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1956-ra emlékeztek
A gyerekek hitelesen mutatták be a történelmi eseményeket
SZÉP MŰSOR - A Tapol-
cai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola Batsányi Tagin-
tézménye adott szép mű-
sort az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 62. 
évfordulója alkalmából.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ színpadán nyolca-
dik osztályos diákok idézték 
fel a történelmi eseménye-
ket, zenével, tánccal koreog-
rafált darab formájában hét-
főn és kedden.

A gyerekek nagy átéléssel, 
hitelesen mutatták be a má-
sodik világháború utáni idő-
szakot, a már-már élhetet-
lenné vált ötvenes éveket, az 
igzaságtalanságot, az elnyo-
mást, egy nagyszülő vissza-
emlékezésén keresztül. A 62 
évvel korábbi eseményeket 
a magasba emelt zászló, a 

mögé, alá felsorakozó ma-
gyar emberek, a gyilkos sor-
tűz, majd a szabadság örök 
reményének újjáéledése je-
lenítette meg a színpadon, az 
ifjú társulat előadásában. 
A vastaps megérdemelten 
zúgott hosszú percekig, a 
műsor méltó volt 1956 emlé-
kéhez, a nemzeti ünnephez. 

Az előadás végén Bajner 
Imre igazgató mondott kö-
szönetet a nagyszerűen sze-
replő diákoknak, valamint a 
felkészítő pedagógusoknak. 
Kazinczy Beatrixnak és An-
tal Lászlónénak, akik ren-
dezőként vették ki részüket a 
munkából, továbbá segítő-
iknek, Bruckner Zsuzsanná-

nak és Nagy Károlynak.  
Megjegyezte, a szereplők 
rövidesen történelemből ép-
pen az 56-os forradalom és 
szabadságharc témakörét ta-
nulják, s ő tanárként most 
úgy látja, hogy nagyon jól 
ismerik múltunk e szakaszát 
és értik is annak jelentő-
ségét, üzenetét.               (szj)

A látássérültek köszönete

Szépkorú lakóit ünnepelte az otthon

A Fehér Bot Napja alkalmá-
ból, ünnepi összejövetelt tar-
tott a Vakok és Gyengén-
látók Szövetségének Veszp-
rém megyei Egyesületének 
Tapolca Kistérségi Csoport-
ja a polgármesteri hivatal 
udvari tanácstermében szer-
dán. Az ünnepségen egy fris-
sen alapított kitüntetést is 
átadtak. A Kazinczy Tagin-
tézmény diákjainak szép 
verses, dalos műsorát köve-

tően, a jelenlévő sorstársakat 
Gábor Istvánné,  a szervezet 
helyi vezetője köszöntötte. 
Elmondta, a legutóbbi me-
gyei elnökségi ülésen egy 
emlékplakett alapításáról 
döntöttek. A kitüntetést 
azoknak adományozza a 
megyei szövetség, akik ön-
zetlenül segítik a látássérült 
egyesületek munkáját.
(Folyt. a 2. oldalon „To-
vábbra is...” címmel)        (tl)

A Megbecsülés Idősek 
Otthona dolgozói, lakói és 
hozzátartozóik együtt ün-
nepelték meg az Idősek 
Hónapját szombaton. Az 
eseményen a város és az 
egyház is képviseltette 
magát. 

Nagy Judit igazgató köszön-
tőjében hangsúlyozta, októ-
berben azokat a szépkorúakat 
ünnepeljük, akik tisztesség-
ben, becsületben éltek, dol-
goztak hosszú évtizedeken 
keresztül,  akik megadták 
mindazt, amire a felnövekvő 
nemzedéknek szüksége volt, 
szeretetet, tudást, ruhát, élel-
met és hajlékot. Köszönjük 
az átadott értékeket, a belénk 
vetett bizalmat, hitet.  Ígér-
jük, hogy sohasem fognak 
csalódni bennünk és vissza-
kapják tőlünk mindazt a jót, 

amit tőlük kaptunk az idők 
folyamán - fogalmazott az 
otthon vezetője, majd átadta 
a szót Tapolca polgármeste-
rének. Dobó Zoltán az Arany 
János utcai  Megbecsülés 
Idősek Otthonában folyó 
munkát, minőségi ellátást is 
méltatta. - A családok jelen-
legi helyzete, illetve a gon-
doskodó állam modellje Ma-

gyarországon nem nyújt tö-
kéletes megoldást az idősek, 
a családok problémáira. 
Öröm, hogy vannak olyan 
intézmények, mint az önöké, 
ahol lelkiismeretesen, való-
di szakértelemmel látják el a 
szépkorúakat. A történelmi 
egyházak nevében Molnár 
Csaba Bertalan református 
lelkész mondott beszédet.(tl)

Hol van ’56
üzenete?
Sajnos a legtöbb ün-
nepünkre rátelepült a 
politika, a különböző 
irányzatok (pártok) 
saját arcukra formál-
ják, egymástól eltérő 
módon értelmezik a 
történelmi eseménye-
ket. Nem kivétel ez 
alól 1956 sem, hiszen 
a balosok is elődeik 
harcát látják benne, 
meg a jobbosok is, sőt 
még a liberálisok is 
megtalálják a maguk 
kapcsolódását. Ez 
önmagában nem is 
baj, engem jobban 
zavar, ha valakik kine-
vezik magukat 56 
örököseinek, és ezzel 
jogot formálnak arra, 
hogy évről évre elis-
meréseket osztogas-
sanak az egykori for-
radalmárok nevében. 
Közben a múlt valódi 
üzenete kiüresedik, 
csak papagáj módjá-
ra ismételt, üres frázi-
sokká silányul. Töb-
bet érne, ha mindenki 
magába nézne, és 
kezet fogna egy még 
élő 56-ossal.
          Szijártó János

Az emlékplakett átadása.  Gábor Istvánné, Csehné 
Huszics Márta és a kitüntetett Dobó Zoltán       Fotó: tl.

