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Szilveszteri fürdőzés
CSOBBANÁS  Közel kétszázan lubickoltak a Malom-tó vizében

Immár hatodik alkalom-
mal rendezték meg Ta-
polcán a szilveszteri Ma-
lom-tó úszást, ezúttal is 
hatalmas érdeklődés mel-
lett.

Százkilencvenhárom bátor 
úszó vetette be magát a 17-
18 fokos tóba hatalmas üdv-
rivalgás és dobszó közepet-
te. A szilveszteri fürdőzést 
tavaly némileg nehezítette a 
mínusz tíz fok körüli külső 
hőmérséklet, ám ezúttal 
„csak” mínusz három fok 
volt, így szemmel láthatóan 
mozgékonyabbak és bátrab-
bak voltak a résztvevők.
A nemzet rozmárja, Schirilla 
György egy szál fürdőnad-
rágban köszöntötte a közön-
séget, Dobó Zoltán polgár-
mestert és Bernek Péter if-
júsági olimpiai-bajnok, vi-
lág- és Európa-bajnok úszót 
a tó színpadán délelőtt a start 
előtti percekben.
A hideg ellenére idén is fan-
tasztikus hangulat uralko-
dott a Malom-tónál, többen 
fejeseket ugráltak, róluk fo-
tók tízezrei készültek. Az el-

ső alkalommal huszonegyen 
vetették magukat a vízbe, 
mostanra csaknem tízszer 
annyian. Ez a tény is – a több 
ezres közönség és jelentős 
sajtóérdeklődés mellett – 
egyértelműen igazolja a ren-
dezvény töretlen népszerű-
ségét és létjogosultságát. Az 
idei tapolcai úszkálás a leg-

idősebb férfi résztvevője a 
76 éves Erdélyi József, a leg-
fiatalabb a 6 esztendős Pon-
tyos Balázs volt. Legidősebb 
hölgyként a 72 éves Szebe-
gyinszki Istvánné csobbant a 
vízbe, a gyengébb nem 
legfiatalabb képviselőjeként 
a 9 éves Vajai Kitti. A méltán 
népszerű vizes programon 

kívül természetesen számos 
érdekességet nyújtott az ér-
deklődők számára a Szil-
veszter, hiszen a futók is pró-
bára tehették hidegtűrő- és 
állóképességüket, míg az éj-
szaka is kellemes szórako-
zással telt a főutcán, ahol éj-
félkor a város polgármestere 
mondott köszöntőt.        (szj)

Behavazott, ez már a tél!

Mindenki karácsonya

Havazás, ónos eső, ezen a té-
len az első valóban évszak-
hoz hű időjárás köszöntött 
ránk. A városházán arról 
érdeklődtünk, hogy milyen 
lehetőségek állnak a települ-

és rendelkezésére a közle-
kedés folyamatosságának 
biztosításához. Bakos Gá-
borné válaszolt kérdésünk-
re. (Folyt. a 3. oldalon „Tá-
jékoztatás...” címmel).   (szj)

A legszentebb ünnepet 
kicsik és nagyok egyaránt 
nagy izgalommal várták. 

Míg a szorgos háziasszo-
nyok a nem mindennapi va-
csora receptjét keresték, a 
gyermekek az adventi naptár 
utolsó ablakait nyitogatták, 
a hagyomány szerint, Tapol-
cán a Fő téren megtartották a 
Mindenki karácsonyát. Ad-
vent utolsó vasárnapján a 
Báder Zoltán Band zenélt, 
akik Havasi Gábort kérték 
fel a közreműködésre. Ver-
set mondott Szigetvári Réka, 
majd Dobó Zoltán polgár-
mester mondta el ünnepi 
köszöntőjét. „Ma, mikor a 
szeretetről beszélünk, és a 
karácsonyt várjuk, akkor vé-
giggondoljuk, hogy honnan 
jön a karácsony és azt is 

megbeszéljük, hogy gyerek-
korunkban, hogy éltük meg.  
mi mindannyian, akik a ka-
rácsonyt ünnepeljük, a ha-
gyományt ápoljuk. Ezt kell 
megtennünk ahhoz, hogy  
évszázadok múlva is az ad-
venti ünnepkör ugyanazt je-
lentse, mint amit ma jelent. A 

történelmi egyházak szol-
gáltak negyedik vasárnap és 
díjazták az első alkalommal 
életre hívott „Ünnepi díszbe 
öltözött Tapolca” mozgalom 
nevezettjeit is. A meghitt, 
várakozással teli estét a Réz-
angyalok tették emlékezete-
sebbé.                               (hg)

Új rovatok 
a lapban

Az idei évben is arra 
törekszünk, hogy ol-
vasóink igényeit mi-
nél szélesebb körben 
elégítsük ki. Ezért a 
meglévő állandó ro-
vatok és struktúra 
mellett új tematikus 
összeállításokat  ké-
szítünk minden héten 
a Tapolcai Újságban. 
Lesz a „Kitekintő”, 
amelyben a környék-
beli fontos, érdekes 
eseményekről adunk 
hasznos információ-
kat. A közlekedőkre is 
gondolunk, „Útköz-
ben” címmel megjele-
nő összeállításunk 
nekik és róluk szól. 
Aztán a „Lakás-ott-
hon” és a „Kereske-
delem” aktuális hírei 
is rendszeresen terí-
tékre kerülnek la-
punkban. A témacso-
portok hétről hétre 
váltják egymást. Az 
összeál l í tásokban  
megszólítjuk az adott 
terület tapolcai képvi-
selőit, szakembereit. 
Már a jövő héttől!

          Szijártó János

Megmutatta magát a tél Tapolcán is       Fotó: Szijártó J.

Ugrás a tóba. A fürdőzők és a nézők is remekül szórakoztak        Fotó: Szijártó János

A történelmi egyházak képviselői a színpadon  Fotó:hg.
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A város támogatja az intézményt
Négy és félmillió forinttal 
támogatta Tapolca önkor-
mányzata a Dr. Deák Je-
nő kórházat a közelmúlt-
ban. Hamarosan újabb 
adománnyal is segítik a 
működést.

