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Értékes adomány
KIÁLLÍTÁS Jelentős várostörténeti kincsek a Mojzerek ládájából
A „Mészárszékből a városbírói székbe” címet
kapta a Wass Albert
Könyvtárban berendezett
tárlat, amely Tapolca 18.,
19. és 20. századi múltjához szervesen kötődő
Mojzer család emlékeit,
tárgyi relikviáit tárja közönség elé ez év október
végéig.
Dr. Nagy Endréné Berecz
Katalin örömét fejezte ki,
hogy a család dokumentumai, amelyek nehéz, küzdelmes időket, évszázadokat,
véres háborúkat éltek túl,
végül méltó helyükre kerültek. Az Afrika Múzeum
tulajdonosa, mint a hajdani
tapolcai Mojzer család leszármazottja, 2016. márciusában, egy faládában 290
tárgyból, köztük várostörténeti szempontból is fontos
családi iratokból, korabeli
fotókból álló gyűjteményt
adományozott Tapolca város könyvtárának, illetve
múzeumának. A tárlat a közelmúltban végleges formát
kapott, megnyitóját pénte-

Dr. Nagy Endréné, Töreky András, P. Miklós Tamás és
teki kiállítás megnyitóján a Wass Albert Könyvtárban
ken tartották a könyvtárban. helytörténésznek. - Ez az
Dr. Décsey Sándor köszön- anyag eszembe juttatta,
tőjében hangsúlyozta, hogy mennyi minden érték tud
az intézmény történetében, megmaradni egy családnál,
tudomása szerint nem volt ha tagjai féltő gonddal óvják
példa ilyen nagyságrendű és múltjuk egy-egy tárgyi emértékű magánadomány ér- lékét, és azt is, hogy minkezésére, ezért őszinte há- dennek milyen jelentősége
láját fejezte ki dr. Nagy End- tud lenni, ha évtizedek, évrénének és Töreky András századok múltán ezek a csa-

Hobo és az ő Bibliája
“Világ sírköve alatt mégy! A
hetedik te magad légy.”
József Attila, Hobo által
megzenésített drámai erejű
költeményei, a „Hetedik” és
a „Nagyon fáj” is elhangzottak Földes László József
Attila estjén a Tamási Áron
Művelődési
Központban
hétfőn. Hobo elmondta, mivel nagyon rossz irodalomtanárok tanították középiskolai évei alatt, így többek
között Mensáros László és
Latinovits Zoltán interpretációi mutatták meg számára
József Attila verseinek értelmét, mélységi rétegeit. Hobo négyszáznál is több előadást megélt József Attila
estje Tapolcán is az érdeklődés középpontjába került. A
népszerű énekest, Kossuthdíjas előadó-művészt a Wass
Albert Könyvtár a Költészet

Fotó: Töreky László

ládi emlékek bekerülnek egy
múzeumba, vagy közgyűjteménybe, ahol felismerik
azok értékét és szakszerűen
feldolgozzák azt -fogalmazott dr. Décsey Sándor. A kiállítást P. Miklós Tamás a Balatonfüredi Városi Helytörténeti gyűjtemény szakmai
igazgatója nyitotta meg. (tl)

Tüntetés... Budapesten, a Kossuth téren
elszabadultak az indulatok. Az Országgyűlés épületét védő
rendőröket üveggel,
fémtárgyakkal, műanyag palackokkal dobálták meg. Személyi
sérülés nem történt –
áll a hivatalos rendőri
jelentésben, de megjegyzem, hogy egy
rendőrnek kiosztott
pofon is terjengett a
világhálón. A résztvevők megnyilvánulásai
alapján, a „demokraták tüntettek a diktatúra ellen”. Az oktatás
szabadsága érdekében
provokálták,
megdobálták a kötelességüket
végző
rendőröket. Az „orbáni diktatúra” egyenruhásai ezt rezzenéstelen arccal tűrték. Nem
úgy, mint a „gyurcsányi demokráciában”
2006-ban, amikor simán a tüntetők közé
lőttek, vízágyúztak.
Változnak az idők.
Szijártó János

Közel kétszázan futottak
eredményhirdetésen Dobó vehettek át a dobogósok, a
Zoltán polgármester, vala- befutók pedig hűtőmágnesmint szponzorként Mayerné emlékérmet kaptak. Földesi
Kálmán Erzsébet, az AVON József, a Tapolcai Trappolók
körzeti vezető koordinátora egyik vezetője örömét fejezműködött közre. Oklevelet, te amiatt, hogy most először
különleges, Vastag Kerámia álltak ilyen sokan egyszerre
Kora reggeltől mozgolódtak alkotta érmet, valamint a futóik közül, közel harmina szervezők, a futók pedig visszatérő és új támogatók can a rajthoz. (Folyt. a 7. olmegkezdték a felkészülést, jóvoltából ajándékcsomagot dalon „Egyre...” címmel) (m)
akik nemcsak helyiek és
környékbeliek voltak, hanem Vas, Zala, Győr-Moson
Sopron, vagy például Pest
megyéből érkeztek. A barátságtalan időjárás ellenére
közel kétszázan indultak neki a több mint huszonegy kilométeres távnak. Nemenkénti felnőtt, szenior, veterán, illetve váltó és vegyes
váltó kategóriában indulhattak a futók, akiket három he- Rajt hetedik alkalommal. Közel kétszázan indultak
lyen várt frissítő pont. Az neki a távnak szombaton
Fotó: Májer Edit
Eső után napsütés, majd
szeles idő fogadta a hetedik alkalommal megrendezett Tapolca Félmaraton Futóverseny résztvevőit szombaton.

Földes László estjére sokan voltak kíváncsiak
Tapolcán
Fotó: tl.
Napja alkalmából hívta meg
az intézmény falai közé, de
a nagy érdeklődés miatt a
Tamási Áron Művelődési
Központ adott helyet a programnak. (Folyt. a 4. oldalon
„Tapolcára...” címmel) (tl)

Dr. Décsey Sándor a pén-

Tüntetők,
rendőrök
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Városkép, egészség, strand
A korábbi hagyományokat tartva, az idei évben is
megszólaltattuk lapunkban a képviselő-testület
tagjait, akik hétről hétre
megosztották véleményüket, ismertették elképzeléseiket. A rovat 2017-es
zárásaként a város polgármesterét, Dobó Zoltánt kérdeztük.

