
TAPOLCAI ÚJSÁG
2016. ÁPRILIS 8.                   II. évfolyam 12. szám  TÉRSÉGI HETILAP           www.tapolcaiujsag.hu

Ötven éves a város
ÜNNEPSÉG  Kitüntetéseket is átadtak a jubileumi rendezvényen
Hálásak lehetünk mind-
azoknak az elődöknek, 
akik sokat tettek azért, 
hogy a város fennmarad-
jon, fejlődjön. Nekik kö-
szönhető, hogy most 
2016-ban az újbóli város-
sá avatás ötvenedik év-
fordulóját ünnepelhetjük.

E gondolatok jegyében szólt 
a Tamási Áron Művelődési 
Központban rendezett váro-
si ünnepen a résztvevőkhöz 
Dobó Zoltán. A polgármes-
ter párhuzamot vont a gyer-
mek és szülő kapcsolata, il-
letve Tapolca mai és korábbi 
lakossága között. Úgy vélte, 
hálásak lehetünk az elődök-
nek, akik kórházat, iskolát, 
templomot építettek, értéket 
teremtettek a helyi közösség 
számára. - Nem feledkezhe-
tünk meg az iparosokról, de 
fejet kell hajtanunk a bányá-
szok, a honvédség valaha itt 
szolgáló katonái, a MÁV 
dolgozói, a kórház személy-
zete, és minden olyan ember 
előtt, aki a várost segítette, 
támogatta - hangsúlyozta. 
Az ünnepségen, amelyen 

Jó helyen az adomány

Tapolca új testvérvárosa

Már használják a Deák Jenő 
Kórházban azokat a Német-
országból érkezett adomá-
nyokat, amelyek Sándor 
László (IPA tisztségviselő) 
közreműködésével kerültek 
hazánkba. Lapunkban be-
számoltunk arról, hogy idén 
két alkalommal is adomány 

érkezett Tapolcára Németor-
szágból. A két szállítmány-
ban kifogástalan állapotú 
bútorok, elektromos kórházi 
ágyak, tolószékek, kerekes 
járókeretek és egyéb egész-
ségügyi eszközök is érkez-
tek. (Folytatás a 3. oldalon 
„Lesz még...” címmel)   (szj)

Testvérvárosi szerződést 
írt alá az elmúlt pénteken 
Dobó Zoltán Tapolca és 
Istomin Viacheslav  Ko-
pejszk polgármestere a 
Hotel Pelionban.   

Az ünnepélyes külsőségek 
között megtartott tapolcai 
esemény új fejezetet  nyithat 
a városok életében, hiszen 
mindkét polgármester a köl-
csönös előnyökről szólt az 
aláírás előtti sajtótájékozta-
tón. Dobó Zoltán úgy vélte, 
hogy jók a lehetőségek az 
orosz partnerrel való kultu-
rális-, sport-, illetve gazda-
sági kapcsolatok kiépítésé-
re, és a hosszú távon is gyü-
mölcsöző kapcsolat fenntar-
tására. - A két város között 
vannak azonosságok, hason-
lóságok, de olyan különbsé-

gek is, amelyek jól kiegé-
szíthetik egymást, fogalma-
zott Dobó Zoltán arra utalva, 
hogy a felek tudnak majd 
olyat nyújtani a másiknak, 
amire ott szükség van. Ta-
polca elsősorban a turiszti-
kai kínálattal, az oroszok 
ipari termékeikkel tennék 

gazdaságilag is megalapo-
zottá a kapcsolatot.  Közös 
pont, hogy Kopejszk is bá-
nyászváros volt, mint Tapol-
ca, és bár megszűnt mára a 
tevékenység, a bányásznap a 
mai napig jelentős ünnep ná-
luk (Folytatás a 2. oldalon 
„Oroszok ...” címmel).   (szj)

Huszáregyesület. Tapolca 
Városért kitüntetést vehetett 
át több évtizedes gyógyító 
tevékenysége, az egészség 
megőrzésével kapcsolatos 
ismeretek átadása okán, em-
patikus hozzáállása, alapos, 
naprakész szaktudása és fel-
készültsége elismeréséül dr. 
Huberth János háziorvos.
A Széchenyi István Baptista 
Gimnázium és Szakképző 
Iskola jó hírnevének, szak-
mai tekintélyének megte-
remtése érdekében végzett 
megbízható, korrekt, precíz 
oktató-nevelő munkája elis-
meréséül Tapolcai Nevelés-
ügyért kitüntetést adomá-
nyozott a képviselő-testület 
Őriné Szilvási Anna tanár-
nak. Több mint három évti-
zedes, az óvodai oktatás-ne-
velés területén végzett oda-
adó, lelkiismeretes és meg-
bízható szakmai munkája, 
aktív intézményi szerepvál-
lalásai elismeréséül Tapol-
cai Nevelésügyért kitünte-
tést kapott Kiglics Istvánné. 
(Írásunk folytatását a 2. ol-
dalon Elismert munka cím-
mel olvashatják)            (szj)

Vona Gábor, a Jobbik elnöke 
is részt vett, városi kitünte-
téseket is átadtak. Díszpol-
gári címet vehetett át Reindl 
Erzsébet nyugdíjas tanító, a 
Török János Népfőiskola 
vezetője, több évtizedes, 
szülőföldjéért és közvetlen 
lakókörnyezetéért kifejtett 

kitartó értékteremtő, és ér-
tékmegőrző munkája elis-
meréséül. Tapolca városért 
kitüntetést kapott katonai 
hagyományőrző munkája, 
történelmi hagyományok 
ápolása érdekében végzett  
tevékenysége elismeréséül a 
Balaton-felvidéki Radetzky 

Figyelő
szemek
Április ötödikétől az 
ország 134 pontján 
365 kamerával figyel 
és lát az új szuper-
traffipax-rendszer. A 
kamerák a sebesség 
mérése mellett forga-
lomszámlálásra és 
számos szabálysze-
gés felismerésére, 
dokumentálására is 
alkalmasak, később a 
biztonsági öv haszná-
latát, valamint a kéz-
ben tartott mobiltele-
font is érzékelik majd. 
Az uniós forrásból 
megvalósított 14,5 
milliárdos fejlesztés-
től a közlekedési ba-
lesetek csökkenését 
várják, ám valahogy 
mégsem vagyok tőle 
boldog. Azt gondo-
lom, hogy kimondat-
lanul is elsődleges 
szempont a pénzbe-
szedés, sőt a „Nagy 
testvér”-szindróma 
további erősödése is 
eléggé negatívan hat 
az egyszerű, becsüle-
tes emberek minden-
napjaira, közérzetére.

          Szijártó János

Dr. Lang Zsuzsanna köszönte meg az adományt a köz-
reműködőknek, Sándor Lászlónak, Rig Lajosnak és 
Dobó Zoltánnak kedden délután                         Fotó: szj.