Az iskolások 56-os ünnepi produkciója vastapsot kapott végül                       Fotó: szj.

A Megbecsülés Idősek Otthonának lakói Nagyné Lom-
bos Katalin gyógytestnevelő segítségével, az elmúlt he-
tekben betanult szép műsort adtak elő                 Fotó: tl.

A Batsányi 
Tagintézmény 
nyolcadikosai 
a színpadon
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A vetélkedő helyezettei együtt       Fotó: Helyszíni felvétel

Hajléktalanok a fókuszban
TÁJÉKOZTATÓ - Hétfőn 
lépett életbe az az új sza-
bályozás, amely tiltja az 
életvitelszerű utcán la-
kást, vagyis az utcai haj-
léktalanságot. Erről és az 
illegális szemételhelye-
zésről tartott tájékoztatót 
kedden Rausz István ren-
dőr alezredes, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság veze-
tője.

Az új jogszabály értelmében 
életvitelszerűen nem lehet 
közterületen tartózkodni, és 
aki onnan a hatóságok fel-
szólítása ellenére sem távo-
zik, szabálysértést követ el. 
- Kapitányságunk területén 
Tapolca és Sümeg érintett, 
az új szabályzás kapcsán itt 
lesz feladatunk. A törvényi 
háttér lényege az, hogy azo-
kat a személyeket, akik köz-
területen élik mindennapjai-
kat, a hajléktalan ellátás 
igénybevételére kényszerít-
se. Megjegyzem, sokakat ir-
ritált, hogy azokon a helye-
ken, ahol az emberek kikap-
csolódni, pihenni, szórakoz-
ni szerettek volna, gyakran 
állandó „lakók” tartózkod-
tak. Ez a lakosság egy jelen-
tős részét zavarta, még akkor 
is, ha bűncselekmény nem 
történt - fogalmazott Rausz 
István.
Kifejtette, hogy ez a változás 
éppen abba az irányba moz-
dítja el a korábban megszo-
kott trendet, hogy a szeren-
csétlen sorsú hajléktalanok 
számára emberibb életkö-
rülményeket biztosít. Itt 
nem csupán a „szépérzék”, 

Művelődéstörténeti vetélkedő Batsányiról és koráról 

Rausz István rendőrkapitány: Az illegális szemetelés 
megállítása közös érdekünk                              Fotó: szj.

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Október 29. 14.00-16.00

www.tapolcaiujsag.hu 

Továbbra is 
igényelhetik 
az autóbuszt
(Folytatás az 1. oldalról)
- Az elnökség jóváhagyásá-
val,  idén ezt a kitüntetést 
Dobó Zoltán polgármester 
úrnak adjuk át - jelentette be 
Gábor Istvánné. Csehné Hu-
szics Márta,  a Vakok és 
Gyengénlátók Szövetségé-
nek megyei elnöke szerint, 
abban a világban, ahol az 
emberek gyakran méltatla-
nul bánnak egymással, külö-
nösen fontos azoknak a je-
lenléte és megbecsülése, 
akik odafigyelnek mások 
problémáira, szükségleteire 
és segítik azokat enyhíteni. 
Dobó Zoltán polgármester 
az emlékplakettet megkö-
szönve hangsúlyozta, azt 
nem egyedüli érdemének 
tartja. - Úgy gondolom, ez a 
megtisztelő kitüntetés a mö-
göttem álló apparátust, a ta-
polcai önkormányzatot, a 
kollégákat is illeti, hiszen a 
döntésekben és azok végre-
hajtásában nagy szerepet ját-
szanak. A tapolcai polgár-
mester elmondta, a helyi 
szervezet rendezvényeihez 
továbbra is ingyenesen hasz-
nálhatja a középületek arra 
alkalmas helyiségeit, támo-
gatást kap a polgármesteri 
keret terhére, illetve alkal-
mankénti kirándulásokhoz 
ingyenes buszhasználatot 
igényelhet 32 főig,  40-50 
kilométeres távolságon be-
lül. Az is elhangzott, hogy a 
postahivatal bejáratának 
akadálymentesítése érdeké-
ben az önkormányzat tár-
gyal a Magyar Postával.    (tl)
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rangozó Réka, Papp Mercé-
desz és Szabó Boglárka 8. 
osztályos tanulók voltak, 
felkészítő tanáruk Felker 
Eszter. Őket követték az 
Apátiak Czverencz Lilla, 
Lesch Máté és Takács Gergő 
részvételével, őket Rompos 
Józsefné készítette fel. A do-
bogó harmadik fokán szin-
tén kazinczysok végeztek, 
Sipos-Halász Eszter tanárnő 
csapatának tagjai: Egerváry 
Noel, Szabó Noé és Szollár 
Zsanna voltak.                (sr)

vagy a látvány helyreállí-
tásáról van szó, hanem a pe-
rifériára szorult emberek ér-
dekeiről is. Arról, hogy le-
gyen fedél a fejük fölött té-
len is. Tapolcán hat-nyolc 
személy, aki gyakorlatilag a 
közterületen éli az életét, 
őket a rendőrök már figyel-
meztették a törvényi válto-
zásra, tudnak róla. A hajlék-
talan szálló kapacitása is 
rendelkezésre áll, az érintett 
szervek (rendőrség, önkor-
mányzat, ellátó szervezet) 
közötti egyeztetések meg-
történtek. Egy terjedő hírt is 
cáfolt a téma kapcsán az 
alezredes, mégpedig azt, 
hogy az eljárás alá vont haj-
léktalanok személyes tár-
gyait megsemmisítenék. Ez 
pletyka, a rendőrnek gon-
doskodnia kell a tárgyak át-
vételéről, azok megőrzésé-
ről.
A kapitány a Tapolcán és 
környékén is egyre nagyobb 
gondot jelentő illegális sze-
mét-elhelyezéssel kapcso-
latban kiemelte, hogy sajnos 