Esti nagybevásárlás

Esti piaci nagybevásárlásra invitálják a vásárolókat és az árusokat egyaránt. Április 21-én,
pénteken 16.00-19.00 óráig az
Egészséges Tapolca, Egészség
Gazdaság projekten belül a felújított Piac és Vásárcsarnok
épülete első ízben ad otthont a
különleges eseménynek. A korábban, a piac megújításáról futó kérdőív válaszaira alapozva
döntöttek úgy a szervezők,
hogy kipróbálják az esti nyitva
tartást. Portékáját kínálni bárki
jöhet, természetesen az árusításra jogosító dokumentumok
birtokában, kivételesen helypénz nélkül. További információk a +36/30/565-11-30, illetve a sportszervezes@tapolcakft.hu
elérhetőségeken kérhetőek.
Zenés délután a Tamásiban

A Magyar Páneurópa Unió
Egyesület Tapolcai Szervezete
várja az érdeklődőket 2017.
április 27-én 15 órakor a Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében tartandó
rendezvényére. A zenei délután témája „A bécsi klasszikus
zene”. A rendezvény előadója
dr. Sáry Gyula, aki az előadást
zongorajátékával is színesíti.
A zenei délutánt Dobó Zoltán
polgármester nyitja meg.
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Április 24. 14.00-16.00

- Fontosnak tartom, hogy
azokat a kis komfortérzet
javító fejlesztéseket is megoldjuk a városban, mint amilyen a Négy évszak című
szobornál a lépcső javítása
volt. De a zeneiskola régi kapuját is kijavítottuk, lefestettük. Ezek ugyan nem tűnnek
nagy dolgoknak, de a munka
összeadva sok millió forintba kerül, és az emberek mindennapjait teszik szebbé.
Sok ilyen apróság fordulhat
elő a városban, amit csak
akkor veszünk észre, ha közvetlenül találkozunk valamelyikkel.
- Ennél nagyobb léptékű az
egykori Keravill épület
homlokzat-felújítása, ami
önmagában annyiba kerül,
mint az összes többi együtt.
Azonban meghatározó arculati eleme a belvárosnak, s
bízom abban, hogy ballagásra át tudjuk adni immár megszépült formájában. Az arculat, a megjelenés tekintetében újdonsággal állnánk
elő, bár maga az ötlet nem
saját. Több nagyobb városban is működik a dolog, a virágosításról van szó. Terveink szerint ingyen kiadnánk
kertészeteknek a város e célra használható területeit,
ahol a vállalkozás bemutathatná kínálatát, tudását, kvázi reklámozhatná magát,
úgy, hogy közben az érintett
városrészek is megszépülnének. Az ötlet egyébként a
Tapolca Expo-n jött, ahol

Dobó Zoltán:
Prioritás a szép,
rendezett városkép, az összetartó közösség,
a megnyugtató
kórházi ellátás
Fotó: szj.

több kiállító is várakozás feletti látogatottságról számolt
be. Nagyon szép standdal
mutatkozott be a Fülöp kertészet, s arra gondoltam, miért ne tehetné ugyanezt a városban, ahol tulajdonképpen
a vevőkör mindig látja. S
miért ne tehetné ugyanezt a
többi hasonló profilú cég?
Rajtunk nem múlik, a területet adjuk hozzá.
A nyári idegenforgalmi szezon kezdete előtt sikerült
tárgyalni a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont
vezetőjével. Jeleztem, hogy
nekünk fontos lenne, ha az
idelátogatók, az adott esetben több órányi várakozás
helyett, sétálhatnának a városban. Fagyizhatnának, kávézhatnának, étkezhetnének, körülnézhetnének Tapolcán, ahelyett, hogy órákat állnak sorban a Kisfaludy utcában. Azt a visszajelzést kaptam, hogy partnerek lesznek ebben.
- Tavaly elkészült a strand, s
volt ugyan néhány próbanap, de az csak arra szolgált,
hogy kipróbáljuk a gépészetet. Most azonban egy teljes
szezon előtt állunk, ami az
első lesz ebben a formában.
Nekünk meg kell találni az
optimális üzemeltetés lehetőségét, hogy a legkisebb ráfordítással a legtöbbet hozzuk ki belőle. Azaz nagyon
sok tapolcai járjon ide
fürödni, és a színvonalból,
illetve az árból is érezze,
hogy ez a szolgáltatás érte

van. Másrészt egyfajta közösségformáló küldetése is
kell, hogy legyen a szép, új
létesítménynek, ami évtizedes igényt elégíti ki most
már Tapolcán.
- Továbbra is úgy látom,
nagy probléma a kórház aktív ellátásának hiánya, amit
az Ajkára vezető út kritikán
aluli állapota még megfejel.
A köztes megoldást Tapolca
és vonzáskörzete számára a
sürgősségi fogadóhely kialakítása jelentené, ahova a
24 órán belül megoldható,
elsősorban belgyógyászati
problémákkal vinnék be az
embert, stabilizálnák az állapotát, ellátnák, s onnét az
otthonába engednék, vagy a
megfelelő kórházba irányítanánk tovább. Tehát nem
automatizmus lenne Ajka, és
így bizonyos tekintetben
őket is tehermentesítené az
említett megoldás. A sürgősségi fogadóhely megvalósítása érdekében minden eszközt megmozgatunk.
- A vásárcsarnok megújulása
a szélesebb értelemben vett
piac felfejlesztését is lehetővé teszi számunkra. Szeretnénk a piacot ismételten
igencsak jelentős közösségi
térré tenni, ahova szívesen
kijárnak az emberek. Ahol
vásárolhatnak, de egyúttal
találkozhatnak is barátokkal, ismerősökkel. Legyen
jó kapcsolat eladó és vevő
között, ami a kínálatban található termékek garanciája
lehet egyben.
(szj)