Az idei évben Reindl Erzsébet nyugdíjas tanítónő ve-
hetett át díszpolgári címet a városi ünnepen    Fotó: szj.

Dobó Zoltán és Istomin Viacheslav testvérvárosi szer-
ződést írtak alá a Hotel Pelionban    Fotó: Szijártó János
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INFORMÁCIÓ

Elismert munka
VÁROSNAP  Akik helyi a közösséget szolgálják
(Folytatás az 1. oldalról)
A városi ünnepségen, a 
korábbi hagyományok-
nak megfelelően több ki-
tüntetést is átadtak.

Az általános iskolai nevelés-
oktatás területén kifejtett 
lelkiismeretes, sokrétű és 
magas szintű tevékenysége, 
céltudatos, következetes 
tagintézmény-vezetői fela-
datainak ellátása elismeré-
séül Tapolcai Nevelésügyért 
kitüntetés vehetett át dr. 
Komjátiné Nyakó Györgyi, a 
Batsányi János Magyar- An-
gol Két Tanítási Nyelvű Tag-
intézmény tagintézmény-
vezetője.
A képviselő-testület a gyó-
gyítás területén hosszú év-
tizedeken át végzett lelkiis-
meretes és odaadó munkája 
elismeréséül Tapolcai 
Egészségügyért és Szociális 
Ellátásért kitüntetést ado-
mányozott dr. Óray Győző 
fül-orr-gégész szakorvos ré-
szére. A nevelési, oktatási 
intézményekkel, szakmai 

Szakképző a laktanyában? Oroszok 
Tapolcán

Tapolca Városért kitüntetést  kapott a Balaton-felvi-
déki Radetzky Huszáregyesület         Fotó: Szijártó János

szervezetekkel történő kap-
csolattartás, önálló, pontos, 
megbízató és precíz szakmai 
munkája okán Tapolcai 
Közszolgálatért kitüntetést 
vehetett át Varga Béláné 
közoktatási referens.
Az Év Tapolcai Rendőre ki-
tüntetést Kaszás Ernő ren-
dőr törzszászlós, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság Köz-
rendvédelmi Osztály szol-
gálatirányító parancsnoka 
kapta, míg az Év vállalko-
zása kitüntetést a Rockwool 
Hungary Kft. 
Januárban és februárban két 
adománnyal megrakott ka-

mion érkezett Németország-
ból Tapolcára Rudolf Eber-
wein nyugalmazott regens-
burgi rendőrkaptány és Josef 
Troidl, egy fizikoterápiai 
magánklinika tulajdonosa 
segítségével. Josef Troidl 
nem tudott jelen lenni az 
ünnepségen, de Rudolf 
Eberwein igen, így Rig La-
jos országgyűlési képviselő 
neki köszönte meg a német 
segítséget, emléklap átnyúj-
tásával. 
Az ünnepség után a város 
elmúlt ötven évét megvil-
lantó, felidéző fotókiállítást 
nyitottak.                         (szj)

(Folytatás az 1. oldalról)
Kopejszk a Cseljabinszki ré-
gióban, a Dél-Urál területén 
található. Gazdasági élete 
döntően a szénkitermelésre 
és feldolgozásra épült. Je-
lenleg a fő profil a gépgyár-
tás, különféle olajok előállí-
tása, illetve dísztárgyak ké-
szítésével foglalkoznak. La-
kónépessége mintegy 137 
ezer, távolsága Tapolcától  
3800 kilométer.
Istomin Viacheslav elmond-
ta, hogy Tapolca az első test-
vérvárosuk, s ezt igyekez-
nek valós tartalommal hosz-
szú távra megalapozni. 
Hozzátette, mezőgazdasági 
termékeket is szívesen fo-
gadnak Tapolcáról, de ebbe 
a szép és tiszta városba min-
den bizonnyal sok honfitár-
suk érkezik majd turista-
ként. – Számos orosz ember 
azt gondolja, hogy Magyar-
ország egyenlő Budapesttel, 
de ez nem igaz. Sok szép 
hely van még itt, mint példá-
ul Tapolca - fogalmazott. To-
vábbá támogatna egy nyári 
diákcsere-programot is. (szj)

Meglehetősen békésen 
zajlott le a legutóbbi nyil-
vános képviselő-testületi 
ülés, amelyen többek kö-
zött a volt honvédségi in-
gatlanok hasznosításáról 
és új kerékpárút építésé-
hez kapcsolódó pályázat 
beadásáról is döntöttek.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében ezúttal nem 
ütköztek a vélemények, a 
megtárgyalt tizenhat napi-
rendi pontot, csendes böjti 
hangulatban, teljes egyetér-
tésben fogadták el a képvise-
lők. Az ülésen szavaztak 
arról is, hogy az egykori Do-
bó István laktanya területén 
található volt legénységi 
épületet szakképzési célokra 
kívánják felhasználni úgy, 
hogy azt “vagyonkezelésbe 
adják”. Természetesen az 
épület felújításra szorul, de 
amennyiben a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium, mint 
fenntartó, pályázati vagy 
egyéb forrásból biztosítja a 
beruházás költségét, akkor 
az elképzelések szerint létre 
lehet hozni Tapolcán egy 

olyan állami szakképző in-
tézményt, amelynek 
„alapját” a Veszprémi Szak-
képzési Centrum Szász Már-
ton Általános és Szakiskolá-
ja képezné. Ehhez csatla-
kozna a nemesgulácsi Ke-
resztury Dezső Általános – 
és Szakiskola szakiskolai ré-
sze, valamint itt kapnának 
helyet a Mihály Dénes Szak-
képző Iskola Tapolcai tag-
intézményétől átvett képzé-
sek is, sőt egy nyelvvizsga-
központ is idekerülhetne.
Döntöttek a képviselők arról 
is, hogy Szigliget, Hegyma-
gas, Raposka, Tapolca rész-
vételével közös pályázatot 
nyújtanak be a Balaton és 
Tapolca közötti kerékpárút 
építésére. Dobó Zoltán pol-
gármester kifejtette, hogy a 
beruházás komoly turiszti-
kai értékkel bír, az egészsé-
ges életmód, valamint a kör-
nyezetvédelem irányába ér-
vényesülő pozitív hatással 
párhuzamosan. 
A pályázat 500 millió forin-
tos keretet célzott meg, a 
konzorcium vezetésére Bol-
la Albert raposkai polgár-
mestert kérték fel.           (szj)

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Április 11. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Április 18. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

