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Főhajtás a hősökért
EMLÉKEZÉS   Fontos, hogy megértsük ma az elődök üzenetét

Az 56-os forradalomban 
testesül meg az a magyar 
sorsvállalás, amely az el-
múlt ezer esztendőben 
népünket jellemezte.

Mindezt Dobó Zoltán pol-
gármester hangsúlyozta a ta-
polcai katonai emlékpark-
ban rendezett 1956-os meg-
emlékezés ünnepi szónoka-
ként. - Akkor tudunk értel-
met adni annak a rengeteg 
szenvedésnek, a súlyos bör-
tönéveknek, a szétszakított 
családok gyötrelmeinek, ha 
ma megértjük, hogy mit 
üzentek nekünk elődeink. 
Látnunk kell, hogy az ő ál-
dozatuk, az akkor kilátásta-
lannak tűnő harcuk nem volt 
hiábavaló, abból le kell von-
nunk a tanulságot, hogy éle-
tünk, és gyermekeink élete 
jobb lehessen. 1956-ban alig 
egy évszázadon belül har-
madszor   jöttek be hazánk-
ba az oroszok és harmadszor 
fojtották vérbe mindazt, 
amit mi közösen szerettünk 
volna előérni. 56-ban sokad-
szorra hagytak minket cser-
ben nyugatról. Az elmúlt 

száz évünket áthatották az 
izmusok, de napjainkban 
kell szembe néznünk talán a 
legaljasabb ellenséggel, a li-
beralizmussal. Ez ellenség 
várja el tőlünk, hogy még a 
létezéséről se beszéljünk, 
tűrjük el mindazt, amit elő-
deink soha sem tűrtek - fo-
galmazott ünnepi beszédé-

ben a polgármester. A meg-
emlékezés koszorúzással, az 
56-os hősök előtti főhajtás-
sal folytatódott. Lerótta tisz-
teletét a tapolcai önkor-
mányzat, a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Tapol-
cai Járási Hivatala, a Hon-
véd Kulturális Egyesület, a 
Radetzky Hagyományőrző 

Huszáregyesület, a Tanúhe-
gyek Egyesülete, a Vállalko-
zók Területi Ipartestülete, a 
Városszépítő Egyesület, a 
Demokratikus Koalíció, a 
Fidesz, a Jobbik, az MSZP, 
és a Szocietasz. Közremű-
ködött Bordás János és And-
rádi Zsanett a Teatro Társu-
lat két művésze.              (szj)

Tiszteletbeli székely lett

Színpadon a történelem

„Tiszteletbeli Székely” ki-
tüntető címet vehetett át 
vitéz Győrffy-Villám And-
rás hagyományőrző dandár-
tábornok, az erdélyi Oklánd 
unitárius templomában tar-
tott ünnepi istentiszteleten. 

A címet azok kaphatják meg, 
akik sokat tesznek a székely 
megmaradásért. 
Az emlékérmet és az okle-
velet Szász Jenő, a Nemzet-
stratégiai Kutató Intézet el-
nöke adta át.                   (szj)

Zenés irodalmi műsorral 
emlékezett a Bárdos La-
jos Általános Iskola az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc 59. évfor-
dulóján. 

Az ünnepi műsort a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban mutatták be több alka-
lommal is a Kazinczy tagin-
tézmény diákjai. A gyerekek 
szívhez szóló, jól megkom-
ponált előadása nagy sikert 
aratott, ami azt is jelezte, 
hogy a tanulók megértették, 
átérezték a darab történelmi 
hátterét, mondanivalóját. 
Bajner Imre intézményveze-
tő  köszönetet is mondott 
ezért végül, külön kiemelve 
a felkészítő pedagógusok ál-
dozatos munkáját. Horváth-
né Dér Erzsébet, illetve Ha-

lápiné Kálmán Katalin, Nyí-
rő Barbara, és Grünceisz 
László sokat tettek annak 
érdekében, hogy a szép, az 
56-os forradalomhoz méltó 

műsor létrejöhessen.  Az 
igazgató a Tamási Áron Mű-
velődési Központnak is 
megköszönte az ideális 
helyszín biztosítását.      (szj)

A gyertya 
fénye, ereje
Vasárnapra esik a 
mindenszentek, va-
gyis az üdvözült lel-
kek emléknapja. A ka-
tolikus keresztény vi-
lág ezt november el-
sején tartja, és nem 
tévesztendő össze a 
halottak napjával, ami 
november másodiká-
ra esik. Ilyenkor szin-
te mindenki útra kel, 
van olyan, aki csak 
éppen a lakóhelyén 
lévő temetőbe, míg 
mások az ország egy, 
vagy több távoli pont-
jára indulnak. Gyer-
tyák, mécsesek gyúl-
nak mindenfelé, a 
már elköltözött sze-
retteink, barátaink 
emlékére. Apró kis 
lángok sokasága bo-
rítja a temetőket, min-
degyik világít valaki-
ért. Mintha a szeretet 
apró építőkövei len-
nének, amelyek a va-
lamikori szép emléke-
ket és a találkozás 
örök reményét  ezüs-
tös, aranyos keretbe 
foglalják.

          Szijártó János

Győrffy-Villám András hő. dandártábornok (balra), 
Kelemen Levente unitárius lelkész és Pénzes Gábor 
hő. alezredes a világ legrégebbi székelykapuja előtt

Bordás János színművész szavalt az idei megemlékezésen október 23-án     Fotó:szj.

A gyerekek végigvezették a nézőt az 56-os események 
főbb fordulópontjain, látványos jelenetek, érdekes ko-
reográfiák, zenés részek váltották egymást       Fotó:szj.
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Kimossák a bérelt 1100 literes hulladéktárolókat
Felhívjuk a társasháziközös 
képviselők, illetve közületi 
szerződéses partnereink fi-
gyelmét, hogy 2015. októ-
ber 29-én és 30-án mosa-
tásra és fertőtlenítésre kerül-
nek az 1100 literes hulladék-
tárolók.

A bérelt hulladéktárolók 
megtisztításával kapcsolato-
san a bérlőknek teendője 
nincs, a mosatás ebben az 
esetben automatikusan meg-
történik.
A sajáttulajdonú társasházi 
és közületi 1100 literes hul-

Nyilvános ülés
Tapolca 50 éves város lesz jövőre - Ünnepi év?
Ismét számos napirendi 
pont kerül terítékre pén-
teken a reggel 8 órakor 
kezdődő nyilvános képvi-
selő-testületi ülésen.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében a résztve-
vők először meghallgathat-
ják a polgármester és az al-
polgármesterek beszámolóit 
a fontosabb tárgyalásokról, 
valamint a képviselő-testü-
let lejárt határidejű határoza-
tainak végrehajtásáról.
Foglalkoznak a képviselők 
az elismerő címek, helyi ki-
tüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről 
szóló rendelet módosításá-
val, az épített és természeti 
környezet helyi védelméről 
szóló önkormányzati rende-
let módosításával, a lapun-
kat is működtető Tapolcai 
Média Kft. támogatásával. 
Téma lesz a Szász Márton 
Szakiskola, Speciális Szak-

Lezárult a projekt

ladéktárolók esetében a 
megtisztításra csak külön 
megrendelés esetén kerül 
sor.