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Lekvárt is kóstoltak

Emberek,
sorsok, életek

FEJLESZTÉS Nem csak piacnapon van élet a vásárcsarnokban
A minapi Civil Piaci Forgatag rendezvény bizonyította, hogy a „HU11-0012A1-2013 Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" projekt keretében
megújuló vásárcsarnok
helyszínül szolgálhat más
jellegű programoknak is.
A szervezők meghirdették
az I. Tapolcai Lekvárversenyt, ahol huszonhárom
lekvár „küzdött meg" a megtisztelő Tapolca és környéke
legjobb lekvárja címért.
Kökénytől elkezdve, levendulás meggyen és csipkebogyón keresztül homoktövisalma lekvárral és még sok
más ízzel találkozhatott a
kóstoló vendégsereg. A zsűri
által legjobbnak választott
málna lekvárt az ukki Bébic
Szociális Szövetkezet nevezte. A közönségnyertes a
káptalantóti
Kreizinger
Márta eper lekvárja lett. A
kóstolgatás mellé Labovszky Imre sütötte a fánkot.
Kicsiket és nagyokat is vártak a Kreatív kuckóba, kéz-

KULTÚRSAROK
Zalahaláp/ Sulyokné Furján Andrea saját kezűleg
festett, díszített hímes tojásainak kiállítására sokan voltak kíváncsiak a
zalahalápi közösségi házban a napokban.

A” Civil Piaci Forgatagon” népszerű volt a lekvárkóstolás
műves foglalkozásra. A kísérő kultúrműsorról a Batsányi Néptáncegyüttes és a
Kinizsi Táncegyüttes és
Kulturális Egyesület gondoskodott.
A rendezvény az Egyen jót!
Tegyen jót! Kőleves- közösségi főzés és ételosztás köré
épült. A korábban civilek, és

termelők által felajánlott
zöldségekből, valamint a
Hegymagasi marhaságok
hús felajánlásából, a Tapolcai Diák – és Közétkeztető
Kft. ingyenesen megfőzött
és kiszállított száz adag gulyáslevesét kínálták a helyszínen, önkéntes adományok ellenében. Az ételosz-

Hímes tojások tárlata

hagyományos népi szimbólumait.
Andrea a magyar népi hagyományok
átadásában
élenjáró Barackvirág óvoda
pedagógusaként és munkáján túl is szívesen tart foglalkozásokat a tojásfestés téA magyar népi és vallási hamakörében, de maga is nagy
gyományokhoz, tájegysékedvvel vesz részt más tájgekhez szorosan kötődő páegységekről érkező alkotók
ratlan szépségű motívumhasonló programjain. Alkokincs tyúk és kacsatojásokra
tói elhivatottságát bizonyítja
felvitt ábrázolása az alkotó
az, hogy 2014-től a Zala menagy szenvedélye gyermekgyei Népművészeti Egyesükora óta. A tárlat április 19let, majd egy évvel később a
Tojásírók Egyesülete is soraiba fogadta. A szépségre
fogékony érdeklődők az elmúlt években számos kiállításon, rendezvényen csodálkozhattak rá az alkotó gyönyörű kézműves munkáira.
A hímes tojás kiállítást Bedő
Lajos polgármester nyitotta
meg, aki hangsúlyozta, hogy
Andrea magánéletében és
alkotásain keresztül, még
élete nehéz időszakában is
szépséget, jóságot, pozitív
A Zalahalápon élő tojásfestőt Bedő Lajos polgármes(tl)
ter méltatta, majd megnyitotta a kiállítást
Fotó: tl. kisugárzást közvetít.
ig tekinthető meg a helyszínen. Sulyokné Furján Andreát a Kacagó óvoda apróságainak műsorát követően,
Somogyi Kinga a tárlatnak
helyet adó intézmény művelődésszervezője mutatta be a
jelenlévőknek. Elhangzott,
Andrea szülei somogyi és
vasi eredetű hagyományait
igyekszik megőrizni és továbbadni. Hímes tojásokat
már gyermekkora óta készít
„írókával”, de karcolt, metszett technikával is díszíti a
húsvét és a termékenység

Fotó: Májer Edit

tásban Az én világom Tapolca - a Tapolca és Környéki
Autista Gyermekekért Egyesület működött közre, a nap
végére pedig minden étel elfogyott. Az adományokból
befolyt összeget, valamint a
versenyen megmaradt lekvárokat a szervezők az ő javukra ajánlották fel.
(me)

Néha rácsodálkozunk, hogy
egy-egy ismerősünk milyen
érdekes életutat járt be, vagy
milyen eredményt ért el,
esetleg olyan tevékenységet
folytat, amit nem is gondoltunk volna. Pedig többször
találkoztunk vele, tapolcaiként, köszöntünk egymásnak
a hétköznapok során. Horváth József Emberek, sorsok, életek című kötete éppen
ebben hoz újat, izgalmasat,
hiszen helyi kötődésű embereket szólaltat meg, s mutat
be úgy, ahogy arra korábban nem volt példa. A könyvben megszólalók a társadalom széles spketrumát modellezzik, ám összeköti őket
a közös szál, Tapolca. Élmény olvasni.
(szj)

Diákok a szerkesztőségben

Az úsjágíró szakkör tagjai, balra Rohály János igazgató, jobb oldalon Szijártó János
Fotó: Szente V.
A
Nagyboldogasszony tikájáról, szerepéről. A kérRómai Katolikus Általá- déseikre adott válaszokból
nos Iskola újságíró szak- azt is megtudhatták a tanukörének tagjai látogattak lók, milyen elvek mentén
el pénteken a Tapolcai Új- kerülnek a képek az oldalakba, melyik lesz nagyobb,
ság szerkesztőségébe.
vagy kisebb felületen, illetA gyerekeket Rohály János ve az egymáshoz viszonyíigazgató kísérte el a szakmai tott elhelyezkedésük szabájellegű, tanórányi időtarta- lyairól is szólt a főszerkeszmú, ám kötetlen programra, tő. A találkozó végén a szakamelyen Szijártó János fő- kör tagjai megtekintették a
szerkesztő válaszolt az újság szerkesztőségben
látható
készítésével összefüggő kér- százhúsz sajtófotót (Szijártó
désekre. A beszélgetés során János képeiből készült,
a diákok megismerhették a 2014-ben bemutatott, 10 év
hetilap főbb szerkesztési el- 120 kép című tematikus kiveit, bepillantást nyerhettek állítás anyaga), majd a közös
az újságírói munkába, hall- fényképezkedés után visszahattak a lap rovatainak tema- sétáltak iskolájukba.

