 
Toldy Emil előadásában.

Mindketten megjárták Afri-
kát, bár soha nem találkoz-
tak egymással a Föld harma-
dik legnagyobb kontinen-
sén. Az Ünnepi Könyvhét 
keretein belül megrendezett 
előadás a Két fehér ember 
Afrikában címet kapta, mely 
bemutatkozásokkal kezdő-
dött. Júlia Budapesten szü-
letett.  Volt tanár, tanító, rek-
lámszövegíró, fordító, szo-
ciális gondozó és újságíró. 
1977-től Párizsban élt, 
1984-től a müncheni Szabad 
Európa Rádió munkatársa 
volt a rádió bezárásáig.
Ezután elment egy évre Af-
rikába óvónőnek. 2001-ben 
ismét Afrikába utazott, csádi 
fiataloknak tanított rádiós 
újságírást. Első két könyve 

ezekről az afrikai élmények-
ről számol be. Dr. Toldy 
Emil a budapesti Szent Fe-
renc Kórház főigazgatója. 
Fiatal kora ellenére önkén-
tesként megjárta már Er-
délyt, Koszovót, Afrikát, lát-
ta a cunami sújtotta terü-
leteket. Belső késztetés ha-

tására döntött úgy, hogy éle-
tét teszi kockára azért, hogy 
másokon segíthessen. A Füst 
Milán- díjas írónő és doktor 
úr magával ragadó előadás-
módja és a kivetítőn megje-
lenített képek repítették a 
hallgatóságot olyan tájakra, 
ahová csak nagyon kevesen 

jutnak el. Az emberközeli, 
európai ésszel felfoghatat-
lan kulturális különbségeket 
bemutató történetek, elgon-
dolkodtató megállapítások 
és tények tették izgalmassá, 
emlékezetessé a találkozást 
a lelkes tapolcai közönség 
számára.                           (hg) 

SZEM - PONT
Bizonyára nem csak azok-
nak a tapolcai polgároknak 
tűnt fel, akik a közelmúltban 
megkerestek, hanem mások-
nak is, hogy a Tamási Áron 
Művelődési Központ mel-
letti, sokak által csak „mur-
vás parkolónak” nevezett 
szabad terület beton virág-
tartókkal le van zárva.
Az érdeklődők a miértre ke-
resik lapunk segítségével a 
választ, annak ellenére, 
hogy a Kisfaludy Sándor ut-
ca felől jól látható helyen til-
tó tábla hirdeti, hogy: Ma-
gánterület. Ifjú Mezőssy Zol-
tán az MZ/X Kft. ügyvezető 

Dupla 
csokis 
sütemény

Hegedűs János és Mészáros 
Krisztina 2015. május 21-én 
kötött házasságot.
Bicskei Bence Sándor és 
Hegedűs Gabriella május 
23-án kötött házasságot.
Morauszki Tamara és 
Horváth Vilmos május 26-án 
kötött házasságot.

Valamennyi orvosnak köte-
lessége, hogy a páciensekkel 
történő találkozáskor rákér-
dezzen káros szokásaira, ha 
dohányoznak, akkor taná-
csolja a dohányzás abbaha-
gyását, erősítse meg a leszo-
kási szándékot, a motivá-
ciót. Ez a három tevékeny-
ség határozza meg alapve-
tően a „minimál interven-
ciót”. Jelenti a leszokás, el-
hagyástámogatás első szint-
jét. Ez kevésbé időigényes, 
mint a programszerű leszo-
kástámogatás, az esetek egy 
részénél azonban megfelelő 
lehet, illetve bevezetheti a 
későbbi második szintű 
programszerű leszokástá-
mogatást. A témával kapcso-
latos ismeretanyag átadásá-
val várja az érdeklődőket a 
tapolcai Egészségfejlesztési 
Iroda a Tamási Áron Műve-
lődési Központba június 12-
én 17 órára. Előadást tart 
Bezzegh Péter a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet 
munkatársa, dr. Pácsa Szil-
via szakértő, Molnár András 
rendőr őrnagy és Orbánné 
Juhász Kinga köztisztviselő. 
Tapolca járás egészségügyi 
helyzetének jelenét és jövő-
jét elemzi Rig Lajos, ország-
gyűlési képviselő.    
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A Wass Albert könyvtárban Lángh Júlia és Dr. Toldy Emil            Fotó: Havasi Gábor