NHSZ Tapolca 
Nonprofit Kft.
8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Tizenkét napirendi pont témái, illetve a vegyes ügyek 
kerülnek terítékre a pénteki nyilvános testületi ülésen 
a Tamási Áron Művelődési Központban   Fotó: Szijártó

iskola fenntartóváltásával 
kapcsolatos megállapodá-
sok elfogadása, a Wass Al-
bert Könyvtár és Múzeum 
alapító okiratának módosí-
tása és az intézmény szer-
vezeti és működési szabály-
zatának jóváhagyása. Dönt a 
testület közterület elnevezé-
séről, a Tapolca név haszná-
latáról. Beszámoló hangzik 
el a tapolcai önkormányzat 

fenntartásában, működteté-
sében lévő intézmények kar-
bantartási feladatainak el-
végzéséről, a Tapolcai Tele-
pülési Értéktár Bizottság 
(TTÉB) 2015. év első fél-
évében végzett munkájáról. 
A 2016-os év ünnepi évvé 
nyilvánításáról is tárgyal-
nak, valamint a helyi Esély-
egyenlőségi programot is át-
tekintik.                            (szj)

Tizenkilenc és félmillió fo-
rint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert a Szász 
„Makk” Marci az egészség- 
és környezetvédelemért pá-
lyázat megvalósítására a 
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ fenntar-
tásában lévő Szász Márton 
Általános Iskola a TÁMOP-
3.1.4.C-14 Innovatív isko-
lák fejlesztése 2. megneve-
zésű projekt keretében. 

A projekt ünnepélyes lezá-
rására a közelmúltban került 
sor. A projekt keretében az 
általános iskola székhelyén 
és telephelyén környezeti 
nevelést, környezettudatos 

magatartást, valamint a diá-
kok egészséges életmódra 
nevelését megcélzó, tanórán 
kívüli tevékenységeket va-
lósítottak meg. A rendszeres 
testmozgáson felül a diákok 
kipróbálhattak új sportága-
kat. Ilyen volt például a te-
rápiás lovaglás. Egyhetes er-
dei iskolai táborozáson is 
részt vettek, valamint a kör-
nyező vidéket ismerhették 
meg és térképezhették fel a 
diákok gyalogos- és kerék-
pártúrák alkalmával. Komp-
lex közlekedési-, valamint 
elsősegélynyújtás ismerete-
ket nyújtó képzésben is ré-
szesültek a tanulók. A pe-
dagógusok a projekt révén 

környezeti nevelési, konf-
liktus- és iskolai agresszió-
kezelési, valamint lelki 
egészség fejlődését szolgá-
ló, pedagógiai módszertani 
továbbképzésen vehettek 
részt. Az október 21-i záró-
rendezvényen - amelynek a 
Tamási Áron Művelődési 
központ adott otthont - több 
előadást is hallhattak a je-
lenlévők a pedagógusok ta-
pasztalatairól, akik remé-
nyüket fejezték ki, hogy a 
jövőben lesz lehetőség foly-
tatni a megkezdett progra-
mokat. A rendezvény ré-
szeként gyermekmunkákból 
álló kiállítást is megnyi-
tottak.

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
- Lévai József alpolgármester
November 2. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
November 9. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
November 16. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

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

Közel 20 milliós vissza nem térítendő támogatás

Egy női magazin érdekes 
listát közölt az elmúlt na-
pokban. A listán a tapolcai 
Széchenyi István Baptis-
ta Gimnázium és  Szak-
képző  Iskola igen előkelő 
helyen szerepelt.

A népszerű női magazin a 
Nők Lapja volt, az ominózus  
lista pedig a hazai egyházi 
fenntartású iskolákat szedte 
rangsorba. A baptista fele-
kezet által fenntartott Széc-
henyi iskola a harmadik he-
lyet foglalta el a speciális, de 
igen népes mezőnyben. Fel-
merült kérdéseinkre Szollár 
Gyulától, az iskola igazgató-
jától kaptunk válaszokat. 
- A szóban forgó melléklet a 
lap iskolaválasztó mellékle-
tében jelent meg és egész 
biztosan  iskolánk  kompe-
tenciaméréseinek, verse-
nyeken elért eredményeinek 
és a lemorzsolódási adatai-
nak elemzésével született, 
tehát statisztikákat vett ala-
pul. Minket is meglepetés-
ként ért a hír, de nagyon 
örültünk az eredménynek. 
Örülünk, hiszen ez az elis-
merés is azt bizonyítja, hogy 
kollégáink, pedagógusaink 
jól végzik a munkájukat, az 
iskola hírnevét emelő ered-
ményért leginkább őket illeti 
köszönet - emelte ki Szollár 
Gyula.                              (tl) 

Elismerték 
az iskolát

Szollár Gyula igazgató ju-
talmat ad át egy vendéglá-
tós tanulónak. Iskolájuk 
jól mutat a statisztikákban

http://www.tapolca.hu


Könyvtári lehetőségek
A nyomtatott könyv, az iro-
dalom, a könyvtári ellátás és 
a mindehhez kapcsolódó 
kulturális közeg évek óta 
egyre kevesebb embert hoz 
lázba világszerte, és ez 
érezhető helyben is. Mégis  
nagy szükség van a könyv-
tárra, hiszen az funkciójá-
ban, szellemében sokkal 
több, mint egyszerű kölcsön-
ző szolgáltatás.

A Wass Albert könyvtár  nincs 
rossz helyzetben, ha a nyilván-
tartott, regisztrált olvasóinak 
számát (2800 fő) nézzük, a he-
lyi lakosság számához viszo-
nyítva országos átlagot megha-
ladó az intézmény népszerű-
sége.   Décsey Sándor igazgató 
szerint a helyi törzsolvasók, és 
a környező települések kis 
könyvtárai felől érkező, felme-
rülő olvasási igényeket igye-
keznek a lehető legmagasabb 
szinten kielégíteni. Ugyanak-
kor jól működik, népszerű, 
programokkal gazdag a gyer-
mekrészlegük, de rendszeresen 
kulturális rendezvényeket, pél-
dául könyvbemutatókat is tar-
tanak falaikon belül, vagy he-
lyet adnak ilyen jellegű ren-
dezvényeknek. Azonban a vá-
ros könyvtárának van egy má-
sik, nem kevésbé fontos funkci-
ója is, ez pedig a helyismereti 
anyagok gyűjtése, rendszerezé-
se, raktározása, a hozzáférés le-
hetőségének biztosítása. A 
helytörténeti kutatóknak, szak-
dolgozatíróknak igazi kincses-
bányát kínálnak. - Minden elfo-
gultságtól mentesen mond-
hatom, - ismerve más könyvtá-
rak tevékenységét - hogy ma-
gas színvonalú és nagyon gaz-
dag gyűjteménnyel rendelke-

Szemléletformáló innovatív 
fejlesztés valósult meg a Ta-
polcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskolában.