Vajda Attila képviselő 
kifejezetten örül az új 
orosz kapcsolatnak. 
Úgy véli, hogy egy erős 
ipari térséggel, várossal 
csak jól járhat Tapolca. 
- Meg kell nézni Hévízt, 
ahol az orosz turistákat 
igencsak jelentős gazda-
sági tényezőként tartják 
számon. Meggyőződé-
sem, hogy Tapolca szá-
mára kifejezetten elő-
nyös lesz a Kopejszkkel 
kötött testvérvárosi 
szerződés. Ami a fej-
lesztéseket illeti, lakó-
körzetemben, a keleti 
városrészben szeretnék 
több elképzelést is meg-
valósítani. Ha minden 
jól megy, és sikeresen 
szerepelünk a vonatko-
zó pályázaton, megújul-
hat az Egry utcai, rossz 
állapotú járdaszakasz. 
Itt sajnos nehézkes a 
gyalogos közlekedés, 
babakocsival szinte le-
hetetlen. De az Y-házak-
nál, a fűtőmű melletti 
pályák is borzasztó álla-
potban vannak. Itt már 
azzal elégedett lennék, 
ha olyan szintre kerül-
nének ezek a pályák, 
hogy teniszezni, lábte-
niszezni lehessen rajtuk.  
A városrészben lévő ka-
vicsos parkolókat jó len-
ne szilárd burkolattal el-
látni, a Juhász Gyula ut-
cai parkolóknál pedig 
járdaszigetek kialakítá-
sával bővíteni a férőhe-
lyek számát.
A képviselő a veszélyes-
nek minősülő kutyák 
tartása kapcsán is sze-
retne konkrét lépéseket 
tenni az idén.            (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Vajda Attila

http://www.tapolca.hu


Épül a városi strand
BERUHÁZÁS A kivitelező a munkálatok pontos befejezését ígéri
Nagy erőkkel  épül  a 
strand, a készültségi fokot 
nehéz kívülről megítélni, 
de a kivitelező hivatalo-
san megerősítette, hogy a 
szerződés szerinti idő-
pontban, azaz június 22-
én, a maga részéről befe-
jezi a beruházást.

Ekkor azonban még nincs 
pont a történet végén, hiszen 
a további engedélyezési fo-
lyamat akár újabb hónapot, 
illetve annál is többet vehet 
igénybe. Mindenesetre az 
utóbbi időszakban roham-
munka folyik, egyszerre 
nyolcvan-kilencven szak-
ember dolgozik az építkezé-
sen - tudtuk meg a helyszí-
nen, ahol a város polgármes-
tere, egyik alpolgármestere, 
a létesítmény igazgatója és a 
kivitelező képviselői látták 
el információkkal a sajtó 
munkatársait. Lévai József 
alpolgármester lapunk kér-
désére, hogy miért nem a 
fürdési szezon elejét céloz-
ták meg az átadással, el-
mondta, hogy a  strandberu-

házás  közbeszerzési folya-
matának elhúzódása és a kö-
zel negyven százalékban 
módosított tervek egyezte-
tése szinte a teljes tavalyi 
évet igénybe vette. Geb-
hardt Gyula igazgató hang-
súlyozta, hogy június 22-én 
kezdődhet meg a műszaki 

átadás, de hogy innentől 
kezdve mikor lehet végleg 
lezárni az építési naplót, 
még  nyitott kérdés. Dobó 
Zoltán polgármester szerint, 
a szezonálisan működő für-
dő nem lesz önfenntartó, 
üzemeltetésénél a jövőben 
évi mintegy 40 milliós plusz 

kiadással számol a város. Az 
európai színvonalú gépé-
szettel (a pápai fürdővel 
megegyező) ellátott strandot 
mintegy négyszázan hasz-
nálhatják majd egyszerre, a 
belépődíjak, bérletek áráról 
még nem tudtak információt 
adni az illetékesek.          (tl)

n FESZTIVÁL - Az 
idén tizedik alkalom-
mal rendezi meg a há-
romnapos tavaszi fesz-
tivált április 8. és 10. 
között a Tapolca Kft.-
Csermák József Ren-
dezvénycsarnok a Ma-
lom-tó partján. A válto-
zatos színpadi zenei 
(jazz és népzene) prog-
ramok, előadások mel-
lett interaktív mesterség 
bemutatók, népi játé-
kok is várják az érdek-
lődőket a tó partján. 
Lesz népművészeti-
kézműves kirakodóvá-
sár az elfeledett mes-
terségek képviselőivel, 
kovács, fafaragó, bőrös, 
szappankészítő, kera-
mikus, kosaras, szövő, 
kisbíró, mézeskalács-
készítő és ékszerkészítő 
is a helyszínen fogadja a 
nagyközönséget.     (szj)

n  A KOKÁRDÁK 
ÉS KOSZORÚK  cí-
mű, március közepén 
négy alkalommal telt-
ház előtt bemutatott ta-
polcai zenés színmű 
májusban ismét a kö-
zönség elé kerül. Ezút-
tal a VOKE Batsányi 
János Művelődési Köz-
pont lesz a helyszín, 
ahol május 8-án 19 órá-
tól tekinthetik meg az 
érdeklődők a március-
ban már nagy sikert ara-
tott darabot.

(Folytatás a 1. oldalról)
A Deák Jenő Kórházban 
kedden megtörtént a Német-
országból érkezett adomá-
nyok hivatalos átadása is. 
Dr. Lang Zsuzsanna főigaz-
gató ekkor egy kórházi be-
járással egybekötött tájé-
koztató során köszönte meg 
a kapott felszereléseket a 
közreműködőknek, Sándor 
Lászlónak, Rig Lajos or-
szággyűlési képviselőnek 
(egykori egészségügyi dol-
gozónak) és Dobó Zoltán 
polgármesternek.
Sándor László lapunknak a 
helyszínen azt is elmondta, 
hogy német barátai a rendőr-
ség számára tudnak irodabú-
torokat küldeni az idén, ha 
erre itt fogadókészség mu-
tatkozik.                          (szj)

Rövid hírek

2016. ÁPRILIS 8. HÍREK 3TAPOLCAI ÚJSÁG -

A beruházásról a napokban adtak tájékoztatást a sajtónak az érintettek       Fotó: tl.