a „lomizásból” élők okoz-
zák a legtöbb problémát. 
Hozzák be az árut külföld-
ről, ami pedig megmarad, el-
helyezik valahol, erdőben, 
réten, útszélén, árokban, 
magánterületen, közterüle-
ten. A rendőrségre sokan te-
lefonálnak emiatt, s Rausz 
István mindenkit arra biztat, 
hogy a jövőben is jelentsék 
be, ha illegális szemét lera-
kóhelyre bukkantak. Csak 
úgy lehet a jelenség ellen 
eredményesen fellépni, ha a 
lakosság is fontosnak tartja a 
környezetkárosítás megállí-
tását. Ha a rendőrség beje-
lentést kap, a helyszínt, a le-
rakott hulladékot átvizsgál-
ják, s eljárást indítanak. 
Amennyiben veszélyes hul-
ladékot is találnak adott 
helyen, akkor bűncselek-
mény miatt, egyéb esetek-
ben szabálysértés okán. Ma-
gasak a kiszabható büntetési 
tételek, ami elrettentő lehet 
abban az esetben, ha sikerül 
néhány nagyobb szemetelőt 
elkapni.                            (szj)

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Programajánló
- 2018. október 20-án rendezik meg az I. Lovak és Lóerők Családi Napot, 
október 21-én Márkafüggetlen Autós Találkozót tartanak a Városi Sport- 
és Szabadidő Centrumban. Többek között lovagoltatás, élmény-
autóztatás, drift bemutató várja a látogatókat. Mind a két rendezvény 
jótékonysági célból jön létre. A programon befolyt összeg Család és 
Gyermekjólléti szolgálat segítségével kerül kiosztásra.
- 2018. október 20-22. között ismét megrendezik Szigligeten a Süllő 
Fesztivált. Strand, ősz, gasztro, – vagyis színes programok, számtalan 
kirakodó, valamint jobbnál-jobb ételek és italok várnak minden érdeklődőt!

Online újságunk

most sem maradtak el a mű-
vészet- és zenetörténeti is-
mereteket számon kérő fela-
datok. A végeredményt min-

denki nagy izgalommal vár-
ta. Az első helyen a kazin-
czys Forradallányok csapat 
végzett, akiknek tagjai Ha-

A hagyományokhoz híven 
idén is megrendezték a mű-
velődéstörténeti vetélkedőt 
a Batsányi János Gimnázi-
umban a napokban. 
Ez évben az 1763-as évszám 
került a fókuszba. A verseny 
első szakaszában felhasz-
nálták az internet, és a szá-
mítástechnika adta lehetősé-
geket, így volt mód filmké-
szítésre, digitális feladatso-
rok megoldására. A magyar 
irodalomra, történelemre 
vonatkozó kérdések mellett 

http://www.tapolca.hu


Iskola és ovi kutyáknak 
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Korábbi egészség rovatunk-
ban az őszi gyümölcsök 
egészségünkre gyakorolt 
pozitív hatásairól írtunk. Ak-
kor ugyan általánosságban 
szó esett az almákról, most 
annak egy speciális fajtájá-
ról, a keményebb, fanyarabb 
birsalmáról szólunk. Imént 
leírt tulajdonságai miatt so-
kan nem foglalkoznak vele, 
ám így ők egy értékes gyü-
mölcstől fosztják meg ma-
gukat. A birs gazdag A-, B-, 
C-vitaminokban, kalcium-
ban, vasban, magnéziumban, 
foszforban, káliumban. Mi-
vel magas a pektintartalma, 
ezért fontos szerepet játszhat 
a szervezet méregtelenítésé-
ben, káros anyagok megkö-
tésében. Hasi problémákra, 
mint a székrekedés, hasme-
nés, gyulladásos gyomor-és 
bélbántalmak, egyaránt jó. 
Alkalmas torokfájás csillapí-
tására, vérnyomás és szív-
működés szabályozására, 
koleszterinszint rendezésére. 
A kozmetikumokban is egyre 

inkább helyet kap. Az arcbőrt 
feszesíti, hidratálja, élénkíti, 
a kiszáradt területek rendbe 
hozásában is segít, valamit 
csökkenti a ráncokat is. Talán 
ez elég indok arra, hogy, ha 
kertünkben akad egy birsal-
mafa, vagy valaki felajánlja 
nekünk, ne utasítsuk el azon-
nal. Két legkedveltebb fel-
használási módja - persze 
csak a pálinka után - a birsal-
masajt és a birsalmalekvár. 
Az interneten számos recept 
elérhető, amelyek alapján el 
lehet őket készíteni, nem bo-
nyolult egyik sem. Érdemes 
inkább tovább főzni az almát, 
hogy a lekvár, sajt víztartal-
ma alacsonyabb legyen, ez 
által kevesebb cukrot kell 
hozzá adni, így még egész-
ségesebb a szervezet szá-
mára. 
Ha különböző fűszereket is 
teszünk a főzetbe, mint pél-
dául a gyömbér, szegfűszeg, 
fahéj, kardamom, tovább nö-
veljük édességünk jótékony 
hatását.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzigetvári Réka

        újságíró

Szép számmal jelentek 
meg gazdik és kutyusok a 
tanfolyamok beiratkozá-
sára, október 6-án.