2012-ben a tapolcai önkor-
mányzat fenntartásában lévő 
Tapolcai Általános Iskola pá-
lyázatot nyújtott be az "Innova-
tív Iskolák fejlesztése" című 
pályázati felhívásra, melyet az 
intézményfenntartó változása 
miatt a megvalósítás kezdő 
évében, 2013-ban a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont vett át. Az Új Széchenyi 
Terv keretében 2013.03.25. és  
2015.10.31.  között megvaló-
sult "Tapolcai Általános Iskola 
innovatív pedagógiai-módszer-
tani megújulása " című, TÁ-
MOP-3.1.4-12/2-2012-0439 
kódszámú projektet az Európai 
Unió 207,17 millió Ft összeg-
gel, 100%-ban támogatta.
Az időközben átszervezés miatt 
új néven működő Tapolcai 

Bárdos Lajos Általános Iskola 
projektjének célja volt a diákok 
egészséges életmódra nevelése, 
a környezettudatos szemlélet 
kialakítása, az intézmény peda-
gógiai-módszertani megújulá-
sa valamint a pedagógusok 
szakmai fejlődésének elősegí-
tése. Ezen célok elérése érdeké-
ben az iskola három tagintéz-
ményében számos szabadidős 
tevékenység valósult meg a 
projekt ideje alatt. Erdei isko-
lában 725, ökotáborban 230, 
kerékpáros táborban 192, lovas 
táborban 180, vitorlás táborban 
126, sításborban 45 tanuló vett 
részt. Nagy sikere volt a nyelvi 
tábornak, nyelvi témahétnek és 
a megrendezésre került nyelvi 
vetélkedőknek is. Ezeken túl 
számos egyéb program is meg-
valósult (néptánc foglalkozá-
sok, sportkirándulások, egész-
ségnapok, elsősegélynyújtó-
egészségügyi tanfolyam és 
vizsga, közlekedési, helytör-

téneti ismeretek, informatika 
szakkör). Új tanulási formák 
keretében kihelyezett termé-
szetismeret órák kerültek meg-
tartásra a Veszprémi Állatkert-
ben 21 csoport számára, ezen 
kívül Amerikai kuckó program 
valósult meg a két tanítási nyel-
vű osztályok részére. A peda-
gógusok szakmai fejlődésének 
elősegítése érdekében 25 féle 
továbbképzésen összesen 123 
pedagógus vett részt.
A tartalmi fejlesztéseken túl az 
iskola igen jelentős, az új ele-
mekkel bővülő oktatási- neve-
lési munka megvalósítását 
szolgáló eszköztámogatásban 
is részesült. Interaktív tananya-
gok, interaktív táblák, projekto-
rok, laptopok, nyomtatók, mul-
tifunkciós eszközök kerültek 
beszerzésre. A mindennapos 
testnevelés bevezetéséhez 
szükséges felszerelések biz-
tosítása is a pályázati forrásból 
valósult meg.

2015. OKTÓBER 29.
.

HÍREK 3TAPOLCAI ÚJSÁG -

A könyvtár  olvasói a közeljövőben interneten is meg-
találhatnak sok helytörténeti információt   Fotó: Töreky

Innovatív általános iskolai fejlesztés

Újságunk hasábjain hétről hét-
re a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet részegysé-
geinek vezetőit, fő tevékeny-
ségi köreit és jövőbeli terveit 
ismerhetik meg. E heti szá-
munkban Juhász Horváth Szil-
via, a Házi segítségnyújtás ve-
zető gondozója mutatkozik be.
- 2015. augusztus 01-től dolgo-
zom a Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet házi 
segítségnyújtás szakfeladatán 
vezető gondozóként. Közel tíz 
éves munkatapasztalatom van 
hasonló területen. Fontosnak 
tartom, hogy a rászorulók az 
intézeti elhelyezés helyett, saját 
otthonukban, állapotuknak 
megfelelő ellátás mellett él-
hessék önálló életüket, csa-
ládjukhoz, ismerőseikhez kö-
zel. A házi segítségnyújtás, 
mint szolgáltatás nyújtása kap-
csán célom az emberközpontú, 
személyre szabott szakmai 
színvonal megteremtése. A 
nyugodt, bizalmi légkör biz-
tosítása érdekében fontosnak 
tartom a folyamatos kom-
munikációt a gondozónőkkel. 
A napi telefonos kapcsolat mel-
lett, heti két alkalommal szak-
mai megbeszéléseket tartunk. 
Lehetőség nyílik megbeszélni a 
munka során felmerülő aktuális 
problémákat, szakmai dilem-
mákat, valamit közösen tájé-
kozódunk az éppen aktuális 
változásokról ezzel is növelve a 
csapategységet. Jelenleg 22 
gondozónő munkáját koordiná-
lom, akik közel 200 ellátottnak 
segítenek napi szinten. 
- Milyen szolgáltatásokat biz-
tosítanak a házi segítségnyúj-
tás keretein belül?
- Napjainkban a családok élet-
vitele, összetétele megválto-
zott, így térségünkben is egyre 
több az egyedül élő idős ember. 
Az idők folyamán elszigetelőd-
nek, megszűnnek társas kap-
csolataik, befelé fordulóbbá, 
elkeseredettebbé válnak. Men-
tális állapotukat még tovább 
rontja az életkorukból, egész-
ségi állapotukból adódó ki-
szolgáltatottságuk.  Intézmé-
nyünk a házi segítségnyújtás 
keretein belül próbálja a család 
mellett a támasz szerepét be-
tölteni az idős ellátottjaink éle-
tében. Minden kérelmezőnél a 
gondozási szükségletekhez és 
az egyéni igényekhez igazítjuk 
a gondozási látogatások hosz-
szát és gyakoriságát. A gon-