4 - TAPOLCAI ÚJSÁG
(Folytatás az 1. oldalról)
Hobo a szó klasszikus értelmében nem profi színész, ő
nem verseket szaval, sokkal
inkább önmaga képére
formálja József Attila sorait.
Saját értelmezésében, sajátos habitusával és jól ismert
orgánumával osztotta meg
közönségével a zseniális po-

HIRDETÉS-MAGAZIN

Tapolcára hozta József Attilát

Tapolcán is. Mindezt néha zenei aláfestéssel, hangeffektekkel, mindvégig hitelesen, megadva a tiszteletet az egyik legnagyobb tehetségű XX. századi
költőnknek és annak a közönségnek, amely József Attila
költészetére éppen annyira foéta gyakrabban hallható, illetve gékony, mint a hazai blues műkevésbé ismert költeményeit faj ma már hetvenes éveiben jáHirdetés
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ró élő legendájának jelenlétére,
dalaira. Földes Lászlót az előadás előtt arról kérdeztük, hogy
mikor és milyen indíttatásból
alakult ki a József Attila költészetéhez fűződő, ma már elszakíthatatlannak tűnő kapcsolata.
Elmondta, a hatvanas években
Major Tamás intellektuális, de
pártos, proletár mozgalmi Jó-

zsef Attila előadásait éppen úgy
volt szerencséje látni és hallani,
mint Mensáros László, Latinovits Zoltán majd Jordán Tamás
megrázó erejű József Attila interpretációit. Akkoriban már a
versek olvasásába, a költő műveibe is alaposan elmerült. Hamarosan felfedezte azokat a rétegeket József Attila költésze-

tében, amelyet a hivatalos oktatás nem mutatott meg. - Valósággal „belezúdultam” az olvasásba. Hamarosan a Bibliám
lett a József Attila kötet,
különösen a “Tanítások” című
ciklus, ami ma is a legfontosabb
számomra. Amikor zenekart
alapítottam, már vittem magammal az igazi mély azonosulást jelentő Hetedik és Nagyon
fáj verseket- emlékezett vissza
a korai évekre Hobo.
(tl)
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Vesztettem! Vagy nem is én?

A

z alábbi három név nélkül leírt esetet nem kesergésből, nem kibeszélési
igényemből, de nem is panaszkodásképpen írom le.
Hogy akkor miért? Tán okulásképpen. Mind a három a
rendelőmben történt,és nem
is olyan nagy távolságra
egymástól.
1. 54 éves túlsúlyos, magas
vérnyomásban és enyhe cukorbetegségben szenvedő
hölgybeteg magas koleszterin értékeivel küszködünk
hosszú idő óta. Váltogatom a
dózist, cserélem a gyógyszert, de csak azért se megy
lejjebb az a fránya koleszterin, - különösen a „támadó", az LDL. Keservemben
nem tudtam mit kitalálni,
amikor is hirtelen jön a kérdésem a páciens felé: nem
szedi a gyógyszert! Igaz ??
Kissé összerezzenve, megszeppenve jön a csendes válasz: hááát, valóban nem! S
mióta? – tudakolom. Június
óta – válaszol, akkor szeptembert írtunk, majd rezignálva hozzáteszi: tavaly
június óta! Kiderül, nem
merte megmondani, hogy a
gyógyszer szedésétől elriasztották az ismerősök, az
interneten olvasottak, hallottak. De nem szólt, hagyta,
hogy kínlódjak, cseréljem a
gyógyszert, dózist, és küldözgessem laborba –várva a
remélt javulást. Nem merte
mondani, mert félt megmondani! Félt tőlem! Vajh miért?
A tömérdek rizikó faktora
mellett miért nem védtük ki
az esetleg védhetőt?

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Április 13 - 19.
csütörtök – szerda
13 - 19. csütörtök - szerda
14:00 1400,-Ft
Bébi úr 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 97 perc
...
13 - 19. csütörtök - szerda
16:00 és 20:30 1200,-Ft
Halálos iramban 8
Színes, szinkronizált
amerikai akció-thriller
Hossz: 136 perc
...
13 – 19. csütörtök – szerda
18:30 1200,-Ft
Vén rókák
Színes, szinkronizált
amerikai krimi-vígjáték
Hossz: 96 perc

A gyógyszer nem segíthet,
ha be sem szedjük (és ekkor az orvos sem)
Illusztráció: szj.

2. Rendszeresen ellenőrzésre jelentkező magas vérnyomásos férfi beteg ingadozó
vérnyomás értékeit látva kevéske vallatás után kiderül:
nem szedte a gyógyszereit, s
az is tisztázódik 2009-től.
Persze íratta minden áldott
hónapban. No, nem dobta el
a „munkámat", szép rendben
otthon megvan a kis gyűjteményes kötet! Az ok a vérnyomás csökkentő szer ismertetőjében jelezett (persze a betegen nem jelentkező) mellékhatástól való félelem. Nem volt kérdése, nem
kért másik gyógyszert, egyszerűen elhagyta, s vállalta,
hogy vérnyomása ugrándozik - kitéve szívét, agyát és
ereit a nem elhanyagolható
veszélynek.
3. Agyi történésen átesett,
kis cukorbajjal is kínlódó
magas vérnyomásos férfibeteg kontroll vizsgálat alkalmával az eddiginél magasabb cukor értéket, maga-