Az erről szóló hivatalos 
megállapodást december 
22-én írta alá Dobó Zoltán 
polgármester és Dr. Lang 
Zsuzsanna a kórház főigaz-
gatója. A testület néhány 
héttel ezelőtt, rendkívüli 
ülésen döntött a támogatás-
ról és annak összegéről. 
Dobó Zoltán a helyi médiá-

nak elmondta, az önkor-
mányzat hamarosan további 
adománnyal is hozzájárul az 
egészségügyi intézmény 
működéséhez.
A négy és fél millió forintnyi 
támogatásból egyébként ko-
lonoszkópot kapott a közel-
múltban megújult intéz-
mény, amely azóta már 
használatban van. A minő-
ségi kolonoszkóp, illetve a 
kolonoszkópia képes a teljes 
vastagbél állapotáról pontos 
képet adni, segítségével ki-
mutathatók a daganatok, a 
krónikus gyulladások és sok 
egyéb bélbetegség is.       (tl)

A hivatalos megállapodást 
december 22-én írta alá 
Dobó Zoltán polgármes-
ter és dr. Lang Zsuzsanna 
a kórház főigazgatója    
               Fotó: Havasi Gábor

Nohabos ünnep
MOZDONY Visszatért Tapolcára a nagy kedvenc 
Sok százan voltak kíván-
csiak az M61-004-es No-
hab visszatérése alkal-
mából rendezett ünnep-
ségre, amely a vasút ba-
rátainak nagy ünnepe volt 
karácsony előtt.

Valóságos kultusz övezi a 
Nohab mozdonyokat  itt-
hon, nincs olyan vasutas aki-
ben ne keltene valamiféle 
pozitív érzést, megfogal-
mazható, vagy nehezen ki-
fejezhető gondolatot. A 
rendkívül megbízhatónak, 
jó minőségűnek tartott svéd 
kétütemű dízelmozdony egy 
vasutas nemzedék számára 
jelentette egyszerre a min-
dennapi élet nehézségeit, 
szépségét, a munka tárgyát, 
eszközét és a jó barátot, aki-
ben nem kell soha csalatkoz-
ni. A Budapesti Műszaki- és 
Közlekedési Múzeum átala-
kítása adta meg a lehetősé-
get, hogy visszakerüljön vá-
rosunkba az 1999-ban sú-
lyos balesetet szenvedett és 
ezzel együtt a forgalomból 
végleg kivont, hajdanán 
„Tapolca” névre keresztelt 
M61-004-es mozdony tor-
zója. Dr. Décsey Sándor a 
Wass Albert könyvtár és mú-
zeum igazgatója eltervezte, 
sokakkal közösen megszer-
vezte, lebonyolította a moz-
dony talán utolsó útját, 
amely egy tréleren, Buda-
pestről Tapolcára vezetett.  
Mostantól kiállítási tárgy-
ként, egyfajta mementóként 
emlékeztet a vasút „szebb 
napjaira”. Az avatás alkal-
mából az ország összes, még 

Új irodát 
avattak fel

Visszakerült Tapolcára az 1999-ban súlyos balesetet 
szenvedett, majd a forgalomból végleg kivont, Tapolca 
névre keresztelt M61-004-es mozdony torzója   Fotó: tl.

működőképes Nohab moz-
donya Tapolcára érkezett, 
hogy valóságos vasúttörté-
neti népünnepélyt varázsol-
jon az eseményből. Többen 
is szóltak a mozdony köré 
gyűlt szépszámú ünneplő-
höz.
Lévai József alpolgármester 
azt hangsúlyozta, hogy a 
004-es nem pusztán egy 
tárgy, egy vasúttörténeti em-
lék, hanem Tapolca szerves 
része, amelynek sokat kö-
szönhet a város. 
Németh Ferenc a tapolcai 
vontatási főnökség nyugal-
mazott művezetője a Noha-
bok tapolcai történetét vette 
górcső alá az 1979. októberi 
kezdetektől, a végleges ki-
vonásig. Janovszki Tamás a 
műszaki és közlekedési mú-
zeum főigazgató-helyettese 
a “négyeske” Budapesten 
töltött másfél évtizedéről fo-
galmazott meg gondolatokat
Dr. Décsey Sándor könyvtár 
és múzeum igazgató, önkor-
mányzati képviselő az el-

múlt fél év szervező munká-
járól, a kiállított mozdony-
torzó jelentőségéről beszélt.
Végül Lukács György a 
MÁV Zrt. szombathelyi te-
rületi igazgatója avatta fel a 
mozdonytorzót.
Az avatási ünnepség számos 
látnivalót kínált a jelenlé-
vőknek. Az állomás utasfor-
galmi épületének belső ter-
mében például Nohab- tör-
téneti kiállítást rendeztek be 
a szervezők. A legnagyobb 
látványosságok azonban 
maguk a működő Nohabok 
voltak, amelyekből az alka-
lomra hat darab is érkezett 
Tapolcára. A látogatók ezút-
tal nem csak kívülről tekint-
hették meg őket, hanem a 
nagyközönség számára rit-
kán átélhető módon, a moz-
donyvezetői fülke hangula-
tával is megismerkedhettek. 
A „kedves öreg barát” pedig 
az alkalomra bekapcsolt vi-
lágító szemekkel figyelte a 
régen látott, nem minden-
napi forgalmat.                  (tl)

Ünnepélyes keretek kö-
zött, az irodai dolgozói, 
megyei  és városi vezetők 
jelenlétében adták át de-
cember 23-án Tapolcán a 
megújult okmányirodai 
épületet,  a megye tizen-
harmadik kormányabla-
kát.