Nyuszik, tojások

Munkám során gyakran 
találkozom az atópiás bőr 
problémájával, amely 
öröklött hajlamon alapuló 
betegség. Megjelenése 
száraz, hámló bőrrel, eset-
leg, nedvedzéssel, erős 
viszketéssel jár. Az atópi-
ás, ekcémás esetek száma 
emelkedik. Ennek több 
oka is van. Az öröklött té-
nyezőkön kívül, a káros 
környezeti hatások, élet-
mód, táplálkozásbeli vál-
tozások, stressz, előidéz-
hetik a gyakoribb megje-
lenést. A betegségnek sok 
fajtája létezik, de csecse-
mő- és gyermekkorban 
leggyakoribb az atópiás 
dermatítisz (5-15%). Az 
atópiás, ekcémás gyere-
kek hajlamosabbak aszt-
mára és szénanáthára is. 
Néhány ok, ami a tünete-
ket fokozza: gyapjúból ké-
szült ruházat, öblítősze-
rek, nagyon hideg, illetve 

nagyon meleg hőmérsék-
let, stresszhelyzet. Ételek 
közül: a citrusfélék, para-
dicsom, kakaó, csokoládé.
Legalább fél éves korig 
tartó anyatejes táplálással, 
25-50% eséllyel csökkent-
hetjük az előfordulását. 
Néhány gyakorlati tanács: 
pamut ruhanemű, ágyne-
mű használata, tollpárna 
mellőzése, gyakori szel-
lőztetés, a pára kedvez a 
gombáknak, poratkáknak, 
körmöt rövidre vágni, 
gyógyszertári fürdető, 
testápoló használata, te-
reljük el a figyelmet a 
viszketésről, háziállat, 
hobbiállat lehetőleg ne le-
gyen! Az ekcémásoknak 
jót tesz a napozás, nyáron 
a panaszok csökkennek. 
Az izzadás viszont irritál-
hatja a bőrt. A betegek 
többsége meggyógyul, 
vagy tüneteik nagymér-
tékben enyhülnek.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaLenner Lászlóné 

            védőnő

Élő nyuszival a ketrec-
ben, tojásfestő-, arcfestő 
foglalkozásokkal, sok-sok 
játékkal kedveskedett a 
kisgyerekes családok-
nak, de főleg a kicsiknek a 
Dobó Lakótelep Család-
jaiért Egyesület közössé-
ge Húsvét alkalmából.

A vidámra sikerült szombat 
délután a felnőttek, a szerve-
zők arról sem feledkeztek 
meg, hogy izgalmas lakta-
nyai tojáskereséssel moz-

gassák meg a gyerekeket, kí-
váncsiságukat, kalandra 
mindig kapható természetü-
ket kihasználva. A progra-
mot a kis közösségi ház szű-
kös helykínálata ellenére, az 
apróságok rendkívül élvez-
ték.  
Az aktív tapolcai egyesület 
egyébként nem hagy ki 
egyetlen olyan ünnepet sem 
év közben, amelyben alka-
lom adódik a helyi csalá-
doknak, gyerekeknek kö-
zösségi élményt nyújtani. (tl)

Jól sikerült a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület 
húsvéti programja                                 Fotó: Töreky László

Lesz még 
folytatás...



Az spórol, aki óvatos
BURKOLAT Nagy divat ma a laminált padló, de van mire figyelni
Két éve jelentek meg a 
hazai boltokban a mű-
gyanta alapú festékkel 
bevont laminált parketták, 
azóta fokozottabban kell 
ügyelnünk arra, hogy mit 
és hol vásárolunk. Ez a 
fajta olcsóbbítás ugyanis 
csak a gyártónak és a ter-
mék kereskedőjének kí-
nál nagy hasznot.

A vásárlónak viszont koránt-
sem kedvező ez a gyártási 
technika, hiszen ma már ki-
derült, az eredeti laminált 
parkettára megszólalásig ha-
sonlító festett változat két év 
után megfakul, megjelennek 
a parketta elemek közötti ré-
sek, a padló fokozott sérülé-
kenysége folytán megszapo-
rodnak az esztétikumot dur-
ván befolyásoló hibák. 
Ugyanakkor alig, vagy nem 
is olcsóbbak ezek a padló-
burkolók az eredeti laminált 
padlóknál, az előállítás 
ugyanis hiába olcsóbb, a na-
gyobb árrés ez esetben a 
forgalmazók zsebébe ván-

dorol – osztotta meg tapasz-
talatait olvasóinkkal Kamon 
Róbert tapolcai kereskedő, 
aki a biztonságos vásárlás-
hoz további tanácsokat is 
adott. - Ha a műanyag par-
ketta mellett döntünk, akkor 
olyat vegyünk, amelynek a 
kopásállósága legalább 31-
es, azaz közületi felhaszná-

lásra is alkalmas minőség. A 
vastagságot is vegyük figye-
lembe, lehetőleg hét milli-
métertől felfelé válasszunk 
ízlésünknek megfelelőt. A 
hat milliméteresek 100-200 
forinttal olcsóbbak csak, 
ezen nem érdemes spórolni. 
Az esztétikummal, a válto-
zatos színekkel és mintáza-

tokkal ma már nincs gond, 
óriási a kínálat, gyakorlati-
lag minden igényt kielégíte-
nek a gyártók - tudhattuk 
meg a környék legnagyobb 
szőnyeg- és egyéb meleg-
burkolatokat forgalmazó 
áruház tulajdonosától pár 
nappal ezelőtti látogatásunk 
alkalmával.                      (tl)

Kamon Róbert: Legyünk körültekintőek ha műanyag parkettát veszünk!    Fotó: tl.

A laminált padlók utóbbi 
időben legjobban bevált, 
úgynevezett „billenő 
klikk” rendszerét, egy 
svájci asztalos találta ki 
és szabadalmaztatta. A 
technika lényege, hogy 
két félköríves, illetve fél-
körívre kivágott elem 
pattintható egymásba, 
így tartós, jó illeszkedés 
érhető el, a parketta 
egyéb anyagok felhasz-
nálása nélkül, könnyedén 
lerakható. A feltaláló a vi-
lágon minden eladott 
négyzetméter billenő 
klikkes padló után 33 
centet kap a gyártótól. 
Egyelőre még senkinek 
sem sikerült jobbat, vagy 
legalább hasonlóan jót 
kitalálnia, így csak iri-
gyelhetjük a találékony, 
ugyanakkor szerencsés, 
valószínűleg ma már sok-
szoros milliomos svájci 
asztalost.                  (tl)

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

A nők boldogságáért

Soma: A nőnek le kell győz-
nie a lélek kishitűségét
                           Fotó: Töreky