dozónők az alapvető gondozási 
és ápolási feladatok mellett az 
ügyintézésben, napi bevásár-
lásban, gyógyszer felíratásban, 
kiváltásban, valamint a szemé-
lyi és környezeti tisztaság fenn-
tartásában segítik az ellátotta-
kat. Folyamatos kapcsolatot 
tartanak a háziorvosokkal és a 
hozzátartozókkal. Munkánk 
során figyelemmel kísérjük az 
idős emberek mentális, egész-
ségügyi és szociális állapotát, 
így fontos jelzőrendszeri sze-
repet töltünk be az egész-
ségügyi és szociális ellátó-
rendszerben. Ellátottjainknak 
egyfajta biztonságérzetet és ál-
landóságot nyújt kollégáim 
rendszeres látogatása, sok 
esetben ők jelentik számukra az 
egyetlen kapcsolatot a külvi-
lággal. Ezért tartjuk fontosnak 
a megfelelő bizalmi kapcsolat 
kialakítását, valamint a lelki tá-
mogatást munkánk során. 
- Mikor vehető igénybe és hol 
kérhető a szolgáltatás? 
Gondozottjainknak a hétközna-
pokon fél nyolctól fél négyig 
biztosítjuk az ellátást, hiszen 
általában ez az időszak jelent 
problémát a családoknak. A há-
zi segítségnyújtás igényléséről 
bővebb információt a Szociális 
és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet Központi Irodájában 
Juhász-Horváth Szilviánál 
kaphatnak. 
- Milyen változások várhatók a 
házi segítségnyújtásban? 
A célzottabb szolgáltatás nyúj-
tása érdekében változások lesz-
nek 2016. január 1- től, a házi 
segítségnyújtás tevékenységi 
formáit illetően. A jövőben a 
szolgáltatás szociális segítést 
és személyi gondozást biztosít 
az ellátottjainknak. A szociális 
segítés az alacsony szükséglet 
kielégítését szolgálja, a szemé-
lyi gondozás kategóriájába pe-
dig az „intenzív” szükségletet 
kielégítő gondozási tevékeny-
ségek és az ápolási feladatok 
tartoznak majd. Szakértő dönti 
majd el, hogy az idős ember 
melyik kategóriában, hány órá-
ban lesz jogosult az ellátásra. 
- Mit kell tudni a szociális 
étkeztetésről?
Az étkeztetés keretében az inté-
zet gondoskodik a 65. életévét 
betöltött rászorulók napi egy-
szeri meleg étkeztetéséről, akik 
azt önmaguk, illetve eltartottja-
ik részére nem képesek biztosí-
tani.                                 (hg)

Házi segítségnyújtás

zünk itt a Wass Albert könyv-
tárban- mondta el lapunknak a 
könyvtárvezető.  Hozzátette, 
minden Tapolcára és környé-
kére vonatkozó forrást besze-
reznek, legyen az újságcikk, fo-
lyóirat, könyv, kézirat, vagy 
egyéb dokumentum. Például 
kimondottan tapolcai, vagy ta-
polcai kötődésű emberek által 
keletkeztetett kulturális, közé-
leti, politikai iratokat, műveket 
gyűjtenek, lehetőség szerint 
mindent, ami tapolcai.
- Vannak dossziék, melyekben 
célzottan az egyes személyekre 
vonatkozó dokumentumokat 
helyezzük, közöttük a 19. szá-
zadi anyagok éppen úgy meg-
találhatók, mint a jelen polgá-
raira vonatkozó iratok. Több 
ezer darabos fényképgyűjtemé-
nyünkből, amely  jelenleg fel-
dolgozás alatt van, a jövőben 
interneten is elérhető adatbázis 
készül. A szöveges dokumentu-
mok digitalizálása, feldolgozá-
sa azonban értelemszerűen las-
sabban történik, hiszen azokat 
be kell gépelni, tehát erősen idő 
és munkaerő függő folyamat. 
Ebben külsősök, helyi diákok 
segítségére is támaszkodunk- 

árulta el Décsey Sándor.
 - Csak egy példa, nálunk 1852-
től megtalálható az összes kép-
viselőtestületi-, korabeli ta-
nácsházi ülés jegyzőkönyve. 
Ezzel kapcsolatos egyik folya-
matban lévő projektünk, 
amelyben digitalizáljuk ezen 
ülések dátumát, sorszámát, az 
előterjesztések címeit, az elő-
terjesztő nevét, a határozatok 
sorszámát, amelyeket hozzá-
rendelünk a papíralapú kötet ol-
dalszámához. Cél, hogy inter-
neten könnyen azonosítható le-
gyen a keresett dokumentum, 
amelyet így könyvtári gyűjte-
ményünkből könnyedén kivá-
laszthat az olvasó.  Ha valaki 
arra lesz kíváncsi a közel-
jövőben, hogy az elmúlt ötven 
évben a városi stranddal kap-
csolatban milyen javaslatok, 
döntések születtek, lehetősége 
lesz interneten, honlapunkon 
kikeresni. Megtudja, a kívánt 
tartalom melyik kötetben, há-
nyadik oldalon van.  Tehát, 
nem kell több száz oldalt vé-
gignéznie a kutatónak, elég lesz 
célirányosan annyit mondania, 
hogy a kilencvennégy évi hatos 
kötet 30. oldalát kéri.          (tl)

A házi segítségnyújtás tapolcai munkatársai     Fotó: hg
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A helyszín tökéletes
A laktanya területén lezaj-
lott Dobó Kupa Baleset-
megelőzési nap és  Autós 
Ügyességi Bemutató fő 
szervezője a tapolcai 
Frang Norbert szerint már 
2010-ben megfogant az 
ötlet, hogy autóversenyt 
lehetne rendezni a Dobó 
Laktanya területén.

- Autós megmérettetésnek a 
laktanya nem idén májusban 
adott először helyszínt, ha-
nem már 2010-ben és 2011-
ben is rendeztünk versenyt, 
csak az az akkori városve-
zetés engedélyének hiányá-
ban abbamaradt - mondta el 
lapunknak Frang Norbert, 
helyesbítve az eseményről 
készült, előző számunkban 
megjelent tudósításunkban 
leírtakat.   2010-ben talál-
koztam először Horváth Gá-
borral a Tapolcai Honvéd 
Kulturális Egyesület elnö-
kével, akivel a laktanyában 
tartott terepszemle során fe-
deztük fel a lehetőséget ilyen 
jellegű rendezvények meg-
szervezésére. 2014 őszén 
kerestem meg újra Rig Lajos 
akkori alpolgármestert és 