Az átadó ünnepséget az új  
követelményeknek megfe-
lelően átalakított épület ügy-
félfogadójában tartották.
Mint elhangzott, kiemelt 
program volt 2014-ben or-
szágosan 270 kormányablak 
létrehozása, amely nagyobb 
részt mostanra megvalósult.  
Ezek mindegyikében 509 
ügyet lehet elintézni egy he-
lyen, egységes arculati ele-
mek között, magas szintű in-
formatikai támogatással, 
empatikus, állampolgárba-
rát szellemben. 
A tapolcai iroda átalakítása 
35 napot vett igénybe, a ne-
hezebb körülmények ellené-
re az ügyintézés folyamatos 
volt. A beszédeket követően 
átvágták a nemzeti színű 
szalagot, majd próbaügyin-
tézéssel jelképesen a gyak-
orlatban is felavatták fel az 
új hivatalt.                          (tl)

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
Január 11. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Január 18. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Január 25. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

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

Elszállítják a fenyőket

Az NHSZ Tapolca Non-
profit Kft. tájékoztatása sze-
rint Tapolcán a fenyőfahul-
ladék szervezett gyűjtése és 
elszállítása 2016. január 6-
7-8. napokon történik, a pót-
nap január 15-e. A fenyőfát a 
családi házaknál az ingatlan 
elé, a társasházakban lakók a 
társasházak gyűjtőkonténe-
rei mellé helyezhetik ki.
A közszolgáltató tájékozta-
tása szerint a fenyőfahulla-
dék gyűjtése csak a mega-
dott gyűjtési napokon törté-
nik, január 15-ét követően 
már csak térítés ellenében 
szállítják el.

http://www.tapolca.hu


Karácsonyi koncert
KÓRUSOK Csilingelő gyermekhangok töltötték be a templomot
Csodálatos karácsonyi 
hangversennyel zárták a 
tavalyi esztendőt a Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
gyermekkórusai és peda-
gógusai a tapolcai római 
katolikus templomban ka-
rácsony előtt.

Az immár hosszú évek óta 
hagyományosan megrende-
zendő adventi eseményen 
ezúttal dr. Csernai Balázs 
plébános köszöntötte a szép 
számú közönséget. A hang-
versenyen először a csilin-
gelő hangú Kicsinyek kóru-
sa énekelt Nagy Eszter ve-
zényletével, majd a felsős 
diákokból álló Bárdos Gyer-
mekkórus állt a közönség 
elé, szintén a karnagy irá-
nyításával. Az érdeklődők  
főként magyar zeneszerzők 
műveit hallhatták (Kodály, 
Szokolay, Bárdos, Kerényi), 
illetve több egyéni produk-
ciót is megtapsolhattak. Vi-
tus Kata szavalt, Bakács Dá-
niel és Sebők Róbert népdalt 
énekelt. Jurschik Gergő, 
Tölgyes Réka, Oroszi 

Boldizsár mondott még ver-
set a kórusművek elhangzá-
sa közötti szünetekben. 
A koncerten felhangzott a 
Pedagógus Kórus is Sellyei-
Cseh Ágnes vezényletével, 
majd az ünnep és az össze-
tartozás jegyében a közön-

séggel együtt is énekeltek a 
kórusok. 
Zárszóként Bajner Imre, a 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola igazgatója mondott 
köszönetet a szép karácso-
nyi hangversenyért és fej-
tette ki az ünnephez kapcso-

lódó gondolatait. Az össz-
karral való közös éneklés 
után a templomban még per-
cekig tapsolt a közönség, 
jelezve, hogy ezúttal is szép 
ajándékot kapott minden 
hallgató a gyerekektől és 
pedagógusaiktól.            (szj)
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A bárdosos Kicsinyek kórusa Nagy Eszter karnagy irányításával adott elő szép ka-
rácsonyi műveket a hagyományos templomi koncerten                  Fotó: Szijártó János

Kilencven éves

Sokakat érintő kérdés a 
kutyák fürdetése. Ezt csak 
akkor szoktuk javasolni, 
ha állapota indokolttá te-
szi (összekeni a szőrzetét, 
erős szagot áraszt, vagy el-
változások vannak a bő-
rén). Egyébként nem 
szükséges, mert a kutyák 
bundájának van egy tisztí-
tó mechanizmusa, ahol az 
állat és a szőrzet is elvégzi 
a maga dolgát. Ráadásul a 
bőrnek és a szőrzetnek is 
van egy természetes fagy-
gyúrétege, amely az első 
védelmi vonal a külső kör-
nyezeti ártalmakkal szem-
ben. Amennyiben lemos-
suk ezt az anyagot, a jó-
szág szervezete úgy rea-
gálja le, hogy még többet 
kell termelnie. Másfelől 
minden fürdetés után el is 
veszíti a természetes véde-
kező képességét, valamint 
ezáltal sokkal könnyebben 
elkaphat bármilyen aller-

giás megbetegedést, ha 
samponnal mossuk. Más a 
helyzet, ha "csak" tiszta 
vízben fürdetjük, ezt napi 
rendszerességgel, akár 
többször is megismétel-
hetjük.  A samponok ke-
mikáliák, nem tesznek jót 
a jószág bőrének, szőré-
nek. Fürdetés után ez a fe-
lület selymes tapintásúvá 
válik, amitől megnyug-
szik a gazdi, nem úgy a ku-
tya bőre. A védekezés 
egyik módja ekkor, hogy 
kipirul a bőr, majd elkezd 
viszketni. A viszketés után 
következik a száraz szebó-
rea, ami abból áll, hogy 
megjelenik a korpa a bő-
rön, a szőr tövében. Jön az 
újabb lépcsőfok, amikor a 
kutyus kínjában elkezdi 
nyalogatni, vagy a lábával 
vakarni, ennek következ-
tében jönnek elő a bakte-
riális bőrgyulladások és 
vele a többi betegség is.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDr. Ásványi Tamás 

                      állatorvos
A 90 éves Kamon Gábor-
né Irén nénit köszöntötték 
december 18-i születés-
napja alkalmából gyerme-
kei, unokái, dédunokái a 
Szent György Panzióban.

Dobó Zoltán polgármester 
egy csokor virággal, továb-
bá Magyarország kormá-
nyának üdvözlő oklevelével 
és támogatásával kedves-
kedett az idős néninek. Irén 
néni élete jelentős részében 
Balatonedericsen élt, ahol a 
gyermekei felnevelése, a 

Középen az ünnepelt, családja körében  Fotó: Töreky L.

háztartás és a háztáji munka 
hárult rá. Ma - habár mozgá-
sában korlátozott -  viszony-
lag jó egészségnek örvend, 
szellemileg friss. 
Tapolcán élő családtagjai 
nagyon szeretik, gondos-
kodnak róla, igyekeznek 
mindent megtenni azért, 
hogy a család legidősebb 
tagja még hosszú évekig 
velük lehessen. 
Megtudtuk, Irén néni három 
gyermekkel, öt unokával és 
kilenc dédunokával büsz-
kélkedhet.                          (tl) 