sabb vérnyomást mutatott.
Kiderült, előző értékei jók
voltak (cukor is, vérnyomás
is): úgy gondolta abbahagyhatja a gyógyszert! Hát fene
nagyot tévedett!
A történetekben az a közös,
hogy kérdezés nélkül, vagy
nem megfelelő helyről szerzett információk alapján
olyan kockázatnak tették ki
magukat a betegek, amik bár szerencsére következmény nélkül - de feleslegesen veszélyeztették állapotukat.
Én rendre próbálom a
gyógyszer írásánál megmagyarázni, hogy miért kell a
gyógyszer, hogy mi a hatása,
és ha mellékhatás jelentkezik, bőven van lehetőség a
cserére. Azt, hogy egymás
után jöttek az esetek, szinte
szakmai csődként éltem
meg. Úgy gondoltam, hogy
hiába próbálom a támogató-,
magyarázó-, segítő orvost
megjeleníteni és nem a „rendelő, utasító"-t, mégis vesztettem!
Aztán gondolkodóba estem,
s feltettem magamnak a kérdést: biztos, hogy én vesztettem? Találtam egy idézetet,
- Andrew Carnegietől - ami
tán magyarázata lehet a
dolgoknak: „Nincs értelme
azzal próbálkozni, hogy
olyan embereken segítsünk,
akik nem segítenek saját magukon! Senkit sem tolhatsz
fel a létrán, ha ő maga nem
akar felmászni!”
De azért elárulom: nem vagyok nyugodt!
Dr. Hubert János

Aktuális tájékoztató iskolai beíratásról
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Hagyományőrzés, találkozás
¨ OLVASÓNKTÓL
Dr. Szabó József járási főállatorvos Erdélyből származik, ahol a hagyományőrzés komoly múltra tekint
vissza. Családok, kis falvak,
városok büszkék gyökereikre, a múlt történéseire és a
jelenre. Dr. Szabó József két
éve tölti be a tapolcai járási
állat-orvosi posztot és máris
a múlt kutatásába kezdett. A
közelmúltban meghívta a tapolcai járás volt főállatorvosait, hogy ünnepélyes keretek között bemutassa felújí-

tott hivatalát, és azt a falat,
ahol elhelyezte a volt járási
főállatorvosok fotóit kronológiai sorrendben, a képen is
látható módon: Andrónyi
Andor, Benkő Gyula, Bartalis Imre, Szabó Béla, az alsó
sorban Andrónyi Tibor és
Varga Ottó.
A vendéglátás végén dr. Varga Ottó köszönte meg dr.
Szabó Józsefnek, hogy sok
és felelősségteljes munkája
mellett időt szakít a régmúlt
idők kutatására is.
Dr. Bartalis Imre, Tapolca

A fenti képen a Tapolcai járás főállatorvosainak fotói,
lent a találkozó résztvevői: dr. Varga Ottó, dr. Bartalis
Imre, dr. Szabó József, dr. Andrónyi Tibor, dr. Szabó Béla

Batsányis diákok Budapesten
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Két Tanítási Nyelvű Tagintézményének 7-8. osztályos tanulói érdekes és sokszínű tanulmányi kiránduláson vettek
részt március végén.
Mivel a tagintézményben két
tanítási nyelvű program szerint
tanulnak a tanulók (bizonyos
tárgyak oktatása angol nyelven
történik), ezért először az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége által működtetett Amerikai Kuckóban
hallgattak meg egy interaktív
előadást angol nyelven a környezetvédelem fontosságáról
és a washingtoni cseresznyevirágzás ünnepéről, majd beszélgetést folytattak az amerikai

előadóval. Ezt követően a Magyar Nemzeti Múzeumba látogatott el a csoport, ahol nagy
érdeklődéssel tekintették meg a
koronázási palástot, az egyetlen fennmaradt Kossuth-dagerrotípiát és a 18. századtól napjainkig terjedő magyar történelem legfontosabb relikviáit.
A kirándulás harmadik állomása a Budai Vár volt. Egy interaktív, játékos kiállításon tekinthették meg a tanulók a Magyarság Házában, hogy milyenek is
vagyunk mi magyarok. Ezután
megtekintették a Budai Várnegyed fontosabb épületeit, a Mátyás-templomot, a Sándor-palotát, a Budavári Palotát, az Országos Széchényi Könyvtárat.
Auerbach Nóra angoltanár