újra felvetettem neki, hogy 
szeretnénk versenyt rendez-
ni a laktanyában.  Megkap-
tuk az engedélyt, végül a 
Dunántúli Szlalom Kupa 
bajnokságot hoztuk el Ta-
polcára 2015 májusában. 
A verseny előtti napokban 
nagyon komoly munkát 
igényelt a verseny nyom-
vonalának felépítése, vala-
mint a pálya elkerítése, hogy 
a versenyzők és a nézők ré-
szére egyaránt biztonságos 
legyen a rendezvény.  Így a 
versenyt megelőzően, már 
tavasszal, a Tapolca Autós-
baráti Kör valamint tapolcai 
vállalkozók segítségével a 

laktanya területét kitkarítot-
tuk és alkalmassá tettük a 
program lebonyolítására. A 
versenyen hetvenen vettek 
részt, ebből Tapolcát Jokesz 
István, Lovász Kornél, Szol-
lár Norbert, Frang Kriszti-
án, Lovász Róbert, Horváth 
Tamás, Frang Norbert kép-
viselték. Külön öröm, hogy 
a helyi versenyzők remekül 
szerepeltek. A verseny ab-
szolút győztese Bognár 
Martin veszprémvarsányi 
versenyző lett, a tapolcai 
Lovász Róbert és fia Lovász 
Kornél a második, illetve 
harmadik helyen végzett.  
Kategória eredményében is 

szépen szerepeltek a tapol-
caiak. Az A2-es kategóriá-
ban Szollár Norbert (Suzuki 
Swift) 3. helyen, Frang 
Krisztián (Suzuki Swift) a 4. 
helyen, Frang Norbert (Su-
zuki Swift) a 7. helyen vég-
zett. Lovász Kornél (BMW) 
A3 kategória 2. helyén, Lo-
vász Róbert (BMW) H2 ka-
tegória 1. helyén, míg Hor-
váth Tamás (Opel Kadett 
Combo) N3 kategória 3. he-
lyén ért el helyezést. Jokesz 
István (Ford Fiesta) az A3 
kategóriában 8. helyezést ért 
el - mondta el lapunknak 
Frang Norbert a verseny 
szervezője.                       (tl)

Autóverseny a volt Dobó laktanya területén - nagy érdeklődés mellett  Fotó: Töreky

Zalahalápi 
bortúra

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

A tavalyinál jobb, mond-
hatni kifejezetten zama-
tos újborokat kóstolhatott 
az a mintegy másfélszáz 
ember, aki részt vett Za-
lahaláp legutóbbi bortúrá-
ján, amelyet most is szín-
vonalas kiállítással kötöt-
tek össze a szervezők.

Nem lehet elégszer elmon-
dani a rendszeresen megren-
dezett halápi boros hegyjá-
rások rendkívül népszerűek, 
nem csak helyből, de a tér-
ség más településeiről is so-
kakat  vonzanak a faluba. 
Szombaton délután a népi  
alkotóművészet értékeihez 
kapcsolódó kiállítás meg-
nyitóval kezdtek a közösségi 
háznál, onnan, ahonnan a 
boros menet is indult az esti 
hegytúrára. A most első 
önálló tárlatos, lesenceist-
vándi kötődésű, ma  Tapol-
cán nyugdíjas életet élő Fe-
kete Gáborné munkái min-
den dicséretet megérdemel-
nek. A zalahalápi kosárfonó 
szakkörben is tevékenykedő 
hölgy  ezúttal csuhéból   és 
több anyagból létrehozott 
munkái lenyűgöző fantáziá-
ról és szépérzékről tanús-
kodtak.  Bedő Lajos polgár-
mester megnyitó beszédé-
ben méltatta az alkotót, vé-
leménye szerint a közönség 
amatőr művésztől lát ugyan 
profi munkákat, de olyano-
kat, amelyek bárhol, bármi-
lyen környezetben megáll-
nák a helyüket már ritkáb-
ban.  A tárlatnyitót szép kul-
turális műsorral is kiegé-
szítették, ezúttal két helyi fi-
atal tehetség, Tóth Kinga 
Zsófia és  Hubert Márk lé-
pett színpadra. Kinga népda-
lait, Márk néptáncos motí-
vumait egyaránt nagy tet-
szés kísérte. A bortúra poha-
rainak kiosztását és a kul-
túrház melletti bazalt orosz-
lánfejes kút borköpőjénél 
történő alapozást követően 
indulhatott a menet, amelyre 
hamarosan, talán a harmadik 
pincénél ráborult a sötétség. 
Kigyúltak a fáklyák, amitől 
a bortúra még hangulatosab-
bá, vidámabbá vált.           (tl)

A fáklyás bortúra   Fotó: tl
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Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

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

ÉV VÉGI AKCIÓ!

A Tapolcai Újságban feladott minden keretes hirdetésre 20% 
kedvezményt adunk az év utolsó két hónapjában! Ráadásként az 
újságban feladott hiretések a Városi TV képújságában is 
megjelennek, természetesen ingyen!

A Városi TV-ben sugárzott 30 másodpercnél nem hosszabb 
reklámfilmek 50%-os kedvezménnyel rendelhetők meg!

A képújságában minden hirdetést 50%-os kedvezménnyel adunk 
a jelzett időszakban!
A hétfő esti élő TV-adás alatt futó reklámcsík szintén féláron!

Önálló, kedvező tarifák a Tapolcai Újságban a családi (névnap, 
szülinap, évforduló, születés, stb.) hirdetésekre, továbbá 
gyászjelentésre, köszönetnyilvánításra!

ÜZLETI APRÓ!

Az akció 2015. november 1. és 2015. december 17. közötti megjelenésre érvényes! 

         20-50%
         KEDVEZMÉNY 
HIRDETÉSEINKBŐL!

- 20%

- 50%

- 50%

ÚJ!

06/87/412-289
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

„Legyőzi az anyag ellenállását”

Miért kell egy anyát a gyer-
mekével, egy osztódni kész sej-
tet a látomás erejével, vagy 
akár egy fát (ami mindig más, 
de valahol ugyanaz is, mint a 
cédrus ezer esztendeje már) új 
meg, új megközelítésben meg-
festeni, szoborrá faragni? 
Miért kell minden időben új, 
meg új szerelmes verseket írni? 
Miért kell, mert ajánlott, egy 
verset harminc vagy ötven év 
után mindig újrafordítani? 
T. Szabó László tapolcai festő-
művész a saját mesterségének 
elkészült, beérett művei fölött 
is éppen ezen töprengett, adja 
hírül az Ajkai Őszi Tárlat 
(2015. okt. 16. - nov. 5.)  kiállí-
tási katalógusa. A tapolcai kor-
társ Szimbiózis című frottázsá-
nak reprodukciója szerepel a 
kiadvány címlapján (113x50 
cm), valamint ikerműve (Osz-
tódásra felkészülni! frottázs – 
134x84 cm) a 4. oldalon. Csupa 
modern filozofikus kérdés, egy 
mikroszkopikus látványból is 
építhető formajáték, gondolat-
gazdag jelentés – íme a nyertes 
pályamű! Itt található, olvasha-
tó a katalógusban a festői-köl-
tői kérdése is T. Szabónak, 
amely alkotói hitvallásához en-
ged és tessékel egyaránt mind-
nyájunkat:
„Minden megvolt, mielőtt meg-
lett volna.” – írja Kondor Béla 
egyik művén és nem is az utol-
són! Igaza volt? Jó lenne tudni 

a választ, de akkor mivé lenne a 
Titok? Mivé lenne a kényszer, 
ami a szellem szabadsága irán-
ti vágyakozásban újabb és 
újabb erőfeszítésekre késztet?