Téged is idegesít, hogy fel-
ugrál, hogy nem jön vissza? 
Ő sétáltat téged és nem te őt? 
Nem barátkozik könnyen? 
Esetleg egy kicsit rámenős? 
Szeretnéd vele tudatosan 
alakítani kapcsolatotokat? 
Vagy csak rátok férne egy 
kis csiszolódás? Akkor for-
dulj hozzánk bizalommal! - 
tette közzé a felhívást a Ta-
polcai Kutyás Sport Szak-
osztály. Az egyesület képzé-
sének terve és célja szoci-
alizációs tréning, alapenge-
delmességi gyakorlatok el-
sajátításán keresztül a társas 
együttélés problémamen-
tessé tétele (fektetés, ültetés, 
behívás, láb melletti séta, ál-
lítás, pórázon és szabadon 
követés, helyben maradás). 
Lapunkat Bognár Attila is-
kolavezető tájékoztatta a 
képzésről. A szakosztály 
már büszkélkedhet ered-
ménnyel, ugyanis egy hu-
szonhat alkalmas alapenge-
delmes tanfolyamukon si-
került tizenkét kutyát le-
vizsgáztatni, amikorra már 
szépen, összeszedetten dol-
goztak. Céljaik többrétűek, 

amelyek közt szerepel a fi-
atalság állatszeretetre való 
nevelése. Az iskolavezető 
úgy véli, ma Magyarorszá-
gon a gazdik nyolcvan szá-
zaléka hobbikutyás, nem 
igazán tudják, hogyan kell 
kedvencüket képezni, ahogy 
azt sem, milyen törvények 
vonatkoznak a kutyatartás-
ra. Végül az sem utolsó 
szempont, hogy a kutyaisko-
la egyesülésbe tömöríti az 

embereket, akik megpróbál-
nak egy irányba menni. A 
szakosztály weblappal és 
közösségi oldallal is rendel-
kezik, ahol bármilyen kér-
dést fel lehet tenni. Az őszi 
tanfolyam első foglalkozá-
sai október 20-án lesznek. 
Az ovi délután háromkor, a 
kezdő suli négykor, a haladó 
tanfolyam pedig ötkor veszi 
kezdetét, ahol lehetőség lesz 
még a beiratkozásra.        (sr)

Bemutatót is láthattak az érdeklődők, amely a már el-
ért eredményeket tükrözte                   Fotó: Szigetvári R.

Mesealkotás ovisokkal
 népmese napja mozga-Alom pályázatán a tapol-

cai Wass Albert Könyvtár bi-
zonyult az egyik legjobb-
nak, „nyereményüket” a 
napokban vehették át.
A népmese napja, pontosab-
ban népmese hete program-
sorozatról lapunk egy ko-
rábbi számban már beszá-
molt, azonban akkor még 
nem tudhattuk, hogy díjaz-
ták is könyvtárunkat. A fel-
hívás úgy szólt, a közös ün-
neplés jegyében próbálják 

meg összehozni a népmesét 
szeretőket. Idén közel száz 
jelentkező volt, húsz határon 
túli intézmény. A csatlako-
zott programok közül azokat 
ajándékozták meg, akik a 
legsikeresebbek, legkreatí-
vabbak voltak, legtöbb kö-
zönséget mozgatták meg. A 
pályázat nyertesei között 
volt egy jászberényi iskola, 
egy szamossályi intézmény 
és a tapolcai könyvtár. Ta-
polcára jutalmul Kovács 
Marianna mesemondó érke-

A kicsik egy pillanatig nem unatkoztak, nevettek, je-
lentkeztek, maradandó élményben részesültek – a me-
se és a mesemondó segítségével                           Fotó: sr.

zett, a Meseszó Magyar Me-
semondó és Szövegfolklór 
Egyesület alapító tagja – a 
százhalombattai Hamvas 
Béla Városi Könyvtár igaz-
gatója, a Magyar Olvasástár-
saság tanácstagja. A szeren-
csés csapat az Óvodás klub 
volt,  ők hallgathatták meg a 
mesemondót. Pontosabban 
nem is csak hallgatták, in-
kább mesealkotásnak lehe-
tett mondani a foglalkozást, 
ugyanis Marianna interaktív 
módon bevonta a gyermeke-
ket. Manapság gyakran 
szembesülünk azzal, hogy 
az óvodások, iskolások nem 
tudnak huzamosabb ideig 
figyelni, gondolataik másfe-
lé kalandoznak el, hacsak 
nem tesszük őket is a folya-
mat részeseivé. Erre kitűnő 
példát láthattunk a délelőtt 
során, a kicsik egy pillanatig 
nem unatkoztak, nevettek, 
jelentkeztek, ha kérdezték 
őket, válaszoltak, egy mara-
dandó élményben részesül-
tek – a mese és a mesemondó 
segítségével.                     (sr)

KULTÚRSAROK

Csányi Sándor estje,  Avagy 
miért ne próbáljuk megér-
teni a nőket?- című egysze-
mélyes vígjátékával örven-
deztette meg a tapolcai kö-
zönséget az ország egyik 
legnépszerűbb színésze. A 
szórakoztató stand-up elő-
adást az elmúlt hét pénteken, 
a Tamási Áron Művelődési 
Központban tekinthették 
meg a színházrajongók.
Csányi Sándor neve és nem 
mellékesen a nő-férfi kap-
csolat, az egymás közötti 
kommunikáció problema-
tikája önmagában elég ok ar-
ra, hogy bármely magyar 
színháznak teltházas előa-
dást ígérjen. Tapolcán is bo-
rítékolható volt a siker, a né-
zők ilyenkor a pótszékeknek 
is örülnek, ahogy a néhány 
ezer forintos beugró sem 
gördít akadályt a felhőtlen 
szórakozásra, nevetésre vá-
gyók elé. A jó vígjáték, mint 
egy jó tanmese, úgy hat. 
Egyszerre rezegteti a neve-
tőizmokat, miközben arra 
tanít, hogy ne vegyük már 
annyira komolyan az életet, 
mert több kárt okozunk vele, 
mint ami hasznot remélhe-
tünk racionális gondolkodá-
sunktól. A konfrontációk el-
kerülhetetlenek, belülről fáj-
dalmasak, de egy jó író, egy 
jó színész kezében a kelle-