igazgatója, a szóban forgó 
terület társtulajdonosa, kér-
désünkre válaszolva a kö-
vetkezőket mondta: - Ez a 
terület 2008 óta valóban két 
cég tulajdonát képezi: MZ/X 
Kft. és Sz-L Bau Kft, vagyis 
hét éve magánterület. Való-
ban terveztünk beruházást 
az érintett helyre, de az alatta 
húzódó barlangrendszer mi-
att fokozottan védett terület-
té nyilvánították. Azóta Ta-
polca Város Önkormány-
zatával folytatunk egyeztető 
tárgyalásokat, egy más jel-
legű hasznosítási lehetőség-
ről - hangsúlyozta.            (di)

Magánterület. A tulajdonosok keresik a legideálisabb 
megoldást a hasznosítására                  Fotó: Dancs István

Házasságkötés

Halálos 
baleset  
Sümeg és Tapolca kö-
zött személygépkocsi 
sodródott ki, majd fá-
nak ütközött a 7319-
es úton.

Egy személy életét vesz-
tette- közölte lapunkkal 
Nagy Judit, a Tapolcai 
Rendőrkap i t ányság 
megelőzési főelőadója, 
majd hozzátette, hogy  
2015. június 5-én 22 óra 
körül történt a halálos 
baleset. A személygép-
kocsi vezetőjét súlyos 
sérülésekkel szállították 
az ajkai kórházba. Sár-
közi Rolandtól, a tapol-
cai önkormányzati tűz-
oltóság parancsnokától 
megtudtuk, a gépjármű 
áramtalanításában, vala-
mint a terület megvilágí-
tásában vettek részt, 
majd az elhunyt személy 
roncsból történő kieme-
lését végezték el.        (di)                                                  

Heti SÜTI

Egészségünk

Hozzávalók a tésztához: 45 dkg liszt, 
½ csg sütőpor,1 egész tojás + 1 tojás 
sárgája, csipet só, 15 dkg porcukor, 15 
dkg margarin, 15 dkg tejföl, 1,5 kis-
kanál rum aroma, 1 kiskanál vanília 
aroma, 1 kanál kakaó
Krém: 1,2 l tej, 20 dkg cukor, 1 csg va-
níliás cukor, 20 dkg finomliszt, 1 kis-
kanál vanília aroma, 2 kiskanál rum 
aroma, 20 dkg margarin, 8-10 dkg fehér 
csokoládé, 5 dkg fekete csokoládé + 1 
kanál kakaó
Bevonat:10 dkg fekete csokoládé, 1 
kiskanál vanília aroma, 2,5 dkg mar-
garin, 0,5 dl tejszín
Elkészítés: Egy nagyobb keverőtálban 
elkeverjük a margarint, a tojást és a sót. 
Hozzákeverjük a cukrot, tejfölt és egy 
kiskanál rum aromát. Végül a liszttel 
elkevert sütőport hozzáadva a masszát 
simára keverjük. A tésztát 2 részre oszt-
juk. Az egyik felébe beledolgozzuk a 

kakaót és a fél kiskanál rum aromát. A 
fehér tésztából is és a barna tésztából is 
kettő lapot sütünk.  A tésztákat egyen-
ként 30x 40cm-es tepsi tetejére nyújt-
juk! Amikor kisütöttük az összes lapot, 
akkor mindegyik lapot elvágjuk azonos 
méretűre, majd megtöltjük. Négy-négy 
lapunk lesz így, összesen nyolc. Előme-
legített sütőben, (180 °C) 8-12 percig 
sütjük.
Krém elkészítése: A tejből, lisztből, 
cukorból, vaníliás cukorból sűrű kré-
met főzünk! A meleg krémbe beleke-
verjük a margarint és a rumot! Kétfelé 
vesszük a krémet. Az egyik felébe bele-
keverjük a fehér csokoládét, a krém 
másik felébe pedig a fekete csokoládét! 
Ha már kihűlt a krém 4 felé vesszük 
mind a 2 krémet. A tetejére is teszünk 
krémet és úgy tesszük rá a csokoládé 
bevonatot. A tészták közé töltjük, a te-
tejére csokimázt teszünk, a hozzávalók 
összemelegítésével. Néhány óra múl-
va, szeletelhető.

Kovács Pálné, Hegymagas