Tájékoztatás a téli 
hóeltakarításról

(Folytatás az 1. oldalról)
Tapolcán az NHSZ Csobánc 
Kft. végzi vállalkozási szerző-
dés alapján valamennyi önkor-
mányzati tulajdonú és kezelésű 
belterületi, valamint azon kül-
területi útszakaszok tisztítását, 
amelyek célgépeivel, munka-
gépeivel az időjárás függvé-
nyében megközelíthetők. A 
Kft. 3 db saját munkagéppel 
(sószóró, hótoló és rakodó) lát-
ja el a feladatát, ezen kívül 4 al-
vállalkozót is bevonnak, akik 
további 10 db munkagéppel 
rendelkeznek. A munkavégzést 
elsősorban a helyi közutak ke-
zelésének szakmai szabályairól 
szóló 5/2004 (I.28.) GKM ren-
delet előírásai szerint kell elvé-
gezniük, szükség szerint az ön-
kormányzattal történő egyezte-
téssel.
Rendkívüli időjárás esetén a 
Helyi Védelmi Bizottság teszi 
meg a szükséges intézkedése-
ket.
Az önkormányzati közterüle-
tek, járdák tisztítási munkáit 
szerződés alapján 3 tapolcai 
vállalkozás és az önkormány-
zati foglalkoztatású közcélú 
dolgozók végzik, városrészek-
re történő megbontásban.
A tisztítási munkák során kie-
melt fontosságú a buszvárók, a 
kijelölt gyalogos átkelőhelyek 
és az oktatási és egészségügyi 
intézmények környéke -tájé-
koztatta lapunkat szerdán Ba-
kos Gáborné, a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Város-
üzemeltetési Csoportjának ve-
zetője.
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Tapolcán történt 2015-ben
JANUÁR - BÚCSÚ A KÉPVISELŐTŐL

Az új tapolcai temetőben több ezren kísérték utolsó 
útjára a  január 8-án elhunyt Lasztovicza Jenő ország-
gyűlési képviselőt

n JANUÁR - Meg-
nyílt a Tavasbarlang-lá-
togatóközpont.

n  FEBRUÁR - Ta-
polca sikeresen pályá-
zott a városközponti pi-
henőpark második üte-
mére és a Malom-tó 
zöldterületeinek felújí-
tására. 
- A város 2015-ös költ-
ségvetését 3 milliárd 
276 millió forint bevé-
teli és kiadási főösszeg-
gel fogadta el a testület. 

n MÁRCIUS - Bein-
dult a választási kam-
pány a Lasztovicza Jenő 
országgyűlési képvise-
lő halála miatt megüre-
sedett parlamenti man-
dátum megszerzéséért.
- Megkezdték a föld-
munkákat a városi 
strandfürdő területén.

n ÁPRILIS - Rig La-
jos (Jobbik) nyerte az 
időközi választást  10 
ezer 608 szavazattal. A 
győztes a szavazatok 
35,49 százalékát sze-
rezte meg, Fenyvesi 
Zoltán (Fidesz) 34,27, 
Pad Ferenc (MSZP) 
26,2, az LMP-s Sallee 
Barbara 2,02 százalé-
kot kapott.
- Tizenharmadik alka-
lommal rendezték meg 
a régi hagyományt fel-
elevenítő gyepűtiprást 
Tapolca-Diszelben a 
Hajagos- és Csobánc 
hegyek lábánál.

n MÁJUS - Elfogad-
ta a 2015-2019-es idő-
szak gazdasági prog-
ramját a tapolcai kép-
viselő-testület.
-  2015-ben is hatalmas 
érdeklődés kísérte a volt 
honvédségi területen 
immár harmadszorra  
megrendezett hadi kul-
turális fesztivált.

n JÚNIUS - Az év di-
ákújságja címet nyerte 
el a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola 
székhelyintézményé-
nek iskolaújságja az 
Alabárdos, országos  
megmérettetésen.                     

Röviden FEBRUÁR - TELET ŰZŐ KARNEVÁL

Űzték a telet az immár negyedik alkalommal megren-
dezett „Tapolcai téltemető” alkalmából

MÁRCIUS - IDA REGÉNYE A SZÍNEN

Nagy sikerrel mutatták be amatőr színjátszók az Ida 
regénye című színdarabot a Tamási Áron Művelődési
Központban, N. Horváth Erzsébet rendezésében

Komoly érdeklődést hozott a IX. Tapolca Tavasz 
fesztivál 2015-ben is a tó partján

ÁPRILIS - TAVASZI FESZTIVÁL

MÁJUS - BATSÁNYI EMLÉKHÉT

Az emlékhét alkalmából a Batsányi házaspár sírjánál 
rótta le kegyeletét Tapolca városa május 11-én forra-
dalmárköltőnk halálának 170. évfordulóján 

JÚNIUS - 
TRIANONI 
MEGEMLÉKEZÉS

JÚLIUS - KÉT ÚJ ÜZLET A FŐUTCÁN

Dobó Zoltán (balra) polgármester kívánt sok sikert a 
két belvárosi üzlet tulajdonosának a megnyitón 

Június 4-én a Trianon em-
lékműnél hagyományosan 
megemlékeztek a hazán-
kat sújtó 1920-as békedik-
tátumról 

AUGUSZTUS - 
HŐSÉG, TŰZ, 
MAJD VÍZÖZÖN

Augusztus 17-én példát-
lan mennyiségű csapadék
zúdult a városra és kör-
nyékére, a korábbi hetek 
hősége, erdő-, és bozót-
tüzei után 
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Hirdetés

Tavaly is vidám felvonulással kezdődtek el a Tapolcai 
ünnepi napok és borhét programjai. A Tapolca Kft. – 
Tamási Áron Művelődési Központ által rendezett 
nagyszabású eseménysorozatot 2015 augusztusában is 
komoly érdeklődés kísérte

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Emlékképek még a tavalyi évből...