A Tapolcai Járási Hivatal hirdetménye illetékességi területén
működő általános iskolákba történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/1018. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:
2017. április 20. (csütörtök) 08.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 08.00 – 19.00 óráig
Az óvodavezető, vagy a szakértői bizottság döntése alapján
tankötelezettsége teljesítését szeptember 1-től megkezdő
gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott,
vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerinti
kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. Az
első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ-kártyája, a szülő/gondviselő személyi igazolványa
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a
szülőket. A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet
nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár
el és másodfokú döntést. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező fel-vételt biztosító iskola első évfolyamára. Budapesten jártak a Batsányi diákjai a közelmúltban
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Egyre népszerűbb
(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolca Kft.- Csermák József Rendezvénycsarnok által
szervezett VII. Tapolca Félmaraton futóverseny eredményei:
Férfi felnőtt: 1. Székely András
(Siófok, 1:29:45), 2. Hegyi Benedek (Zalaegerszeg, 1:29:51)
3. Bánki Norbert (Keszthely,
1:30:46). Női felnőttben 1. Mohos-Bárány Nóra (Tapolca, 1:
39:44), 2. Bodó Kinga (Keszthely, 1:45:14), 3. Fülöp Rita
(Zalaegerszeg, 1:50:56). Férfi
szenior kategóriában első, valamint egyéni abszolút győztes
Horváth Balázs (Szombathely,
1:26:57), 2. Vers Róbert (Tapolca, 1:32:15), 3. Szalkai Zsolt
(Tapolca, 1:32:58). Női szenior: 1. Baksai Zsuzsanna (Zsámbék, 1:38:49), 2. Tóth Judit
(Tét, 1:45:26), 3. dr. Benedek
Karolina (Keszthely, 1:49: 30).
Férfi veterán: 1. Deák József
(Monostorapáti, 1:31:46), 2.
Papp László (Budapest, 1:36:
44), 3. Csekő Zoltán (Révfülöp,
1:41:57). Női veterán: 1. Paál
Éva (Alsópáhok, 1:56:23), 2.
Réffi Tünde (Tapolca 1:56: 47),
3. dr. Klempa Éva (Pápa, 2:13:
25). Férfi váltó: 1. Keszthelyi
Városi Diáksport Egyesület,
akinek harmadik tagja, Zarnóczai Zalán ért legelőször a versenyen célba (1:15:46). 2. MaZso-La Duo (Balatonederics,
1:23:25), 3. Antiflex (Zalavár,
1:25:23). Női váltó: 1. KEKA
(Tapolca, 1:53:15), 2. Wonder
Women (Keszthely, 1:53:15),
3. Anyák és Lányaik (Tapolca,
1:55:40).
(me)
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Kosaras torna
DIÁKOLIMPIA Tapolcán rendezték a körzeti döntőt
Március végén a Csermák József Rendezvénycsarnokban szervezték
meg a IV. korcsoportos fiúk Diákolimpia Kosárlabda Körzeti Döntőjét.
Az első mérkőzés Révfülöpi
Általános Iskola - Tapolcai
Általános Iskola. 49:33 végeredménnyel zárult. A Révfülöpi Általános Iskolából
pontot szerzett Réti Boldizsár 24, Muzsi Márton 10,
Kolompár Juliano 4, Sifter
Botond 4, Tóth Bendegúz 4,
Tátrai Levente 2, illetve Muzsi Ferenc 1. A Tapolcai Általános Iskola pontszerzői:
Kulcsár Márton 18, Lőrincz
Dávid 6, Bajner Benedek 3,
Szencz Dániel 2, Ujpál Miklós 2, valamint Schauer Dorián 2 voltak.
A második mérkőzésen a
révfülöpi iskola tarolt, Badacsonytomaji Általános Iskola - Révfülöpi Általános
Iskola 4:45. A Badacsonytomaji Általános Iskolából Samu Vajk 4 szerzett pontot, a
Révfülöpi Általános Iskola
pontszerzői pedig Réti Boldizsár 13/3, Kolompár Juli-

Világos mezben a tapolcai csapat, edzőjük Hanzmann
László. Feketében a révfülöpi csapat, edzőjük Molnár
Lajos
Fotó: Májer Edit
ano 10, Muzsi Ferenc 6, Tátrai Levente 6, Tóth Zsombor
4, Muzsi Márton 2, Sárvári
Márk 2, és Sifter Botond 2
voltak.
A harmadik mérkőzésen a
Tapolcai Általános Iskola Badacsonytomaji Általános
Iskola 52:12 eredménnyel
zárult. A Tapolcai Általános
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Rövid hírek
n VÍVÁS - Az Andrásfi Tibor, Esztergályos Patrik, Koch Máté,
Siklósi Gergely összeállítású junior férfi párbajtőrcsapat bronzérmet szerzett március
második hetében a
plovdivi kadet és junior
Európa-bajnokságon.
Huszonhárom indulóból első helyezett Franciaország,
második
Olaszország, a Németországgal a harmadik
helyért vívott küzdelemben
győztesként
bronzérmes Magyarország.
(me)
n KÉZILABDA - A
Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnokság Tóth László régiójában április 8-án az
U14-es tapolcai fiúcsapat a győri egyetemi
csarnokban
játszotta
bajnoki fordulóit. Telekom-Veszprém-Tapolca - Győri FKKA 25:22,
illetve Telekom-Veszprém-Tapolca - SZESE
Győr 19:18. A legtöbb
gólt Tulok Levente (10)
és Farkas Adrián (9)
szerezte. Edző: Lakos
Dezső.

Iskolából Kulcsár Márton
18, Lőrincz Dávid 13, Marton Dávid 8, Bajner Benedek 6, Szencz Dániel 4, Ujpál Miklós 2, és Schauer Dorián 1 szerzetek pontot. A
Badacsonytomaji Általános
Iskola pontszerzői Hajnal
Dániel 8, és Samu Vajk 4
voltak.
(me) www.tapolcaiujsag.hu

Mozgalmas tavasz a tapolcai futballban
Lejátszották a tavaszi 7.
fordulót az MTD Hungária megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. Tapolca a tabellán jelenleg a hetedik, az U19es csapat pedig a második helyen áll.
A tavaszi szezont február
utolsó vasárnapján kezdte
meg a Tapolca Iac VSE felnőtt és U19-es csapata, mely
a felnőtteknél Ősi Psk –
TIAC VSE 2:1 eredménnyel
zárult. Az edző értékelése
alapján a tapolcaiak részéről
a legjobbnak Dobján Adrián, valamint Schmidhoffer
Dávid bizonyult. Az U19-es
csapattól váratlanul vette el a
győzelmet az ellenfél. Már
2:0-ra vezettek, amikor az
utolsó tíz percben Ősi két
gólt szerzett, így végül 2:2
arányú döntetlennel zártak.
Tapolcai gólszerzők Kálóczi
Dániel, valamint Lájer Gábor voltak.
Hazai pályán látta vendégül