metlen szituációk akár hu-
morrá is szelídülhetnek. 
Csányi Sándor egy korábbi 
interjúban így vallott erről:  
„A darabban sok mindenről 
magamra és a saját életemre 
ismertem. Minden férfi azt 
gondolja, hogy tud vezetni 
és ismeri a nőket. Pedig nem 
tudunk vezetni és közel sem 
annyira ismerjük a nőket, 
mint gondoljuk. A darab 
kapcsán megtanultam, hogy 
ha a nő beszélni kezd, ma-
radjak csöndben, nem kell 
feltétlenül figyelni, elég, ha 
néha hümmögsz vagy be-
mondod, hogy ’nahát, ilyet’, 
miközben egészen másról 
gondolkodsz. Ettől minden-
ki boldog. Ha megpróbálod 
megoldani egyből konflik-
tus lesz, ugyanis a nő nem 
azért mesél, mert megoldás-
ra van szüksége, hanem csak 
meg akarja osztani valakivel 
a gondolatait. Ez a különfé-
leképpen működő agy ered-
ménye…”. A tapolcai előa-
dás a színész előadói képes-
ségéről, de a vele készült in-
terjúban vallott gondolatok 
őszinteségéről is tanúbizony-
ságot tett. A közönség nagy 
tapssal jutalmazta a 70 per-
ces, egyszemélyes színház-
ként is nyolc különböző ka-
raktert megformáló Csányi 
vígjátékot.                        (tl)

Ma már jobban érti a nőket



Kemencét avattak

A

HEGYMAGAS - Új, fedett 
közösség i  kemencét 
avattak fel a hétvégén a 
településen.

A Tóth István vállalkozó ál-
tal épített kemence már au-
gusztusban állt, a fölé épített 
féltető a közelmúltban ké-
szült el, megközelítőleg 
egymillió forintból - tudtuk 
meg. A hegymagasi önkor-
mányzati testület nevében 
Tóth János Zoltán polgár-
mester köszöntötte a falu je-
lenlévő lakóit és a kemence-
avatásra meghívott vendé-
geket, köztük a kistérség 
több polgármesterét. - Vala-
mikor a kemence nem szá-

mított különleges dolognak, 
hiszen szinte minden háznál 
megtalálható volt, ám napja-
inkban jó esetben  egy teljes 
falu birtokol belőle egy pél-
dányt. Szerencsére ezt már 
mi is elmondhatjuk magunk-
ról. Mától a településünkről 
bárki, aki igényt tart rá, 
használhatja. Községünk-
ben a múltban több olyan 
épület, intézmény volt, 
amelyre büszke lehetett  a 

falu népe. Ilyen volt többek 
között a templom, az iskola 
és a kocsma is. Ma már sem 
iskola, sem kocsma nincs 
Hegymagason, de mostantól 
van egy kemencénk és büsz-
kék vagyunk rá - fogalma-
zott a falu polgármestere. A 
köszöntőt követően Cséry 
Gergő atya felszentelte, 
megáldotta a falukemencét 
és a benne sült első kenyeret. 
Az ünnepség hivatalos ré-

szét követően a jelenlévők a 
kenyéren kívül megkóstol-
hatták a langallót és a  sütő-
tököt is, amelyek Kozma 
Bognár László önkormány-
zati képviselő szakszerű irá-
nyításával készültek el az új 
falukemencében. A rendez-
vény finom, hagyományos 
ételeihez természetesen mi-
nőségi helyi borokat kínál-
tak a Szent György-hegyi 
gazdák.                         (tl)

Cséry Gergő atya felszentelte, megáldotta a faluke-
mencét és a benne sült első kenyeret                     Fotó: tl.

Mindenkinek, aki szeret olvasni
A hegyesdi lakosok kez-
deményezésére könyve-
ket helyeztek el a falu 
buszmegállójában, ame-
lyeket bárki, bármikor el-
veheti, elolvashatja.

Az okostelefonok világában 
nehéz elképzelni olyan szi-
tuációt, amikor várakoz-
nunk kell, s unatkozunk, 
gondolnánk, mobilunk min-
dig kéznél van. Igen ám, de 
előfordul, hogy lemerül, 
vagy elfogy a mobilnet, 
nincs WIFI. Biztos minden-
ki került már ilyen hely-
zetbe. Ahogy sokak számára 
az sem lehet ismeretlen, 
amikor késik a busz, vagy mi 
gyalogolunk ki hamarabb a 
megállóba, ezért marad jó 

pár szabad percünk, a közle-
kedési eszközön való uta-
zásról nem is beszélve. Or-
szágszerte néhány települé-
sen találkozni lehet olyan öt-
lettel, hogy a buszmegálló-
ban könyveket helyeznek el, 
amelyeket bárki levehet, ol-
vashat. Hegyesden is ezt ül-
tették a gyakorlatba néhány 
évvel ezelőtt, és úgy tűnik, 
sikeres a kezdeményezés. A 
fedett várakozóhelyen rend, 
tisztaság van, az elvitt köny-
vek is idővel visszakerülnek, 
mi több, számuk gyarapo-
dik. Az ötletgazda Lakatos 
Veronika volt, aki örül, hogy 
feleslegessé vált könyvei-
vel, CD-ivel azokat elaján-
dékozva másokon segíthet, 
örömöt szerezhet nekik.  (sr)