A jól feltett kérdések többet ér-
nek, mint a nemegyszer féli-
gazságokkal szolgáló válaszok. 
A rossz válaszok helyett pedig 
– közhely – egyenesen bölcs és 
a legtöbbet mondó a csend. 
Hadd erősítsem meg T. Szabó 
László festői sejtését (amit 
Kondor Béla festői-költői te-
hetségével mégiscsak köny-
nyebb volt szavakba önteni, 
mint nem megnyilatkozni) egy 
Borsos Miklóstól, a grafikustól 
és szobrásztól minden alkotói 
ágra igaz gondolattal arról, 
mennyire fontos a már művészi 
tökélyre emelt ábrázolások 
után újra meg újra ugyanazt – 

másként fogalmazni meg az al-
kotások nyelvén:
„Ne felejtsük el, a szobrászat is 
folyamat, és hiábavaló e folya-
matból a kilépés, vagy tagadá-

sa, mert ez is a még mindig tartó 
Teremtés folyamata. Az elő-
dökhöz csak a magunk ízlését 
tehetjük, és ha ez megállja az 
időt, akkor belekerültünk a mű-
vészet egészébe.” (Borsos 
Miklós Vastagh Györgyről)
T. Szabó László elgondolkod-
tató, bemutatkozásra szánt név-
jegykártyányi szövege ne csak 
azért legyen fontos, mert a tár-
lat minden résztvevője közül ő 
kapta meg az idei fődíjat, ha-
nem mert esztendők óta folya-
matosan és szépen műveli sa-
játos technikáját, s alkotásról 
alkotásra legyőzve az anyag el-
lenállását, valamint vele szigo-
rú önmagát, gazdagítja vidé-
künk kultúrkincseit.
               Németh István Péter

T. Szabó László tapolcai festőművész az ajkai tárlaton

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
október 29 - nov. 4. 
csütörtök – szerda

  október 29 – november 1. 
csütörtök – vasárnap  14:00  

1200,-Ft    
 Hotel Transylvania 2. – 

Ahol még mindig szörnyen 
jó 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

Hossz: 89 perc 

október 29 – november 4. 
csütörtök – szerda  16:00  

1200,-Ft                                               
Pán  3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai fantasy-kaland

Hossz: 112 perc 

október 29 – november 4. 
csütörtök – szerda  18:00  

1000,-Ft                                               
Sicario – A bérgyilkos  

(Sicario) 
Színes, szinkronizált 
amerikai akció krimi

Hossz: 121 perc 
Rendező: Denis Villeneuve

október 29 – november 4. 
csütörtök – szerda  20:00 

1000,-Ft                                                
Bíborhegy  

Színes, szinkronizált 
amerikai fantasy
Hossz: 119 perc 

Rendező: Guillermo del Toro   www.tapolcaiujsag.hu 

Lapterjesztés 06/20/358-3295

T. Szabó László dyptichonjának sikere az Ajkai Őszi Tárlaton

Németh István Péter: Könyörgő feddés Jánuszhoz
(T. Szabó László frottázsa alá)

Jánusz, Jánusz! Te csibész isteni fajzat,
minden kapualjban ott van a rajzod,
vagy oszlopfőn kétfejü szobrod, üdvözölsz minden
betérőt és aki csak elköszön innen...
Jánusz! Jánusz! Te csibész, ki előre s ki hátra
egyként kémlelsz; akár a múltba akárha
jövőnk fele pislantsz, főleg az évnek utolsó
éj-közepéből: mi volt a kincs és lesz-e koporsó?
Jánusz! Jánusz! Kérlek, a többi hatalmas istenekre,
szemedet hát e pillanatról se vedd le,
de ne kancsíts, hogy mindkét pupilláddal a múlt
fele fordulj, ne csak azt aranyozd, ami évült-avult.
Jánusz, Jánusz! Jupiterrel jó rokon, jusson elédbe e kérés,
igazíts a tekinteteden, hibátlan vesd össze nyaraim, nézd és
lásd a jövendő kedvesem is meg idén még!
Új januárius havával ne dőljön fejemre a vénség.

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289



Sima vereség itthon
FUTBALL   A vendég együttes magabiztosan áll a tabella élén

Nem okozott meglepetést 
a hétvégi megyei I. osztá-
lyú labdarúgó bajnoki 
mérkőzés végeredménye 
amelyet a TIAC VSE és a 
Veszprémi Labdarúgó és 
Sportszervező Kft. ját-
szott.

A napi rendszerességgel ed-
zést tartó, azokon aktív rész-
vételt mutató veszprémi fia-
talok találkoztak, a heti egy 
tréningen résztvevő, rutino-
sabb játékosokból álló haza-
iakkal. A megyeszékhelyi 
gárda magabiztosan vezeti a 
bajnokságot, míg a 18 csapa-
tos mezőnyben a 16. helyet 
foglalja el a TIAC. A két csa-
pat közti pontbeli különbség 
a mérkőzést megelőzően 18 
pont volt, a Veszprém 10 
mérkőzésből kilencszer 
nyert és csupán 1 döntetlent 
játszott, míg a tapolcaiak 
mérlege 2 győzelem, 4 dön-
tetlen és 4 vereség volt. Nyu-
godt szívvel lehet tehát az 
osztálykülönbség szót hasz-
nálni a találkozóra. A ven-
dégek az első perctől kezdve 
szebbnél szebb akciókat ve-

zettek és születtek is belőle a 
gólok. Az első félidő 0:3-
mal végződött. Az előző heti 
csetényi bravúr (félidőben 
3:0, végeredmény 3:4) 
nagyban köszönhető a majd-
nem ötvenéves Major István 
hálóőrnek, aki most is bra-
vúrokat mutatott be, többek 
között egy büntetőt is há-

rított. A második félidőben a 
mezőny teljesen szétsza-
kadt. Míg a VLS sorra dol-
gozta ki a támadásait, addig 
a TIAC kontrákra épített, 
amik azonban legtöbbször a 
középpályán elhaltak. A 0:5-
ös végeredmény igazságos-
nak mondható, bár fájó a ha-
zaiakra nézve. A közel 80 

drukker a vereség ellenére 
tapssal díjazta a játékosokat, 
hiszen a vendégek csapatá-
ban több tapolcai származá-
sú labdarúgó is játszik. 
Munkájuk, iskolájuk, életük 
Veszprémbe irányította őket 
és onnantól kezdve az ottani 
csapatot erősítik, mint látjuk 
eredményesen.              (hg)

Szöcskék a csarnokban
Immár negyedik alkalom-
mal adott otthont a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok a Szöcske Gála 
fedett pályás gyermek at-
létika versenynek. A ren-
dezvény lebonyolításá-
ban közreműködött a Ta-
polcai Diáksport Egyesü-
let, valamint a Tapolcai 
Sportakadémia SE.