Tapolca Badacsonytomaj
csapatát március első szombatján. Szerencsére jó idő,
illetve pálya fogadta a mérkőzésre kilátogató közel
százötven nézőt és a csapatokat a szomszédvári rangadón. A végeredményt a végig jól és gyorsan játszó Vers
Máté állította be egyéni
akció végén, Tapolca – B.tomaji SE –Bonvino 3:1. Az
edző értékelése alapján a
legjobbak között szerepelt a
mérkőzésen a hazai csapatból Kiss Bence, Horváth
Ádám, Szabó Bálint, valamint Vers Máté. Az U19-es
csapat is hozta a formáját,
megérdemelt hazai győzelmet arattak Péter Bence vezetésével, 6:1-re verték az
ellenfelet. A hazai csapat
gólszerzői Csonka Tamás
(1), Ladányi Bendegúz (1),
Péter Bence (4) voltak.
Március második vasárnapján jól kezdett a tapolcai felnőtt csapat idegenben. Kutasi Imre edző véleménye

alapján a tapolcaiak a végén
mindent megtettek a győzelemért, de tucatnyi helyzetből sem tudtak gólt szerezni.
Csabrendek FC – Tapolca
Iac VSE 2:2.
Az U-19-es fiúk magabiztos
vendégsikert arattak, 1:7-es
végeredménnyel zárult a
nap. Tapolcai gólszerzők
Lájer Gábor (2), Ladányi
Bendegúz, Vadas Balázs,
Deák Szabolcs, Péter Bence
és Ulapcsik Levente voltak.
Egy hét múlva hazai pályán
maradtak alul a felnőttek,
Tapolca Iac VSE – Tótvázsony SE 2:4. Tapolcai góllövők Vers Máté és Horváth
Norman voltak. Az U19-es
csapat viszont letarolta az ellenfelet 7:1-re. A tapolcaiak
góljait Ladányi Bendegúz
(2), Ulapcsik Levente, Lájer
Gábor, Horváth Dániel,
Deák Szabolcs és Csonka
Tamás szerezte.
Március utolsó vasárnapján
a felnőttek döntetlennel zártak idegenben, Taliándörögd

SE - Tapolca Iac VSE 1:1,
melyet a tapolcaiaknak Berki Dominik szerzett. Az U19
csapata ismét tartolt, 0:2-re
nyertek. A tapolcai gólszerzők Deák Szabolcs, Péter
Bence voltak.
Az áprilist győzelemmel
kezdték hazai pályán a felnőttek, 3:0-ra verték a Pápateszéri SE csapatát. Tapolcai
gólszerzők: Péter Bence,
Vers Máté, Péter Bence. Az
U19-es meccsen Tapolca
1:0-ra verte az ellenfelet,
gólszerző Deák Szabolcs.
Hétvégén idegenben a felnőtt csapat döntetlennel zárt,
Balatonkenese SC – TIAC
VSE 1:1. A mezőnyben jobban játszó vendégcsapat
helyzeteiből csak egyet tudott góllal befejezni Berki
Dominik révén. Frang László sportelnök szerint a tapolcai csapat közelebb állt a
győzelemhez, de a szerencse
elpártolt tőlük. A csapatból
kiemelte Horváth Ádám,
Pölczmann Marcell és Vers

Máté teljesítményét. Tapolca U19-es csapata viszont
hozta a papírformát, 1:6-ra
verte Balatonkenese csapatát. Az edző úgy vélte, a tapolcai csapat magabiztos
győzelmet aratott, bár a játék
némi kívánnivalót hagyott,
és átvette a vezetést két pont
előnnyel a tabellán. Tapolcai
gólszerzők: Lájer Gábor,
Ulapcsik Levente (2), Ladányi Bendegúz (2) és Deák
Szabolcs.
Az MTD Hungária Megyei
U16 Nyugatban játszó tapolcaiak hazai pályán látták
vendégül a hétvégén Ugod
csapatát, mely Tiac VSE –
Ugod SE 6:1 /4:1/ eredménynyel zárult. Hazai gólszerzők: Leipczig Kristóf (3),
Molnár Benett, Ságvári Balázs és Hegedüs Márk.
Az U14 Nyugat 10. fordulójában Sümeg VSE – Tiac
VSE 4:1 /1:1 /. Tapolcai
gólszerző: Kolompár Levente. Jók: Szekér Balázs és
Varga Ádám.
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Választás 2018
n RIG LAJOST indítja a
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom a 2018-as országgyűlési választásokon
Veszprém megye 3-as számú választókerületében. A
jelöltet Árgyelán János, a
párt regionális igazgatója
mutatta be a sajtó megjelent
munkatársainak. Rig Lajos
2015 áprilisában, az időközi
országgyűlési választásokon nyert egyéni mandátumot. A képviselő röviden
ismertette ebben a két évben
elért sikereit, tapasztalatait
és a következő évekre vonatkozó terveit.

Árgyelán János és Rig Lajos

- Választókerületembe 60
település tartozik, az elmúlt
években igyekeztem a lehető legtöbb helyre eljutni,
hogy megismerjem a körzet
sajátosságait és problémáit.
Néhány siker: Tapolca és Ajka kórházának Németországból 20 milliós nagyságrendben érkezett adomány.
A tapolcai kórház önkormányzati tulajdonú vállalkozások felé fennálló adósságállományának rendezése
az egészségügyi államtitkár
közbenjárásával (50 millió)
A tapolcai piac és vásárcsarnok megújításával kapcsolatos nem várt probléma
megoldása az érintett miniszter segítségével. A halimbai tornaterem és sümegi
iskola felújításával kapcsolatos közbenjárás. A tapolcai
kórház aktív ágyainak viszszaállítása érdekében tett lépések. Előremutató egyeztetéseket folytatok az egészségügyi államtitkárral, első
körben egy sürgősségi fogadóhely létrehozásáról. A
2018-as évben már minden
bizonnyal
kormánypárti
képviselő leszek, hiszen a
Jobbik a választási győzelmet tűzte ki célul. Csak
egyet ígérhetek a választókerületemben élőknek, ha
bizalmat szavaznak nekem:
továbbra is a lakosság és a
térség érdekeit képviselem a
Parlamentben, párthovatartozástól függetlenül. Számomra az „erőből” politizálás, fenyegetőzés pályázati pénzek megvonásával,
elfogadhatatlan.
(szj)
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Szép húsvéti zene
HANGVERSENY Neves orgonaművész fellépése a templomban
Dr. Szilágyi Gyula orgonaművész, egyetemi tanár, orgona restaurátor,
Haga Kálmán hangszeres közreműködésével
koncertet adott a Nagyboldogasszony
Római
Katolikus Templomban
csütörtökön este.
A hangverseny a Járdányi
Pál Zeneiskola Zenei Napok
rendezvénysorozatának
egyik szép epizódja volt.
Péni Béla igazgató rövid köszöntőjét követően, dr. Csernai Balázs atya ajánlotta a
templom széksoraiban helyet foglaló közönség figyelmébe Szilágyi Gyula zenei
előadását. - Azért vagyunk
itt, hogy zeneszót halljunk,
egy olyan kifejezésmódot,
amely elmondhatja helyettünk azt, amit emberi szóval
nem tudunk kifejezni. A hamarosan felcsendülő muzsikák közül, így húsvét előtt
két Johann Sebastian Bach
művet szeretnék kiemelni,
ajánlani. Az egyik címét így
fordíthatnánk
németből,