Könyvek a hegyesdi buszváróban. Bárki olvashatja, 
akinek van feleslege, tehet hozzá    Fotó: Szigetvári Réka

Hirdetés
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Lakatos Levente Tapolcán
ranykönyv díjak, A Ma-Agyar Könyvek Viadalán 

az év írója és az év szórakoztató 
könyve elismerés, több mint 
százötvenezer fős rajongótá-
bor. Többek közt ezekkel büsz-
kélkedhet a harmincas évei ele-
jén járó fiatal író, aki az Or-
szágos Könyvtári Napokon 
városunkba látogatott.
Lakatos Leventével Tapolcán 
Péringer Petra könyvtáros be-
szélgetett, aki munkásságáról, 
magánéletéről, személyiségé-
ről kérdezte, bár, mint kiderült, 
az ő esetében ezek nem szétvá-
lasztható dolgok. A találkozó 
során feltűnhetett, hogy a női 
nem tagjai teszik ki Levente 
rajongóinak nagy részét, legin-
kább ők olvassák könyveit. A 
beszélgetésből kiderült, már 
gyermekkorától kezdve sok 
hölgy vette körül, ezért köny-
nyebben azonosul női karakte-
rekkel, az ő szemszögükből is 
képes láttatni történeteket. Ma 
már nem is gondolnánk, egykor 
testsúlyproblémákkal küzdött, 
ami miatt csúfolták, ám jelent-
kezett egy drámatagozatos 
gimnáziumba, színésznek, új-
ságírónak állt, 17 évesen pedig 
az első írói sikereit érte el. Az 
est során többször hangsúlyoz-

ta, sosem szabad feladni, a ter-
veinkért, álmainkért küzdeni 
kell, és nem megijedni a ku-
darcoktól. Ahogy ő sem hátrált 
meg, bár többször megtehette 
volna, mikor negatív kritikákat 
kapott. A beszélgetés jó hangu-
latban telt, Leventének több-
ször voltak humoros megjegy-
zései, történetei, ezeket pedig 
csak fokozta Tomo, a kutyája, 
akit elhozott magával. A közön-
ség megtudhatta, gyermekek 
számára íródott egy könyv a 
kedvencről, ami a fiatal író 
felügyelete alatt készült el, és 

nem tartja kizártnak, hogy a ké-
sőbbiekben mesékkel is foglal-
kozzon. Most viszont más dol-
ga van, még az idén új könyve 
jelenik meg, és több helyre 
hívták író-olvasó találkozóra 
szerte az országban. A kialvat-
lanság és annak dacára, hogy 
nyakig ül a tennivalóban, 
egyáltalán nem látszott rajta a 
fásultság, mielőtt elköszönt, 
kedvelőinek dedikált, névre 
szóló könyvjelzőt osztogatott, 
velük „szelfizett”- úgy tűnt, a 
jelenlévők rögtön a szívükbe 
zárták a fiatal írót.                 (sr)

Lakatos Leventének még az idén új könyve jelenik 
meg, és sok helyre hívják író-olvasó találkozóra szerte 
az országban                                         Fotó: Szigetvári Réka

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Október 18 - 24. 

csütörtök – szerda

20. szombat  11:00   2D  
1200,-Ft

21 – 23. vas. – hétfő 14:00
Apróláb   

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 96 perc

...
18 – 22. csütörtök – hétfő, 
24. szerda  16:00 1200,-Ft               

PATRICK -
- Ebbel szebb az élet     

Színes, szinkronizált angol  
családi vígjáték 
Hossz: 94 perc

...
23. kedd 16:00 1200,-Ft

A néma forradalom     
Színes, szinkronizált német 

dráma
Hossz: 111 perc

...
18 – 22. csütörtök – hétfő, 
24. szerda 17:45 1200,-Ft   

23. kedd 18:00            
Csillag születik     

Színes, szinkronizált 
amerikai zenés film

Hossz: 135 perc 
...

18 – 22. csütörtök – hétfő, 
24. szerda  20:00  1200,-Ft   

23. kedd 20:15           
Húzós éjszaka az El 

Royale-ban     
Színes, szinkronizált 

amerikai misztikus thriller

06/87/412-289

A TVSE természetjárói 20-
án a 20 km távú Balatona-
kali- Horog-völgy- Kű- völgy-
Dörgicse- Zánka útvonalon 
kirándulnak. Találkozó a Ta-
polcai vasútállomáson 
szombaton reggel 7.40-kor, 
a vonat 7.50-kor indul. Az 
utazási költség teljes áron, a 
hazaúttal együtt 1.395 Ft.

Túra

Véget érhet a devizahitelesek 
kínlódása, új forintosítás jöhet
Új jogi megítélés alá eshetnek a 
devizahiteles esetek. A deviza-
hitelek ügyeinek megítélése a 
bíróságokon még mindig egy-
helyben topog. A Kúria jogegy-
ségi határozataira hivatkozva 
eddig alapvetően a bankszektor 
állt nyerésre. Az is igaz, hogy 
ügyes tárgyalási technikával az 
esetek 80%-ban a tárgyalások 
során jelentős eredményeket 
lehet elérni. Azonban a végre-
hajtások és árverések intenzi-
tása egyre csak növekszik. 
Az Európai bíróság C-51/17 
számú ítélete megnyithatja a le-
hetőséget az összes devizahitel 
előtt, akár egy bankkal történő 
egyezségre, vagy pedig peres 
eljárásra. Természetesen figye-
lembe kell venni az ügyek 
egyedi sajátosságait és a hitel-
szerződés egyéb kitételeit is. A 
szerződés semmisségi eljárás-
ban visszatérhetünk a felvétel-
kori árfolyamhoz, sőt még az 
állam által jóváhagyott forin-
tosítási árfolyam is figyelmen 
kívül hagyható lesz.
Ha a bírósági ítélkezési gyakor-
lat figyelembe veszi az Európa 
Bíróságnak ezen ítéletét, na-
gyon sok hitelszerződésben 
megállapíthatóvá válik, hogy 
az ügyfél már nem tartozik a 
banknak. Sőt adott esetben még 
az is megállapíthatóvá válik, 
hogy az ügyfél visszatérítésben 
részesülhet főleg azokban az 
esetekben, ahol a szerződés 
már megszűnt vagy a vége felé 
jár.
Az árfolyamkockázat megálla-
pítása rendkívül bonyolult ösz-
szefüggések eredménye. Kizárt 
dolog, hogy azt egy átlagos fo-
gyasztó megértette. A kockázat 
feltáró nyilatkozat ezt a hiá-
nyosságot nyilvánvalóan nem 
pótolta. További hiba volt a 