Spitzer Gyöngyiként keve-
sen, mint Mama-gésát annál 
többen ismeri Somát, aki a 
VOKE Batsányi művelődési 
központ meghívott előadója 
volt a közelmúltban. Szerin-
te sok nő házisárkány, ám 
ebből a csapdából ki kell, ki 
lehet jönni.
Az idén ötven éves Soma  
énekes, számos népszerű 
könyv írója, médiaszemél-
yiség, ha úgy tetszik celeb, 
és pszichológus egy sze-
mélyben. Tapolcán lélek-
gyógyászi képességeit ve-
gyítette, sokszor humoros 
előadói tehetségével, ami-
kor mintegy száz fős közön-
ségét arról igyekezett meg-
győzni, hogy eljött a nők 
ideje. Az említett gondolatra 
a fogadókészség természe-
tesen nagy volt, különös te-
kintettel arra, hogy a néző-
téren egy kézen meg lehetett 
számolni a hímnemű egye-
deket. Soma úgy látja, hogy 
a patriarchális (férfielvű) 
társadalom felbomlása nap-
jainkban jól érzékelhető és 
logikus történés, hiszen az 
egyensúly lassan helyrebil-
lenni látszik, magukhoz tér-

tek az elnyomott nők, akik 
ma már az élet minden szín-
terén, otthon, az iskolákban 
és a munkahelyeken is hely-
tállnak, legalábbis az euró-
pai kultúrkörben.
Az előadó szerint, sok szín-
téren még jobban is, mint a 
férfiak. Soma a nőket ön-
megvalósításra buzdította, 
arra, hogy bátran éljenek nő-
iségükkel, képességeikkel 
és ha kell, harcolják ki a csa-
ládon belül és kívül egyaránt 
az egyenlő bánásmódot és 
igazságos munkamegosz-
tást.                                  (tl)

Különleges ajándék a városnak

dáson. A térítésmentesen 
adományozott értékek első-
sorban tapolcai és családi 
vonatkozásúak, személyes 
és hivatalos iratok, tárgyak, 
nyomtatott vagy kézzel írott, 
több, mint két évszázadnyi 
időt túlélt családi dokumen-
tumok, a várostörténeti 
szempontból jelentős Moj-
zer család „kincsesládájá-
ból”. - Családunk több, mint 
kétszáz éve őrzi ezeket az ér-
tékeket. Ükapám Mojzer Fe-
renc, a Hentes és Mészáros 
Céh vezetője volt Tapolcán, 
tőle erednek az első  doku-
mentumok, amelyeket gene-
rációról generációra megőr-

zött és átörökített a család. 
Én ma is tapolcainak érzem 
magam, még akkor is, ha 
nem itt éltem sokáig. Büszke 
vagyok, hogy őseim között 
városbíró, postamester és 
megannyi vezető pozíciót 
betöltő polgár volt. Elmond-
hatom, Tapolca volt mindig 
is a szívem csücske- hangsú-
lyozta Beretz Katalin, aki 
férje halála óta a balatonede-
ricsi Afrika Múzeumot igaz-
gatja. Az átadás alkalmából 
rendezett eseményen Dobó 
Zoltán polgármester a város 
nevében köszönte meg a ne-
mes felajánlást. Az esemé-
nyen részt vett Töreky And-

rás nemesvitai helytörténet-
kutató is, akinek elévülhe-
tetlen érdemei voltak abban, 
hogy meggyőzze az ado-
mányozót arról, a kincsek 
legjobb helye a tapolcai köz-
gyűjteményben lesz. Meg-
tudtuk, Töreky András kapta 
azt a megtisztelő feladatot is, 
hogy a páratlan értékű gyűj-
teményt, valamikor ősszel a 
nagyközönség által is meg-
tekinthető kiállítássá ren-
dezze Tapolcán.                 (tl)

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

290 darabból álló, hely- 
és tájtörténeti szempont-
ból egyaránt jelentős írá-
sos és tárgyi relikviákkal 
gazdagodott a Wass Al-
bert Könyvtár és Múzeum 
szerdán,   Dr. Nagy End-
réné Beretz Katalin nem 
mindennapi felajánlásá-
nak köszönhetően.

Az adomány példátlan az in-
tézmény történetében - kom-
mentálta az eseményt dr. 
Décsey Sándor könyvtár-
igazgató az ünnepélyes áta-

A Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum áprilisi rendez-
vényei
Április 11. (hétfő), 17.30 
óra - Költészet Napja, Vers-
ünnep a Tarisznyások 
Együttessel. Helyszín: Ta-
polca, Batsányi u. 1., I. em.
Április 12. (kedd), 17 óra - 
Lapidáriumi esték, Hangodi 
László előadássorozata. He-
gyesd vára török kézen 
(1561-62) Helyszín: Tapol-
ca, Templom-domb 8.
Április 15. (péntek), 10 óra - 

Könyvtári ajánló
Városok „Balaton megyé-
ben” – Településfejlődés a 
20. század második felében 
(Várostörténeti konferen-
cia) Helyszín: Tapolca, 
Batsányi u. 1., I. emelet
Április 15. (péntek), 16 óra - 
Kézműves foglalkozás. 
Helyszín: Tapolca, Batsányi 
u. 1., II. emelet
Április 18-22. „Tündérjárta 
mesetájon” vers- és próza-
mondó verseny. Helyszín: 
Tapolca, Batsányi u. 1., II. 
emelet

Jelen vagyunk 

TAPOLCA
minden othonában!
TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

Dr. Décsey Sándor (balra), Dobó Zoltán és Beretz Ka-
talin a jelentős értékű ajándék átadása után

Fotó: Töreky László
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Új irodalmi sorozat

Tematikus irodalmi soro-
zatot indított a Wass Al-
bert könyvtár, amelyben a 
vadászat és  a környeze-
tünkben élő állatok világa 
került a középpontba.

Dr. Décsey Sándor az intéz-
mény igazgatója bevezetőjé-
ben elmondta, a könyvtár le-
hetőségei szerint igyekszik 
programkínálatát bővíteni, 
ezért az év folyamán temati-
kus irodalmi estekkel is ked-
vében jár az irodalomkedve-
lő közönségnek. - Ezúttal a 
vadászat, nyár elején a Bala-
ton, ősszel pedig a szüret ad 
majd témát estjeinkhez- 
hangsúlyozta, majd átadta a 
szót Németh István Péter-
nek, az est szervezőjének, 

műsorvezetőjének. Az is-
mert tapolcai költő Szabó 
Esztert, - Fekete István, Az 
erdő sóhaja című versével -  
ajánlotta elsőként a jelenlé-
vők figyelmébe. Később,  - a 
vadászat témájából kihagy-
hatatlan -  dr. Sáry Gyula 
nyugalmazott orvos, író, 
Bolla Albertné a Finn-Ba-
rátok Körének elnöke, és 
több szépen szavaló fiatal 
helyi előadó jutott mikro-
fonhoz. A könyvtári közön-
ség a természetről, az álla-
tokról, az erdőről szóló ver-
sek, illetve a prózai művek 
részleteinek hallgatása köz-
ben, a Baracskai Lajos  me-
gyei fővadásztól kapott vad-
felismerő vizsga képanyagá-
ban is gyönyörködhetett.  (tl)

A Magyar Páneurópa 
Unió Egyesület tapolcai 
szervezetének legutóbbi 
összejövetelén a szabad-
ságharc volt téma, a ta-
gok versekkel, prózákkal, 
énekekkel idézték meg a 
kort, de megtervezték a 
következő hónap prog-
ramjait is.