Dr. Szilágyi Gyula orgonaművész és Haga Kálmán a koncerten Fotó: Töreky László
„Óh Isten ártatlan báránya”,
melynek a szövege így folytatódik, „miért vetett meg
téged mindenki?” A hangversenyt megelőzően még
Péni Béla a Járdányi Pál zeneiskola igazgatója össze-

Kisdiákok és az internet
Idén is csatlakozott a Szász Márton Általános Iskola a Digitális Témahéthez, mely ezúttal a biztonságos internet és a média tudatos felhasználása körül forgott- tudtuk meg Éder Mártától a projekt gazdájától és koordinátorától.
- A diákokkal tavaly már megismertetett programok készségszintű használata mellett, ezúttal kiemelten fontosnak tartottam a médiatudatosságra, illetve a biztonságos internet használatra nevelést, valamint az intézmények közötti együttműködés fejlesztését- mondta el lapunknak a pedagógus, aki a város több első osztályába ellátogatott, hogy játékos formában
ráirányítsa a gyermekek figyelmét a programozás fontosságára. A foglalkozások során ingyenes és offline működő applikációkat próbáltak ki a fiatalok, melyet a jövőben bármilyen
környezetben egyedül is tudnak majd használni. Megismerkedtek például a „kiterjesztett valósággal”, melynek során például egy titkos könyvből elővarázsolhatták Csukás István mesehőseit. A szülőket segítve QR-kódot tartalmazó "hívóképeket" kaptak, de 3D-ben "életre keltettek" számos mesefigurát
is. Idén rendkívül kreatívak voltak az intézmény tanulói: képregényt szerkesztettek, promóciós videókat készítettek
Tapolcáról, Pom Pomról, Süsüről. - A legnagyobb büszkeség
számomra az, hogy a projekttervet túllépve a diákok saját társasjátékot készítettek legóból, melynek témája a médiatudatosság. Elmondható, hogy a
résztvevő diákok biztonsággal
használták
a
Digitális
Témahéten az okostelefonokat,
táblagé-peket, asztali gépeket.
Megtanulták az applikációk
használa-tát,
mi
az
a
lépésszámláló, kalóriaégetés,
GPS, digitális szava-zás A biztonságos internet hasz- tájékozatta lapunkat Éder
nálat kiemelt figyelmet kap Márta.
(tl)

foglalta az Európa-hírű művész, tanár Szilágyi Gyula
páratlanul gazdag személyes és szakmai életútját,
majd felcsendült a zene,
amelyben több fúvós hangszert, trombitát, harsonát és

a furulyát Haga Kálmán a
Járdányi iskola tanára szólaltatott meg. A 2017-es Zenei Napok kedden zárultak a
tanárok koncertjével, illetve
az olvasópályázat eredményhirdetésével .
(tl)

Heti SÜTI
Berliner szelet
Hozzávalók:
Tészta - 25 dkg szitált finomliszt, 3
dkg darált dió, 5 dkg porcukor, 1
csipet só, 1 db tojássárgája (L-es),
0.5 citromból nyert citromhéj, 13
dkg margarin, 5 ek sárgabaracklekvár (ha van, házi)
Töltelék - 15 dkg darált dió, 10 dkg
kekszmorzsa (ha lehet, babapiskótából), 1 csomag vaníliás cukor
5 dkg cukor (ízlésfüggő), 0.5 citromból nyert citromhéj, 0.5 kávéskanál őrölt kardamom (elhagyható), 2 ek méz, 3 db tojás (L-es), 1 db
tojásfehérje, 1 ek rum (vagy 1
teáskanál aroma, de el is hagyható)
Elkészítés:
Tészta - A lisztben elkeverjük a sót,
a diót, elmorzsoljuk a margarint,
hozzáadjuk a cukrot, a citromhéját,
és a tojássárgával tésztává gyúrjuk.
Fél órát hűtőszekrényben pihentetjük, majd kettévesszük. Sütőpapíron az egyik darabot 20×30 cm-es
tepsiben nyújtjuk. Tetejére kenjük

Házasságkötés
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a baracklekvárt, ráöntjük a tölteléket, és befedjük a második nyújtott
lappal. 180°C fokra előmelegített
sütőben 30 perc alatt szép világosra sütjük. A sütőből kivéve a
tepsiben hagyjuk pár percig hűlni,
majd a sütőpapírral együtt emeljük
át egy rácsra, és hűtsük ki teljesen.
Tálalás előtt enyhén szórjuk meg
porcukorral, majd szeleteljük fel,
és úgy kínáljuk.
Töltelék - Az édes morzsához adjuk hozzá a darált diót, a citromhéjat, az őrölt kardamomt, és keverjük alaposan össze. A tojássárgákat keverjük habosra a cukrokkal, dolgozzuk bele a mézet, a rumot, majd adjuk hozzá a morzsás
diós keveréket, és óvatosan a 4 tojásfehérjéből vert kemény habot.
Sütési hőfok 180°C, sütési mód
alul-felül sütés, tepsi mérete:
20×30 cm.
Fehér Sándorné, Tapolca

A Tapolcai Újság következő száma 2017.
április 28-án jelenik
meg. Addig is keressenek minket, olvassák
friss híreinket online újságunkban!
www.tapolcaiujsag.hu