bankok részéről az is, hogy a hi-
telbírálati eljárásokban nem ke-
rült sor az ügyfél árfolyam-
kockázat-tűrő képességének 
vizsgálatára.
A bankok reagálása még várat 
magára. Nyilván nem fogják 
feladni egy könnyen, hiszen 
igen jelentős érvágást jelenthet 
a részükre, ha az árfolyam-
kockázatból keletkezett befize-
téseket vissza kellene fizetni. 
Nagy hangsúlyt kaphat a peren 
kívüli megegyezés, könnyíté-
sek megadása. Senkinek nem 
lehet érdeke egy esetleges 
hosszú ideig elhúzódó peres 
eljárás. A bíróság ítélete irány-
adó, azt figyelmen kívül hagyni 
nem lehet. Nyilván az is kér-
désként merül fel, hogy mi lesz 
azokkal az ügyekkel, amelyek 
már lezárultak, esetleg a fede-
zetek már értékesítésre kerül-
tek. Ezekben az esetekben kár-
térítési eljárás is felmerülhet. 
Óva intjük az adósokat, hogy 
azonnal bírósághoz rohanja-
nak, előtte mindenképpen tájé-
kozódjanak a megoldási lehe-
tőségekről, hiszen bizonyos 
ügyek nagyon összetettek le-
hetnek. Az eset összes körül-
ményének vizsgálata nélkül 
akár visszájára is fordulhat az 
ügyintézés. Az új irányelvek 
alapján lehetőségek adódhat-
nak az idő közben felhalmozó-
dott ügyleti késedelmi kamatok 
jelentős csökkentésére is akár 
peren kívüli eljárásban.
Az egész devizahiteles kérdés-
kört már 10 éve le kellett volna 
zárni. Megalapozott lehet az a 
vélemény, hogy nagyon sok 
adós ügye véglegesen lezárha-
tóvá válik.
  Kovács László elnök
Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület

       Heti haiku: Sorsunk

Pók a hálójában
Párkaként szövi, vágja

létünk fonalát.

Herczeg-Vecsei Katalin

Patrick - Ebbel szebb az 
élet - Akinek van háziállata, 
az sosincs egyedül - mond-
ják. Sarah (Beattie Ed-
mondson) azonban egyál-
talán nem vágyik állatra, 
amikor a nagymamája rá-
bízza a mopsz kutyáját. Ne-
hezen jutnak közös neve-
zőre: a kutyát ugyanis a 
nagymama teljesen elké-
nyeztette. Az idő múlásával 
Sarah rájön, hogy Patrick, 
a mopsz jó hatással van az 
életére. Ez az angol családi 
film jó kikapcsolódást tud 
nyújtani az egész család 
számára! Megtekinthető a 
tapolcai moziban október 
31-éig mindennap!    (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 190-290 Ft/kg
Sárgarépa: 350 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 230 Ft/kg
Paprika: 330-420 Ft/kg
Paradicsom: 399 Ft/kg
Alma: 220-280 Ft/kg

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-mail 
címre.  A beérkezet t  í rások 
szerkesztett formában jelennek 
meg újságunkban a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételével.

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Ismét pályára léptek 
Szezont kezdtek a tapolcai kézilabdások, hét együttessel
A Tapolca VSE kézilabda 
szakosztály hét csapattal 
kezdte meg a szezont. 
Több korosztállyal lépnek 
pályára hétről hétre a 
bajnokság fordulóiban.

Antal Lászlóné szakosztály-
vezető lapunkkal megosz-
totta, az idei szezon nem úgy 
kezdődött, mint tervezték. 
Egy korábbi edző távozott a 
csapatból, és vele nem várt 
módon további öt játékos is. 
Ez felborzolta a kedélyeket, 
de végül sikerült megoldani 
a kialakult szituációt. Jelen-
leg rajta kívül Lakos Dezső 
és Schneider Zsolt foglalko-
zik a kézilabdásokkal. A 
Veszprém megyei bajnok-
ságban résztvevő, pár éve 
újraszerveződött férfi csapat 
fiataljai lelkesen veszik a 
küzdelmet idősebb társaik 
ellen. A szintén a megyei 
bajnokságban pályára lépő 
női csapat szívét - lelkét ki-
teszi a mérkőzések alatt. 
Többen közülük nemrég ke-
rültek fel a serdülőktől. Az 
Országos Serdülő Bajnok-
ság III. osztályának Észak – 
Nyugati csoportjában verse-

nyeznek a tapolcai lányok. 
Nincsenek könnyű helyzet-
ben, hiszen igen erős csapa-
tok ellen, mint például Győr, 
vagy Székesfehérvár kell 
küzdeniük. Eddig nem val-
lottak szégyent és ezután is 
ugyanolyan energikusan ve-
tik bele magukat a mérkőzé-
sekbe, mint ez idáig. A Gyer-
mekbajnokság Tóth László 

régiójában szerepelnek az A 
csoportban a Leány U14 3. 
osztályban, a Leány U13, 
valamint a Fiú U11 bajnok-
ságokban a TVSE további 
csapatai. A legkisebbek, az 
U10-es fiúk, a Kisiskolás 
bajnokságban, szivacskézi-
labdában indultak. Ők egye-
lőre edzenek, október végén 
lesz  az első mérkőzésük.