Molnár Erika elnök lapunk-
nak elmondta, hogy a követ-
kező összejövetelt egy ün-
nepi vacsorával tennék szí-
nesebbé, ahova a város pol-
gármesterének meghívását 
is tervezik. Májusban várha-

Tölgyes Réka, a Bárdos iskola diákja szaval. Téma, az 
erdő, a természet, a környék csodálatos állatvilága   

Emlékeztek, terveztek

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Április 7 - 13. 

csütörtök – Szerda

7 – 8.  csütörtök – péntek, 12 
- 13. kedd – szerda 14:00 

1000,-Ft
9 - 10. szombat - vasárnap 

16:00
11.  hétfő  18:15

A ZARÁNDOK – Paulo 
Coelho legjobb története  

Színes, szinkronizált spanyol 
film - Hossz: 112 perc 

7 – 8.  csütörtök – péntek, 12 
- 13. kedd – szerda  16:00 

1200,-Ft
9 - 11. szombat – hétfő 14:00

Robinson Crusoe 3D  
Színes, szinkronizált belga-

francia animációs kalandfilm
Hossz: 90 perc 

7 - 10. csütörtök – vasárnap, 
12 – 13. kedd - szerda   

18:00  1000,-Ft
11. hétfő    20:15

Eddie, a sas  
Színes, szinkronizált angol-

amerikai életrajzi film
Hossz:105 perc 

7 - 10. csütörtök – vasárnap, 
12 - 13. kedd - szerda 20:00                           

1200,-Ft
11. hétfő  15:45                 

Batman Superman ellen – 
Az igazság hajnala 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció kalandfilm
Hossz: 151 perc 

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

tóan  a Folly Arborétum 
meglátogatása lesz a várha-
tóan mindenkinek tetsző 
program. -Tagjaink már nem 
fiatalok, ezért igyekszünk 
közeli látványosságokat vá-
lasztani kirándulásainkhoz- 
árulta el Molnár Erika. Az 
elnök zárszóként azt kérte, 
feltétlenül írjuk meg, meny-
nyire tetszett a Kokárdák és 
Koszorúk színházi előadás 
az egyesület minden tagjá-
nak.  - Meleg szívvel gratu-
lálunk mindazoknak akik 
megalkották, vagy részt vet-
tek ebben a csodálatos pro-
dukcióban- fogalmazott. (tl)

Köszönet 
és oklevél
Ihász Nándor és édes-
anyja, Ihász Anita, a Ha-
jagos-hegyen sétálva egy 
fákkal körbenőtt fegyver-
re bukkant és azt a helyi 
múzeumnak ajándékoz-
ta. A gesztust dr. Décsey 
Sándor igazgató és Han-
godi László muzeológus 
köszönte meg a városi 
könyvtárban.

A példás eljárásért, a múze-
umi adományért emléklap és 
a város múzeumának hálás 
köszönete járt a két megtalá-
lónak. Egyébként minden 
érdeklődő megtekintheti a 
közeljövőben a most megta-
lált fegyvert, hiszen április-
ban nyílik meg a könyvtár 
aulájában a „Balatoni csata 
1944-45” című kiállítás, 
ahol az ígéretek szerint, biz-
tosan kiállítják majd.         (tl)

Fotó: Töreky

Nándi és anyukája Han-
godi Lászlóval      Fotó: tl.

A Páneurópa Unió tapolcai szervezetének legutóbbi 
összejövetelén a szabadságharc volt a fő téma  Fotó: tl.

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

06/87/412-289

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Sporttal ünnepeltek
JUBILEUM  Vetélkedés Tapolca újbóli várossá nyilvánítása okán
A Tapolca 50 éve újra 
város rendezvénysorozat 
keretében tartottak sport-
estet a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban.

A programot zumbával 
kezdték a táncos kedvűek, a 
hatvanas évek slágereire 
mozoghattak együtt. Ezt kö-
vették a sor és váltóverse-
nyek, melyekre előzetesen 
nyolc fős csapatok jelent-
keztek. A sportos feladatok 
során a gyorsaságon és az 
ügyességen kívül a legfon-
tosabb a csapatmunka volt. 
Akadt aki a kúszásban jeles-
kedett, másnak a labdás fela-
datok mentek jobban. Em-
léklapot vehetett át részvéte-
léért a Tapolcai Trappolók 
csapata, kiegészülve az Ön-
kormányzat tagjaival, a Ta-
polcicák, az Alapellátás, a 
TVSE Női kézilabda, va-
lamint a VSZC Szász Marci 
csapata. Harmadik helyen a 
Mentősök, másodikon a 
Skinnyboiz, első helyen pe-
dig a ZumbaSokk csapata 
végzett. A szervezők aján-
dékkal kedveskedtek a sor-
versenyekben résztvevők-

nek, akik idén, Tapolca vá-
rosával együtt ünneplik öt-
venedik születésnapjukat. A 
díjak átadásánál közremű-
ködött Dobó Zoltán polgár-
mester, Lévai József alpol-
gármester, illetve a frissen 
testvérvárossá fogadott Ko-

pejszk város polgármestere. 
Az est egy barátságos futball 
mérkőzéssel folytatódott a 
Mentősök valamint az Ön-
kormányzat csapata között, 
akik tapolcai, illetve Ko-
pejszkből érkező sportolók-
kal képviseltették magukat 

ezen a mérkőzésen. Az orosz 
vendégjátékosokkal kiegé-
szülő köztisztviselők 12:0-
ra győzedelmeskedtek a 
mentősök csapata felett. Ki-
csik és nagyok egyaránt él-
vezték a kidobót, majd az es-
tét zenés aerobik zárta.   (hg)

Országos focitorna
Két napon át versengtek 
az első helyért azok a 
csapatok, akik a Nike 
Premier Kupa regionális 
döntőit megnyerték és 
ezzel kivívták a részvétel 
jogát az országos 
döntőbe, melyet idén első 
alkalommal városunkban 
rendeztek.

Jubileumi, huszadik alka-
lommal rendezték meg a 
sportszergyártó cég által 
életre hívott labdarúgó után-
pótlás tornát. - Jó érzés, hogy 
a gyerekeknél egyfajta ran-
got ért el a torna, a bajnoksá-
guk mellett, tulajdonképpen 
klub világbajnoksággá nőtte 
ki magát a húsz év alatt. 
Négy regionális döntőt ren-
dezünk évente, onnan a két 
legerősebb csapat jut az or-
szágos döntőbe, így alakult 
ki a mostani nyolc csapatos 
torna. A főtámogató azért 
választotta, hogy az U15 ko-
rosztály számára szervez 
bajnokságot, hiszen ilyen-
kor már látszik, hogy kiből 

lesz jó futballista, aki elin-
dulhat a profizmus irányába 
- mondta ifjabb Mezey 
György szervező. A vége-
redmény: 1. Puskás Akadé-
mia, 2. MTK Budapest, 3. 
Győri ETO, 4. Bp. Honvéd,  
5. Videoton, 6. Bozsik, 7. 
UTE, 8. Kisvárda. A rendez-
vény, a rangos focitorna jól 
illeszkedett Tapolca újbóli 
várossá nyilvánításának 50. 
évfordulójának ünneplésé-
nek programjai közé.      (hg)Jól kezdő öregfiúk

Három győzelemmel és 
egy vereséggel kezdte a 
Tapolcai Öregfiúk FC a 
bajnokság tavaszi idé-
nyét.