06/87/412-289

Jelen vagyunk

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

Tapolcán történt 2015-ben
n JÚLIUS - Két ta-
polcai fiatal, Nyírő Béni 
és Fazekas Dennis ki-
mentettek egy fuldoklót 
férfit a Balatonból.
- Huszonnégy millió fo-
rinttal támogatja a vá-
rost az elkövetkező 
három évben a Tarr Kft.
 
n AUGUSZTUS - 
Tíz tűzoltó gépjármű, és 
közel nyolcvan ember 
vett részt a Tapolca kö-
zelében pusztító erdő-
tűz megfékezésében.
- Bogányi Gergely és 
messze földön híres 
zongorája varázsolta el 
a közönséget a plébánia 
udvarán.

n  SZEPTEMBER - 
Két új képviselő, Dé-
csey Sándor és Pass 
Sándor került be a testü-
letbe az augusztusi vé-
gén tartott időközi vá-
lasztás nyomán. 

n OKTÓBER - Ötö-
dik alkalommal rendez-
te meg Tapolcán a piszt-
ráng- és borfesztivált a 
Hotel Gabriella és a Tó-
parti étterem.

n NOVEMBER - El-
készült és ismét forog 
az új malomkerék az 
egykori malom (ma Ho-
tel Gabriella) oldalán.
- A Swietelsky Magyar-
ország Kft. mintegy 
másfél millió forint ér-
tékű munkával segíti a 
várost.

n DECEMBER - A 
Deák Jenő Kórház 1,64 
milliárd forint értékben 
hajtott végre struktúra-
váltást egy "TIOP-os" 
pályázat segítségével. A 
beruházást december-
ben adták át.
n - Szent Borbála 
legendáját idézték fel a 
Tamási Áron Művelő-
dési Központ előtti szo-
bornál. A bányászok 
védőszentje előtt a Ta-
núhegyek Egyesület 
tagjai rótták le tisztele-
tüket, majd a Bauxitbá-
nya vállalatnál dolgo-
zott mérnökök és tech-
nikusok.

RövidenSZEPTEMBER - ÉLŐLÁNC, BONTÁS

Lévai József alpolgármester, Dobó Zoltán polgármes-
ter és Rig Lajos országgyűlési képviselő a lebontásra 
ítélt kórházi épület előtt. Szükség lett volna rá

OKTÓBER - 56-OS HŐSÖK EMLÉKE

Bordás János színművész szavalt az idei ünnepi meg-
emlékezésen október 23-án a katonai emlékparkban

NOVEMBER - MÁRTON NAPJÁN

Liba és bor Márton napján. A három új borlovagrendi 
tag (jobbra) az ünnepélyes eskütételt megelőző pillana-
tokban a nagytanács színe előtt

DECEMBER - ADVENT ÉS BOR

Advent harmadik vasárnapján rendezték a VII. Tapol-
cai Forralt bor főzőversenyt. A képen a résztvevők

Online újságunk legolva-
sottabb írása 2015-ben a 
két tapolcai fiatal, Nyírő 
Béni és Fazekas Dennis 
életmentő akciójáról szá-
molt be. A hírt közel 27 
ezren olvasták

Tapolcáról is jól láthat-
tuk, amint a Hold belépett 
a Nap és a Föld közé már-
cius 20-án. Hasonló jelen-
ség 2022-ben várható
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Hirdetés

Végleg nyugdíjba vonult…
Dr. Szlávi József Mór főorvos 
úr, városunk egykori kórházá-
nak belgyógyászati osztályve-
zető főorvosa, majd egykori 
kórházunk egykori igazgatója 
végleg nyugdíjba vonult.
Szlávi doktor az „utolsó mohi-
kánok” egyike. Annak az or-
vos-generációnak jeles képvi-
selője, melynek tagjai alapo-
san, körültekintően vizsgálnak, 
a beteget akarják gyógyítani és 
nem csak a betegséget, elma-
gyarázzák a baját úgy, hogy a 
beteg meg is értse és nem csak 
gyógyszert írnak, de sok jó ta-
náccsal is ellátják a segítséget 
kérőket.
Szlávi doktor közismert arról, 
hogy a paraszolvencia minden 
módját határozottan visszauta-
sítja. Soha nem pénzért gyógyí-

tott. Nyugdíjasként bejárt a 
kórházba, kardiológiai ambu-
lancián rendelt hetente három-
szor, hivatalosan 8 és 10 óra kö-
zött. Ez a gyakorlatban azon-
ban annyit jelentett, hogy há-
romnegyed hétkor már fogadta 
a betegeket, és bizony ritkán 
esett meg, hogy a déli harang-
szót nem a rendelőjében hallot-
ta. Percnyi pontossággal fogad-
ta a betegeket, az előjegyzése 
szerint, majd kontrollra is visz-
szarendelte őket. A vizsgálatok 
alkalmával a részletes diagnó-
zist kézzel, olvasható írással le-
írta a betegnél lévő kezelőlapra, 
de ugyanez a diagnózis számí-
tógépen is rögzítésre került. Ily 
módon betegeinek állapota a 
náluk lévő lapokon évekre 
visszamenően követhető volt, 

függetlenül attól, hogy műkö-
dött-e a számítógépes rendszer 
vagy sem, meg hogy egyetemi 
professzor vagy segédmunkás 
volt-e a beteg.
Hatalmas tapasztalattal és tu-
dással végezte azt, amire közel 
öt évtizede felesküdött. Gyó-
gyított, ezrek életét tette köny-
nyebbé, hosszabbá. Végleges 
nyugállományba vonulásával 
városunk közegészségügye 
nagy kincset veszített – egyik 
munkatársa nyilatkozott így.
Szlávi doktor 2016 január 4-től 
már nem rendel. Mindig azt 
hangoztatta, hogy nincs pótol-
hatatlan ember. Nos, ebben, itt 
és most alighanem tévedett...
Sok-sok békés nyugdíjas esz-
tendőt kívánunk, Igazgató Úr!

       Dr. Pataki Attila, Tapolca

2015. december 21-én késő es-
te, a tapolca kórházban, az első 
emeletre, a belgyógyászatra 
mentem segítségért, mivel el-
romlott az inzulin adagoló. 
Tündi, Edit és Éva nővérek vol-
tak szolgálatban. Önzetlen se-
gítségüket ezúton is nagyon 
szépen köszönöm, és Boldog 
Új Évet kívánok mindhármó-
juknak.