Bakler Zoltán ötletgazda, 
elégedetten figyelte a 2012 
óta minden évben megren-
dezett gyermek atlétika ver-
seny menetét. Mint mondta,  
célját elérte, hiszen rengeteg 
fiatalhoz hozta közelebb a 
„sportok királynőjét” a ren-
dezvény. Az egyesületbe is 
többen jelentkeznek, mint 
előtte és kemény, kitartó 
munkával szebbnél szebb 
eredményeket érnek el. A 
kora délutáni órákban meg-
telt a küzdőtér és a lelátó is a 
helyi, illetve környékbeli 
általános iskolás diákokkal. 
Közel 140 diák vett részt a 

sporteseményen, akadt, aki 
több versenyszámban is in-
dult. Versenyeztek a tapol-
cai iskolák tanulói, továbbá 
képviseltette magát  Bada-
csonytomaj, Révfülöp,   Ne-
mesgulács, Monostorapáti 
és a Lesence-régió.  Nemen-
ként, két korcsoportban - III. 
(2003-2004-ben születet-
tek), valamint IV. (2001-
2002-ben születettek) kor-
csoport - öt kategóriában (30 
méter síkfutás, helyből tá-
volugrás, medicinlabda do-
bás, magasugrás, váltófutás) 

A játék szeretete
A Bozsik program lénye-
ge, hogy a játék fontossá-
gát hangsúlyozzák, és jól 
érezzék magukat a gye-
rekek, az eredmény csu-
pán másodlagos.

Az U7 és az U9 korosztály 
számára rendezték meg az 
őszi 3. labdarúgó fesztivált a 
Bozsik program keretein be-
lül a sporttelepen.  A feszti-
válon edzők segítségével, 
labdás-koordinációs felada-
tokat végeztek a gyerekek. A 
kisjátékban a U7-esek 3 fős 
csapatokban játszanak, ka-
pus nélkül, a nagyobbak 

pedig 4 fővel, kapussal. A 
fesztivált a tapolcai alköz-
pont hét egyesület csapatai-
nak szervezte, ahol tisztele-
tét tette Vojtekovszki Csaba, 
a Bozsik program egyesületi 
országos vezetője illetve a 
megyei koordinátor, Pődör 
Ákos is. Vojtekovszki Csaba 
elismerő szavakkal szólt a 
rendezvényről. Az esemé-
nyért felelős Hanzmann 
László, megköszönte kollé-
gái segítségét, valamint a 
sporttelep dolgozóinak, 
hogy mindig kitűnő körül-
ményeket biztosítanak a 
sportkedvelő lurkóknak.(hg)

mérhették össze tudásukat 
az általános iskolás diákok. 
A gyerekek a jobb teljesít-
mény elérése végett ásvány-
vizet, valamint egészséges 
ropogtatnivalót kaptak. Az 
eredményhirdetésen Illés 
Zsófia, valamint Májer Edit 
a szervezők képviseletében, 
valamint a Tapolcai Diák-
sport Egyesület tagjai mű-
ködtek közre. A magasugrás 
első helyezettjeinek,  Varga 
Lizandrának (Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
Kazinczy tagintézmény), 
Mészáros Benedeknek (Mű-
vészetek Völgye Általános 
Iskola - Monostorapáti), Ha-
tos Fanninak (Keresztury is-
kola - Nemesgulács) és Ve-
ress Noé Máténak (Révfülö-
pi Általános Iskola) a Tapol-
cai Sportakadémia SE által 
felajánlott serleget,  Bakler 
Zoltán, az egyesület elnöke 
adta át. A dobogó legfelső 
fokain végző diákok egyedi 
kerámia emlékérmet és ok-
levelet vihettek haza.      (hg)

Jó hangulatú, vidám lab-
darúgó mérkőzésre került 
sor a napokban a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban. 

Kemény edzések előzték 
meg azt a csapatépítő jelleg-
gel létrejött derbit, melyet a 
Tapolcai Dr. Deák Jenő 
Kórház Rendelőintézet és 
Gyógybarlang ápolói vívtak 
egymással. A mérkőzés az 
egyik nővér ötlete nyomán 
jött létre, akinek rejtett célja 
volt a jókedv és összetarto-
zás érzésének növelése. A 
kétszer húsz perces meccsen 
lelkes, küzdelmes, azonban 
a sportszerűség szellemét 
maximálisan szem előtt tartó 
3:1-es végeredmény szüle-
tett a COPD Sisters javára, a 
Belgyógyász nővérekkel 
szemben.                          (hg)

Nővérek 
mérkőzése
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Öt gólt kapott, de egyet sem szerzett a TIAC VSE a jó erőkből álló Veszprémtől a 
hétvégi megyei I. osztályú labdarúgó bajnoki mérkőzésen              Fotó: Havasi Gábor

Immár negyedszerre ver-
senyeztek a „szöcskék” a 
csarnokban a  Fotó: Havasi 

Hét egyesület legkisebbjei rúgták a bőrt Fotó: Havasi G.

Izgalmas meccs, a barát-
ság jegyében    Fotó: Havasi



Vidám, sportos nap
TIED  Kellemes programot szervezett a diszeli ifjúsági egyesület
Mosolygós, ragyogó na-
pocskával ellátott plakát 
hirdette a TIED, Talentum 
Ifjúsági Egyesület gyer-
mek és ifjúsági napját.

A diszeli Csobánc Művelő-
dési Ház előtti téren nyol-
cadik alkalommal gyülekez-
tek a fiatalok, hogy egy vi-
dám, sportos napot töltsenek 
együtt. A szervezők nem 
bízták a véletlenre, hiszen a 
hirdetményen szereplő égi-
test nem fukarkodott suga-
raival. Vagány mini moto-
rosok, mozgékony kama-
szok és büszke felnőttek vár-
ták a versenyek kezdetét. A 
tavalyi után, idén is meg-
szervezték a Falukerülő fu-
tóversenyt felnőtt és gyer-
mek kategóriában. A leg-
kisebbek lábbalhajtós mini 
motorral győzték le a rövi-
debb távot, ahol Török Vi-
vien bizonyult a leggyor-
sabbnak. Vivien 100 méte-
res távon futva is győze-
delmeskedett. A hosszabb, 
400 méteres futást Gajdos 
Elizabet, az 1200 méterest 