- A TÖFC a megyei negyed 
osztályú bajnokság déli cso-
portjában először Nemesvita 
csapatát múlta felül 1:5 
arányban, majd Gógánfán 
bizonyultak jobbnak 0:1 -es 
mérkőzésen. A folytatásban 
becsúszott egy vereség. Ha-
zai pályán fogadták a tabella 

második helyén lévő Dörgi-
cse csapatát és 1:3-at mecs-
cseztek velük. A TÖFC a 16. 
fordulót követően a tizenkét 
csapatos tabella középmező-
nyében, a 6. helyen várta a 
folytatást. Vasárnap városi 
derbire került sor, a csapat 
Diszelbe látogatott, ahol 
1:2-re győztek. Az Öregfiúk 
ezzel a győzelemmel a ne-
gyedik helyre ugrott a tabel-
lán. Hétvégén a bajnokesé-
lyes Balatonakali SE ottho-
nába látogatnak.              (hg)

A TIAC felnőtt focicsapata 
négy vereséggel, míg az 
U19-esek három győze-
lemmel és egy döntetlen-
nel folytatták a tavaszi 
szezont.

-A PV Öskü FC – TIAC mér-
kőzés 6:0-ás félidőt követő-
en, 9:0-ra végződött a me-
gyei első osztályú labdarúgó 
bajnokság huszadik fordu-
lójában. Majd egy unalmas, 
eseménytelen mérkőzésen a 
tapolcaiak az Ugodtól is ki-
kaptak idegenben 0:1 -re. A 
játék képe alapján egyik 
csapat sem érdemelt volna 
győzelmet, azonban a hazai 
csapat szerencsés gólt szer-
zett, így ugodi győzelem 
született. A tapolcai csapat a 
látottak alapján még nem he-
verte ki az ösküi sokkot, hi-
szen Tapolcán a FAK csapa-
ta is legyőzte a mieinket, az 
eredmény 0:1 lett. A küz-
delmes mérkőzésen, a kapuk 
ritkán kerültek veszélybe. 
Tipikus egy gólos meccs 
volt. A nagy akarással, 
lelkesen játszó fűzfői csapat 
ha véleményes tizezene-
gyessel is, elvitte a három 
pontot. Péten sem sikerült 
megszakítani a nyeretlensé-
gi sorozatot, 4:1 lett a vég-
eredmény. A TIAC a tizen-
nyolc csapatos tabella tizen-
negyedik helyére csúszott 
vissza. Szombaton (04.09.) 
az Ajka Kristály együttesét 
látják vendégül a Sporttele-
pen, a mérkőzés tizenhat 
órakor kezdődik. A felnőt-
tekkel szemben, az U19-es 
csapat tovább szárnyal.  
Eredményeik az utolsó négy 
fordulóból: PV Öskü FC – 
TIAC 0:5, gólszerzők: Deák 
Szabolcs kettő, Berki Domi-
nik, Dobján Adrián, Péter 
Bence. TIAC-Ugod 5:2, 
tapolcai gólszerzők: Deák 
Szabolcs kettő, Lejer Gábor, 
Dobján Adrián, Kiss Bence. 
A tapolcai fiatalok a máso-
dik félidei játékukkal tették 
egyértelművé, a jó játékerőt 
képviselő ugodi fiatalokkal 
szemben, hogy melyik a 
jobb csapat. TIAC-FAK 2:2, 
Péti MTE- TIAC 2:3. A fia-
talok toronymagasan,  tizen-
egy pont előnnyel vezetik a 
tabellát a második helyezett 
VFC USE előtt.                (hg)

Jó rajt az 
ifistáknál
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Az ügyesség és gyorsaság számított a Csermák József Rendezvénycsarnokban  tar-
tott hétvégi jubileumi versengésen                                                         Fotó: Havasi Gábor

Hatalmas volt a küzdelem, 
hiszen nagy a tét   Fotó: hg. 

Négy mérkőzésen csupán Dörgicse (világos) ellen nem 
sikerült a győzelem                                Fotó: Havasi Gábor

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 



Új mentőgépkocsi
SEGÍTSÉG  Nagyon sokat futnak a tapolcai szolgálat járművei
Új gépjárművet kapott a 
tapolcai mentőállomás, 
amely komoly segítséget, 
javulást jelent az ellátás 
tekintetében.

Erről Rig Lajos országgyű-
lési képviselő tájékoztatta a 
sajtó képviselőit kedden dé-
lelőtt a tapolcai mentőállo-
máson. A politikus egykori 
munkahelyén arról beszélt, 
hogy négy évvel ezelőtt ka-
pott utoljára új gépjárművet 
a tapolcai szolgálat, és a 
futásteljesítmény alapján 
már valóban ideje volt a fej-
lesztésnek, ami egy újabb 
gépkocsi formájában érke-
zett Tapolcára.
- Nagy szükség volt már erre 
az autóra, hiszen a megyé-
ben Tapolca igen komoly 
terhelést kap, a mentősök 
szállítanak innen Ajkára, 
Keszthelyre, Veszprémbe, 
Balatonfüredre, sőt nem rit-
kán a megyén kívülre is, na-
gyobb távolságokra. Öröm, 
hogy a gépkocsi felszerelt-
sége is megfelel a mai kor el-
várásainak – hangsúlyozta a 

képviselő. Azt is megtudtuk 
a tájékoztatóból, hogy a De-
ák Jenő Kórház területén 
kialakított új tapolcai men-

tőállomás már elkészült, 
tulajdonképpen csak a mű-
ködési engedélyre várnak. 
Ha ez meglesz, végre kor-

szerű körülmények között, 
napjaink elvárásainak meg-
felelő helyszínen dolgozhat-
nak a mentősök.              (szj) 

SZEM - PONT
Több évtizedes probléma oldódott meg néhány órás 
munkával és talán egy kis jó szándékkal. A Sümegi útról 
leágazó zsákutcában, melyben a távhőközpont is talál-
ható ezidáig nem volt közvilágítás. Az ott lakó négy tár-
sasház, tizenhat családja hosszú évek óta folyamatosan 
jelezte az önkormányzatnak, hogy igényt tartanának a 
lámpatestekre, hiszen többen közülük idősek, nehezeb-
ben látnak. Olvasónk elmondta, hogy mikor több mint 
húsz éve az utcába költöztek olyan választ is kaptak a hi-
vatalból, hogy vásároljanak zseblámpát. Azóta is 
elutasító válaszokat kaptak kérésükre, különböző in-
dokokkal. Már majdnem belenyugodtak, hogy éjszakai 

Szabó Ferenc Lajos és Bog-
dán Irén 2016. március 1-én 
kötöttek házasságot.