           Tóth Erzsébet, Tapolca

olvasóink írták  - olvasóink írták - 

Köszönet a 
segítségért

Továbbra is várjuk olvasóink írásait, a  e-mail tapolcai7nap@gmail.com
címre. A beérkezett írások szerkesztett formában jelennek meg újsá-
gunkban, a terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Január 7 - 13. 

csütörtök – Szerda

7 – 10. csütörtök - vasárnap 
15:00 1000,-Ft
11. hétfő 14:30

12 - 13. kedd  – szerda 15:00                                    
Nagyon vadon – Bolondos 

vadászidény  
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm - Hossz: 85 perc

11. hétfő 17:30 Kiemelt 
helyár: 1500,-Ft     

Pavarotti és barátai – 
Duettek  

Színes, olasz zenés film
Hossz: 97 perc 

7 - 10. csütörtök - vasárnap 
17:00 1000,-Ft 11. hétfő 

16:00
12 -13. kedd  – szerda  17:00                                    

Elmentek otthonról  
Színes, szinkronizált francia 
filmvígjáték - Hossz: 88 perc 

7 – 13. csütörtök – szerda 
19:00 1000,-Ft

Az aljas nyolcas  
Színes, szinkronizált 

westernfilm
Hossz: 167 perc 

Rendező: Quentin Tarantino  

Karácsony 
alkalmából
Köszöntünk Karácsonyt” – Ze-
nés adventi estet rendeztek a 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeumban december 15-én. . 
Tettük mindezt az Énekmondó 
Együttes szíves közreműködé-
sével. Az öt „énekmondó” Za-
laegerszegről érkezett. Kele-
men Gyula és együttese első-
sorban kortárs költők verseit 
adja elő. Szokványosnak sem-
miképpen nem nevezhető mű-
sorukban az est címadó dalán 
kívül helyet kapott még Péntek 
Imre egyik költeménye, a Szol-
gálj, szívem Várnai Zsenitől, 
Gazdag Erzsi Hófarsangja, Bo-
dor Miklós Betlehemi csillag és 
Kányádi Sándor Isten háta mö-
gött című verse.

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Hirdetés

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Sakkozók évzárója
GÁLA  Élő figurák a nagy sakktáblán - Bajnokok a csarnokban
Termékeny év volt a 
2015-ös esztendő a tapol-
cai sakkozók számára, 
így volt mit ünnepelni a 
hagyományos sakkgálán.

A Csermák József Rendez-
vénycsarnok nézőtere, büsz-
ke szülőkkel és érdeklődő 
közönséggel telve várta a 
rendezvény kezdetét. Élő-
sakkal, térsakkal és villám-
sakkal készültek a szerve-
zők, Paréj József lendületes, 
humoros konferálásával fű-
szerezve. A siker garantált 
volt. Elsőként Tapolca pol-
gármestere, Dobó Zoltán 
mérkőzött meg Lakos Niko-
letta, nemzetközi nagymes-
terrel. A mérkőzésen egy 
emlékezetes bledi csatát ele-
venítettek fel. Az élő sakk-
bábuként szereplő helyi, 
szombathelyi és sárvári fia-
talok ezúttal is precízen haj-
tották végre a két fél utasítá-
sait, az eredmény természe-

tesen döntetlennel ért véget. 
Ezt követően, Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő szed-
te össze minden bátorságát 
és ült egy asztalhoz Gaál 
Zsókával, a világ legfiata-
labb FIDE–mesterével és 
Juhász Judit világbajnoki 
bronzérmes sakkozóval. A 

térsakkban Mádl Ildikó és 
Márfi Gyula érsek irányítot-
ta a bábukat. 
Dobó Zoltán szerint, rendkí-
vül fontos, hogy a városban 
ilyen komoly létszámmal, 
eredményekben mérhető 
munka folyik, hiszen az elért 
sikerek nem csak országo-

san, nemzetközileg is öreg-
bítik városunk hírnevét. 
A rendezvény hagyomá-
nyosan, a gyermekeiket tá-
mogató és nyugodt körülmé-
nyeket biztosító szülők vi-
dám vetélkedésével zárult, 
így volt kosárra dobás és he-
tes rúgó verseny is.        (hg)

Futottak a tó körül
Az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz híven, rengete-
gen futották körbe a Ma-
lom-tavat az óév utolsó 
napján.

Nevezni lehetett egyéniben 
és váltóban, négy kilométer-
re, a nyolc év alattiaknál egy 
tókörre. A közös bemelegí-
tést követően először a fiata-
lok indultak neki a távnak, 
akiket a Boombatucada  
segített ütemes rigmusai-
val, majd pedig a felnőttek 
iramodtak neki a méterek-
nek. A hagyományos futóöl-
tözetek mellett volt, aki 
munkaruhájában (tűzoltó), 
vicces maskarában futotta 
körbe Tapolca „ékszerdobo-

n FOCI  - Advent ne-
gyedik vasárnapján ren-
dezték meg az Aranyka-
pu Kupa felnőtt terem-
labdarúgó tornát a Cser-
mák József Rendez-
vénycsarnokban. A ti-
zennégy csapatos ver-
sengésből a Link Team 
került ki győztesen, 
őket követte az aClub L. 
K. Bulls csapata, harma-
dik helyen pedig a Sze-
rények végeztek.      (hg)

zát”. A szervezők minden 
célba érkezőt forró teával, 
forralt borral és zsíros ke-
nyérrel vártak, emellett ok-
levéllel és ajándékkal díjaz-
ták elszántságukat. A Csalá-
di Futóversenyen a követke-
ző eredmények születtek: 
férfi egyéni kategóriában el-
ső Balogh Zsombor, máso-
dik Illés Mátyás, harmadik 
Péntek Márton. Nőknél Far-
kas Erika első, Péntek Gréti 
második, Vilponen Erika 
harmadik lett. Váltóban a 
leggyorsabb a 3BT+ valaki 
lett, második a Bo-Ka, har-
madik pedig a Szemán Te-
am. A verseny legidősebb 
futója Illés Károly volt, aki 
1948-ban született.          (hg)

Mókás sportfesztivál
Egész évben olyan baj-
nokságokban küzdenek, 
melynek minden résztve-
vője az első helyért hajt. 
Azért járnak edzésre, 
hogy győztesként kerülje-
nek ki a párharcokból. Ez 
az év végén sem volt 
másképp, azonban bele-
fért a móka is.