Jokesz Levente, a falukört 
(2,3 km) pedig Nagy Dávid 
nyerte. A leggyorsabbak 
nyereménye egy-egy belépő 
volt az állatkertbe, illetve a 
kalandparkba, azonban a 
többi helyezett sem ment ha-

za üres kézzel, ők oklevelet 
kaptak. A futószámok mel-
lett asztaliteniszbajnokság-
ban is megmutatták tudásu-
kat a fiatalok. A délután fo-
lyamán arcfestéssel, kosár-
fonóval, kreatív kuckóval, 

babasarokkal és tökfaragó 
versennyel kedveskedtek a 
szervezők. 
A „VIII. TIED ez a nap!” 
gesztenyesütéssel, beszélge-
téssel és közös társasjátéko-
zással zárult.                    (hg) 

SZEM - PONT
Egy érdekes dologra hívta fel a figyelmemet több tapol-
cai olvasónk. Volt, aki már az egyik közösségi oldalon is 
szóvá tette - jogosan-, amit most mi is.
A Nagyköz utca 7. számú társasház déli oldalán találha-
tó (volt) egy Mindkét irányból behajtani tilos közúti jel-
zőtábla, alatta a „Kivéve tűzoltók” tájékoztatást adó 
tábla. 
Már több hete, hogy ismeretlen elkövető gépjárművel 
nekiment és elferdítette a behajtást tiltó tábla tar-
tóoszlopát, az ütközés helyén piros festék utalt az autó 
színére.
Ebben az állapotában balesetveszélyt jelentett, így a kö-
zelmúltban valaki „megkegyelmezett” neki, és egy félre-
eső helyre fektette. Ez a jelenlegi állapot, de reméljük, 
hogy nem a végleges.                                                        (di)

majd a vajas résszel egyneművé gyúr-
juk a masszát. 2 sütőlemezt, vagy gáz-
tepsit sütőpapírral bélelünk, a sütőt 200 
C fokra előmelegítjük. A masszából dió 
nagyságú gombócokat formálunk, és 
az előkészített sütőlemezekre rakosgat-
juk őket. Ne tegyük nagyon közel egy-
máshoz, mert a sütőportól és a nyo-
mástól kissé szét fognak terülni. Egy 
közepes méretű gyűszű (vagy vanília 
aromás flakon) nyílását bevizezzük, 
majd a kakaóporba mártjuk, és a gom-
bócok közepébe nyomjuk. Vigyáz-
zunk, hogy eléggé belenyomódjon, de a 
golyó fenekét ne érje. Ezzel alakítjuk ki 
a gomba tönkjét. Ajánlatos minden 
egyes golyónál kakaóba mártani, és a 
felesleget lerázni róla. Az előmelegített 
sütőben, 12 perc alatt készre sütjük. Ne 
tovább, ez az idő bőven elég! Sütőrács-
ra szedve kihűtjük és légmentes do-
bozban tároljuk... Ha marad. 
Sütési hőfok: 200°C, sütési mód: alul-
felül sütés. 
                   Fehér Sándorné,  Tapolca

Még félig nyersen is mér-
gező a gyűrűs tuskógom-
ba, amely mostanában ki-
fejezetten nagy tömeg-
ben, csokrokban jelent 
meg a természetben kör-
nyékünkön is.

Az utóbbi napok viszonylag 
enyhe hőmérsékletű, de csa-
padékos időjárásának kö-
szönhetően, elsősorban kor-
hadó fatönkön, vagy  annak 
közvetlen közelében  buk-
kanhatunk a sok helyen 
csuprosnak is nevezett gyű-
rűs tuskógombára. Ma az in-
ternet korszakában nem ne-
héz a pontos beazonosítása, 
hiszen fotók  és leírások 
sokasága áll rendelkezésre a 
világhálón. Ha mégsem bí-
zunk teljesen ítélőképessé-
günkben, beazonosításkor 
bizonytalanok vagyunk ak-
kor persze feltétlenül javal-
lott a gombaszakértő véle-
ményezése.  A szóbanforgó 
gomba azonban amellett, 
hogy finom, ételkészítéskor 
is odafigyelést igényel.  A 
szakértők szerint ugyanis 
minimum 20-25 perces for-
ralás, sütés után fo-
gyasztható csak, ugyanis 
még a forralás félidejében is 
mérgező. Ennyi idő után 
azonban a méreganyag biz-
tosan lebomlik. Persze túl-
zottan kétségbeesni akkor 
sem kell, ha véletlenül for-
ralás nélkül fogyasztjuk, 
kellemetlen rosszulléttel 
megúszhatjuk a mérgezőn is 
kellemes ízű gombapörköl-
tet. A gomba gyomor és bél-
panaszokat okoz leginkább, 
haláleset nem kötődik hoz-
zá.  A képen látható csupros-
gomba csokrot saját ker-
tünkben leltem, és hagymás 
rántottaként végezte.        (tl)
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Futóversenyt is rendeztek az idei ifjúsági napon Tapolca-Diszelben   Fotó: Havasi G.

Egy közúti jelzőtábla "halála"          Fotó: Dancs István

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 45/db
Burgonya: 160 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 240 Ft/kg
Vöröshagyma: 190 Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Fejeskáposzta: 150 Ft/kg
Uborka: 400 Ft/kg
Tök: 240 Ft/kg

Heti SÜTI

Gomba keksz

Hozzávalók: 45 dkg szitált finomliszt, 
5 dkg szitált kukoricaliszt, 2 evőkanál 
szitált étkezési keményítő (bő), 20 dkg 
porcukor, 1 csipet só, 1 csomag szitált 
sütőpor, 1 teáskanál vanília aroma, 23 
dkg vaj (lehet jó minőségű margarin is), 
2 db közepes tojás, 0.5 ek cukrozatlan 
kakaópor (díszítéshez).
Elkészítés: A szoba hőmérsékletű va-
jat, a porcukorral kikeverjük robot-
géppel. Hozzákeverjük a tojásokat 
egyesével és a vanília aromát is. Egy 
tálba szitáljuk a lisztet, a sütőport, a 
kukoricalisztet, a keményítőt, bele 
tesszük a sót, alaposan összekeverjük, 

Alig két hónap múlva,  a 
nemzetközi premierrel egy 
időben, december 18-án in-
dul a Star Wars VII – Az éb-
redő erő a Tapolca Városi 
moziban is, 3D-ben!!
Első vetítés: december 18.
Az első hét vetítési 
időpontjai: december 18-

23. 15:00; 18:00; 21:00;
Az előadásokra  - a forgal-
mazó kérésére -  csak jegy-
elővét lehetséges, minden 
nap, a mindenkori előadás 
előtt 1 órával nyit a mozi-
pénztár.
Bővebb információ a mozi 
honlapján, vagy telefonon!

Decemberi 
premier 
a moziban

Gombát, csak 
óvatosan!