Egy év alatt huszonöt elő-
adás a Budapesti Ope-
rettszínházban.

Ez a mérlege Halápi Katin-
kának, a Tapolcai Musical 
Színpad művészeti vezető-
jének, aki immár több mint 
egy éve játssza a Fame, a 
hírnév ára című musicalben  
vadóc dobos lány szerepét. 
Amikor megszólaltatja 
hangszerét, minden alka-
lommal vastapsot kap, és a 
róla megjelent kritikák is ki-
fejezetten pozitívak. „Színé-
szi jelenléte, humora nagy-
szerű pillanatokat szerez” - 
írták róla. A teltházzal futó 
darabban  minden bizonnyal 
még hosszú ideig látható 
lesz, de ezzel együtt a Ta-
polcai Musical Színpad pró-
báin is segíti a fővárosban 
szerzett tapasztalataival a ta-
gokat. A csoport ugyanis a 
Dzsungel könyve premierje 
mellett ismét hosszabb svéd 
körútra indul ősszel az 1956-
os forradalom 60. évfordu-
lója alkalmából.              (szj) 

világítás nélkül élik le az 
életüket, amikor egyszer 
csak láss csodát, egyik 
napról a másikra két 
kandeláberen kigyúlt a 
fény. Örömükben keresték 
meg lapunkat és csupán 
szeretnék megköszönni, 
hogy annyi kifogás és 
magyarázat után meg-
adták nekik azt, amit más 
tapolcai polgár is megkap. 
Elcsukló hangon mondták, 
hogy bár a huszonegyedik 
században nem túl nagy 
dolog két fényforrás fel-
szerelése, jól esett szá-
mukra, hogy végre gon-
doltak rájuk.                  (hg)

            2016. ÁPRILIS 8.HÍREK8 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Megtekintették a most kapott új gépjárművet, illetve a benne lévő felszerelést a ta-
polcai mentősök. Balra a helyi állomás vezetője Szalai László, jobbra Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő, egykori mentős                                              Fotó: Szijártó János

Ezentúl nem kell a sötét-
ben botorkálni   Fotó: hg.

Házasságkötés

Heti SÜTI

Rózsa briós

Hozzávalók (8 darabhoz): 
Tészta - 50 dkg szitált finomliszt, 5 
dkg olvasztott vaj (lehet margarin 
is), 5 dkg szitált porcukor, 2.5 dkg 
élesztő, 2.5 dl langyos tej, 1.5 ká-
véskanál fahéj, 1 kk só, 3 db tojás-
sárgája
Kenés-szórás -1 db tojás, 3 púpo-
zott ek cukor (ízlés szerint)
Elkészítés: Tészta - Az élesztőt 1 
dl langyos tejben, melybe tettünk 1 
teáskanál cukrot, meleg helyen le-
takarva felfuttatjuk. A lisztet elke-
verjük a sóval, a fahéjjal, a mara-
dék cukorral. A közepébe készí-
tünk egy mélyedést, ebbe tesszük a 
tojások sárgáját, beleöntjük az ol-
vasztott vajat, a maradék tejet és a 
közben már felfutott élesztőt. A 
tésztát alaposan kidagasztjuk, 
majd a tálat letakarva meleg helyre 
tesszük, és a duplájára kelesztjük 
(35-40 perc). Készítsünk elő 2 db 
12 darabos muffin sütőt. Az egyik-
ben 6, a másikban 2 mélyedést va-
jazzunk ki. Ha nincs 2 muffin sü-
tőnk, akkor készítsünk először 6 
rózsát, várjuk meg, amíg kisül, és 
utána süssük meg a maradék kettőt 
is. Fontos, hogy szellősen tegyük a 

A tapolcai 
dobos lány

A tapolcai moziba is meg-
érkezik e hónap végén - a 
kritikák szerint - „zseniáli-
san jól sikerült" A Dzsun-
gel könyve című klasszi-
kus Kipling mese Walt 
Disney változata.  A film 
egyik érdekessége, hogy 
habár élőszereplős feldol-
gozásról van szó, valójá-
ban a Mauglit alakító Neel 
Sethi-n és az édesapját 
alakító színészen kívül, 
minden csak CGI varázslat 
lesz. Ez azonban ne szegje 
kedvét senkinek, hiszen az 
előzetesekből egy kimun-
kált, igényes 2D/3D-s  pro-
dukció képe tükröződik, a 
film minden eddigi feldol-
gozásnál látványosabb 
lesz. A mozi áprilisi kíná-
latában Az Évszakok, a 
Robinson Crusoe, A va-
dász és a jégkirálynő és az 
Anyáknapja című filmek is 
szerepelnek.                  (tl)      

FILMAJÁNLÓ

Halápi Katinka a színpadon

formába a rózsákat, mert kelés és 
sülés közben nagyon sokat nőnek. 
Kelesztés után a tésztát lisztezett 
munkafelületre borítjuk, majd 2-3 
mm vastagra nyújtjuk. 5 cm átmé-
rőjű pogácsa szaggatóval szirmo-
kat szaggatunk belőle. Egy rózsá-
hoz 15 szirmot számoljunk. A szir-
mok egyik felét kenjük meg egy kis 
olvasztott vajjal, hogy a szirmok 
kelés közben ne tapadjanak össze. 
A nem vajas részénél fogva for-
máljuk meg a rózsákat, azaz teker-
gessük egymás köré a szirmokat 
úgy, hogy a vajas része legyen a 
nyíló rész. Tegyük a kész rózsát a 
kikent muffin sütő mélyedésébe. 
Nem kell, hogy teljesen kitöltse, 
mert pihentetés közben jócskán 
megkel majd. Pihentessük még 30 
percet, majd kenjük le egy lágyan 
felvert tojással, szórjuk meg ala-
posan kristálycukorral. 180 C fok-
ra előmelegített sütőben 20-25 
perc alatt készre sütjük. Ha meg-
sült, egy pár percig hagyjuk a for-
mában hűlni, majd óvatosan szed-
jük tányérra vagy kosárba.
Kenés-szórás - A tojást lágyan ke-
verjük át. Ha van, nagy szemű kris-
tálycukrot használjunk a szórásnál.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód 
alul-felül sütés.

            Fehér Sándorné,  Tapolca
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