Szakágak, sportágak képvi-
selői mérték össze tudásukat 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, a sport-
fesztivál alkalmából, a plusz 
kilókkal riogató, bejgli idő-
szakot követően. Sor- és 
ügyességi versenyek feled-
tették a gondtalan falatozás 

élményét. Számított a gyor-
saság, az egyensúlyérzék és 
az ügyesség. Együtt ver-
sengett kicsi és nagy, a lé-
nyeg a jó hangulat volt. Az 
izgalmas, szoros, olykor cél-
fotóval eldöntött versengés 
győztese a Tapolcai Tollas-
labda Egyesület lett. Őket 
követte a Tapolcai Öregfiúk 
csapata, harmadik helyen a 
„Jelen, jövő TIAC Apukák” 
gárdája végzett. A további 
sorrend: Játékvezetők, Ta-
polcai Sportakadémia SE, 
TVSE Női kézilabda és a Ta-
polcai Trappolók. Sportoló-
ink vidám, közönségszóra-
koztató feladatokkal és telje-
sítménnyel zárták az évet.(h)

Tollaslabda a 
csarnokban
Nincs a Földön olyan ember, 
aki életében legalább egy-
szer ne tollasozott volna.  
A hobbi szinten űzött sport-
ág bár több pontban is eltér a 
hivatalos versenysporttól, 
egyre többen találják meg 
kikapcsolódási lehetőségü-
ket a szigorú szabályok által 
koordinált ütős sportágban. 
Az elmúlt években, kemény 
munkával, a tapolcai tollaso-
sok szépszámú utánpótlás-
bázisra tettek szert, akik 
megmutatták tudásukat az I. 
Városi Tollaslabda Verse-
nyen is. Nevezni gyermek 
leány, fiú, egyéni, felnőtt 
női, férfi egyéni és férfi, női 
páros, illetve vegyes páros 
kategóriákban lehetett. A 
gyors labdameneteket köve-
tően a következő végered-
mény született: Leány egyé-
ni: első Drei Gabriella, má-
sodik Székely Kíra, harma-
dik Tölgyes Réka lett. Fiú 
egyéniben, Ménes Botond, 
Újpál Miklós és Kiss Ákos 
volt a sorrend. Női egyéni-
ben Gyarmati Zoltánné győ-
zött, őt követte Gombkötő 
Nikoletta és Lantos Anna. 
Férfi egyéniben Gombkötő 
Richárd bizonyult a legjobb-
nak, Balta Csaba a második, 
Kassai Balázs a harmadik 
helyen végzett. Férfi páros-
ban a legjobb a Kasza Nor-
bert-Kovács András duó lett, 
őket követte a Gombkötő 
Richárd-Szabó László és Án-
gyán Zoltán-Trümper Ge-
rald alkotta páros. 
Vegyes párosban Gombkötő 
Nikoletta-Gombkötő Ric-
hárd diadalmaskodott, Bakó 
Adrienn-Balta Csaba máso-
dik, Gyarmati Zoltánné-
Gyarmati Zoltán harmadik 
lett.                                 (hg)

Rövid hírek
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Élő sakkbábuként tapolcai, szombathelyi és sárvári fiatalok hajtották végre precí-
zen  két fél (Dobó Zoltán és Lakos Nikoletta) utasításait                 Fotó: Havasi Gábor

Tapolcai tófutás, ahol tényleg nem az eredmény, ha-
nem a részvétel volt a fontos                 Fotó: Havasi Gábor

Egyenlő esélyek, változatos akadályok, különleges fe-
ladatok a tapolcai sportfesztiválon    Fotó: Havasi Gábor

Online újságunk
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Szomorú évforduló
EMLÉKEZÉS  A laktanyákat tíz évvel ezelőtt zárták be végleg
A Dobó lakótelepi hadi-
technikai parkban minden 
év szilveszterének dél-
előttjén megemlékeznek 
a tapolcai laktanyák vég-
leges bezárásáról, ame-
lyet azóta is sokan elhi-
bázott döntésnek tarta-
nak.

A megemlékező rendez-
vényt hagyományosan a 
Horváth Gábor vezetésével 
működő Tapolcai Honvéd 
Kulturális Egyesület jegyzi, 
amely 2005-ben közremű-
ködött az eseménynek hely-
színt adó haditechnikai park 
kialakításában. A park azóta 
a  2006. január 1-én  meg-
szűnt állandó katonai hely-
őrségnek állít emléket. Az 
utolsó laktanyai munkanap 
tíz éves évfordulóján Hor-
váth Gábor köszöntötte a 
megjelent megemlékezőket, 
a rendezvény ünnepélyes le-
bonyolításában közreműkö-
dő hagyományőrzőket, Föl-
di István esperest, tábori 
lelkészt, Rig Lajost a térség 
országgyűlési képviselőjét 

és a várost képviselő Lévai 
József alpolgármestert. Az 
egyesületi elnök köszöntő-
jében annak a véleményének 
is hangot adott, hogy a  ki-
képző központként működő 
tapolcai laktanyák szakmai 
és politikai döntések alapján 
történő megszüntetése hiba 
volt, hiszen az akkoriban ko-
moly szerepet játszott a ha-
zai szerződéses állomány ki-

képzésében. Rig Lajos azt 
hangsúlyozta, hogy Tapolca 
történetében sajnálatos mó-
don sok olyan dátum van, 
amely valaminek a bezárá-
sáról szól, a helyőrség 
megszűnése pedig különö-
sen fájdalmas esemény volt 
a város és sokak számára. Az 
országgyűlési képviselő be-
szédében többek között mél-
tatta a tapolcai laktanyákban 

folyó munkát, amely a haza 
védelmén túl, a fiatalság 
életre nevelésében és a civil 
lakosság katasztrófa helyze-
tekben történő megsegítésé-
ben is szerepet játszott haj-
dan. A beszédeket követően 
katonai tiszteletadás mellett, 
Földi István esperes, tábori 
lelkész a hazánkért vérüket 
adó, elhunyt katonákért 
mondott imát.                    (tl) 

KOLBÁSZ ÉS POGÁCSA
Kolbásztöltő verseny, ifjúsági kolbásztöltő verseny, 
tapolcai pogácsák megmérettetése tette emléke-zetessé a 
tavalyi esztendő utolsó előtti napját.
Tizenkilenc csapat (ebből két ifjúsági) nevezett be a Ma-
lom-tó partján megtartott kolbásztöltő versengésbe, il-
letve tizenkét együttes a pogácsasütés trükkjeit igyeke-
zett bemutatni ugyanitt. A hideg ellenére forró volt a han-
gulat, amihez a finom házi pálinkák, borok is hozzájá-
rultak, de kár lenne tagadni, a versenyláz is sokakat fű-
tött. Különleges receptek, praktikák kerültek elő, s a 
szervezőktől kapott öt kilogrammnyi hús bár hasonló 
alakot, de eltérő ízeket varázsolt az érdeklődők, és a 
szakértőkből álló zsűri asztalára. Ez utóbbi igaz volt a 
pogácsák esetében is. A kolbásztöltők versengését végül 
a „Spinning Club Tapolca” nyerte, a második helyen az 

2015. December 12.
- Dr. Szabó Gabriella 
és Zsukovszkisz Igor
- Fekete Alexandra
és Kardos Pál

n KOSARAKAT vágott 
az asztalhoz a 41 éves L. J. 
szigligeti lakos. A férfi már-
cius 24-én egy tapolcai köz-
intézmény aulájában ag-
resszíven viselkedett és han-
gosan kiabált. Az épület be-
léptető kapuja mellett talál-
ható két műanyag kosarat  
teljes erőből úgy az asztal-
hoz vágta, hogy azok da-
rabokra hullottak szét. A fér-
fi ellen garázdaság vétség 
megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárást a Tapolcai 
Rendőrkapitányság Vizsgá-
lati Osztálya befejezte, az 
ügyben keletkezett iratokat 
vádemelési javaslattal küld-
ték meg az Ajkai Járási 
Ügyészségnek -  tájékozta-
tott Nagy Judit megelőzési 
főelőadó.                           (di) 

n IDŐSEK BIZTONSÁ-
GÁÉRT - Bognár Bálint 
törzsőrmester a Tapolcai 
Rendőrkapitányság körzeti 
megbízottja végiglátogatta a 
hozzá tartozó településeken 
élő, főként egyedülálló idős 
személyeket a közelmúlt-
ban. A látogatások során 
azon bűncselekményfajták-
ra hívta fel a figyelmet, 
amelyek leginkább veszé-
lyeztetik az időseket. A trük-
kös lopások megelőzése, az 
áldozattá válás elkerülése 
érdekében azokról a mód-
szerekről is beszélt, melyek-
kel a bűnözők  ezt a korosz-
tályt szokták megkárosítani. 
A Tapolcai Rendőrkapitány-
ság célja, hogy a körzeti 
megbízottak az illetékességi 
területükön minden idős 
személyhez eljussanak, és 
kötetlen beszélgetés kereté-
ben biztonságérzetük javí-
tása érdekében tájékoztas-
sák és felkészítsék őket a rá-
juk leselkedő veszélyekre- 
közölte lapunkkal Nagy Ju-
dit megelőzési főelőadó. (di) 

n TOBORZÁS - A ren-
dőrség tiszthelyettesi állo-
mányának növelése érdeké-
ben a Tapolcai Rendőrkapi-
tányság területén is toborzás  
indul. Az érdeklődőket janu-
ár 15-én 10 órára várja a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
vezetése a kapitányságon 
tartandó nyílt napra. A ren-
dőr szakképzés felvételi kö-
vetelményeire és eljárási 
rendjére vonatkozó infor-
mációkról Molnár András 
rendőr őrnagynál lehet 
érdeklődni a 87/412-322-es 
telefonszámon .           (di) 

Időtöltők, a harma-
dikon a Tapolcai 
Honvéd Bajtársi 
Egyesület tagjai 
végeztek.  A pogá-
csák között a zsűri 
„Barai Robcsi” 
munkáját értékelte 
ötösre, Németh Ti-
borné a második, A 
Honvéd Bajtársi 
Egyesület a harma-
dik díjat vehette át. 
Különdíjat Honti 
Istvánné és Farkas 
Gergő kapott.   (szj)
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2005. december 31-e volt a tapolcai helyőrség utolsó munkanapja. Az eseményről 
évről-évre megemlékeznek városunkban                                            Fotó: Töreky László

Készül a kolbász a tó partján.   
                                  Fotó: Szijártó J.

Házasságkötés

Heti SÜTI

Zserbó keksz
Hozzávalók:
Keksz - 25 dkg szitált finomliszt, 5 
dkg szitált kukoricaliszt, 1 teáska-
nál szódabikarbóna, 10 dkg porcu-
kor, 1 csipet só, 2 csomag vaníliás 
cukor, 2 db tojássárgája, 18 dkg 
margarin
Töltelék - 10 dkg darált dió, 2 ek 
sárgabaracklekvár (bő)
Díszítés - 5 dkg olvasztott étcsoko-
ládé, 1 teáskanál napraforgó olaj
Elkészítés: 
Keksz - A liszteket tálba szitáljuk, 
elkeverjük benne a sót, a szódabi-
karbónát, a porcukrot, a vaníliás 
cukrokat, hozzáadjuk a margarint, 
majd a tojássárgákkal gyors moz-
dulatokkal összedolgozzuk. Ha 
összeállt a tészta, fóliába csoma-
golva a hűtőbe rakjuk 1 órára pi-
henni. Az idő leteltével a tésztát ki-
vesszük a hűtőből, diónyi golyókat 
formázunk belőle, majd két tenye-
rünk között gyengén ellapítjuk, és 
sütőpapírral ellátott sütőlemezre 
rakjuk őket, kicsit távolabb egy-

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

mástól. Ha van karalábévájónk a 
hátoldalával óvatosan kis mélye-
dést készítünk rajtuk. Ha nincs, ak-
kor az ujjunkkal nyomjunk vigyáz-
va bele egy szélesebb lyukat. A 
lyukakat megtöltjük a töltelékkel 
(Nekem ebből a mennyiségből 42 
db korongom lett, így 42 db mok-
káskanálnyi töltelék jutott minden 
kekszbe). 180 C fokra előmelegí-
tett sütőben, 12 perc alatt megsüt-
jük. Ha a kekszek teljesen kihűltek, 
tetejüket becsokizzuk, hagyjuk 
megszilárdulni rajta, és légmente-
sen záródó dobozban tároljuk.
Töltelék - A darált diót összeke-
verjük a lekvárral.
Díszítés - A csokoládét az olajjal 
vízgőz felett felolvasztjuk.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód 
alul-felül sütés, költség: 600 Ft.
 
             Fehér Sándorné, Tapolca
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