A szakosztályvezető hozzá-
tette, nagyon pozitív a jövőt 
tekintve. Sokat vár ettől a 
szezontól, lányoktól és fiúk-
tól egyaránt. Ahhoz, hogy 
minden jól működjön, nyu-
godt háttér szükséges, to-
vábbá az, hogy a szakosz-
tályvezetés együtt legyen. 
Mindez megvan, okkal bíz-
hat a sikeres szezonban. (me)

Míg a TIAC VSE idősebb 
csapatai hétről hétre a 
bajnokság fordulóiban 
méretik meg magukat, ad-
dig a legkisebbek a Bozsik 
- program keretén belül 
szervezett tornákon és 
fesztiválokon szerepelnek 
jó teljesítménnyel.

A legkisebbek, azaz az U7 és 
U9 korosztály legutóbb, 
szeptember végén, a Keszt-
helyen megrendezett Bozsik 
fesztiválon, két helyszínen 
nagyon ügyes megoldások-
kal és szép gólokkal szere-
pelt. A TIAC-os fiúk C ré-
giós kiemelt Bozsik tornán 
vettek részt Marcaliban. 
Hetsey Pál vezetőedzőtől 
megtudtuk, kiváló labdarú-
góidőben, jól előkészített 
pályák várták a résztvevő 
csapatokat. Az U11-es játé-
kosok kissé nehezen induló 
kezdés után kimondottan jó 
iramú mérkőzéseket játszot-
tak. Időnként szép megoldá-
sokat, nagy küzdést láthattak 
a nézők. A csapat tagjai Pő-

n SZLALOM - A tapol-
cai szlalom versenyző, 
Szollár Norbert ismét do-
bogón végzett legutóbbi 
megmérettetésén, Pécsen. 
A Sopia- Net Szlalom 
Show a Digistar Kupáért 
elnevezésű versenyen, ok-
tóber első szombatján 
Norbert kategóriájában 
aranyérmet, míg abszolút-
ban bronzot szerzett.  (me)

n VÍVÁS - A Tapolcáról 
indult Siklósi Gergely ok-
tóber elején a Genfben 
megrendezett férfi párbaj-
tőr szatellit versenyen 
százhat induló közül a 
hatodik helyen végzett. 
Edzője Dancsházy-Nagy 
Tamás.                      (me)

n LABDARÚGÁS - A 
Megyei III. osztály Déli 
csoportjában vasárnap a 
TÖFC Szabó Zoltán, va-
lamint Nagy László hat 
góljával 7:0-ra győzte le 
itthon a Zánka SC-t. Edző 
Boczkó Gyula. A Diszeli 
SE 1:2-re kapott ki hazai 
pályán a Révfülöp NKSE-
től. Gólszerző Gyenge 
Roland.                     (me)

dör Zsombor, Lendvai Nor-
bert, Hegyi Márk, Szabó Za-
lán, Giczi Dominik, Németh 
Máté, Németh András, Sipos 
Mátyás, Szokoli Áron, vala-
mint Csetey Zsombor voltak. 
Az U13-as csapat az egész 
torna alatt fegyelmezetten 
játszott. Jó megoldások, jó 
döntések jellemezték a játé-
kukat. A csapat tagjai Ko-
vács Krisztofer, Kovács 
Krisztián, Csetey Bálint, 
Farkas Gergő, Bogdán Im-

Érmekkel kezdett az úszólány 
Németh Emília tapolcai 
úszólány megkezdte a 
versenyszezont. Öt érem-
mel tért haza az ősz első 
megmérettetéséről, Keszt-
helyről.

A Somogy és Zala megyei 
régiós körversenyt ötödik 
éve rendezik meg Csurgó, 
Lenti, Marcali és Keszthely 
állomásokon. Idén utóbbi 
városban, szeptember utolsó 
hétvégéjén várták az úszókat 
az első fordulóra. Emília 

erős kezdéssel indított. 50 m 
mell, 50 m gyors, illetve 
4x25 m fiú – leány gyorsvál-
tó versenyszámban arany-, 
míg 100 m vegyes, valamint 
50 m hát számokban ezüst-
érmet szerzett. A délelőtt 
legeredményesebb leány 
versenyzőjeként ő hozhatta 
haza az Intersport külön-
díját. Egyesülete, a Keszt-
helyi Kiscápák SE a csa-
patok versenyében az első 
helyen végzett. Edzője Csa-
la Tamás.                         (me)

re, Simon Dominik, Kiss Ba-
lázs, Figler Zalán, Giczi 
Gergő, Kolompár Balázs, il-
letve Morauszki Krisztián 
Milán voltak. A hetet kie-
melt Bozsik tornával fejez-
ték be Marcaliban, másnap, 
a következő hetet, körzeti 
Bozsik tornával kezdték 
itthon. A Városi Sport – és 
Szabadidő Centrumban a fi-
atal labdarúgók hazai pályán 
mérkőztek meg vendégeik-
kel.                                   (me)

A fiatalabb focisták sem tétlenkednek

Rövid hírek
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A Veszprém megyei bajnokságban indult TVSE csapat edzőjével, Antal Lászlóné-
val (balra), a hétvégi hazai mérkőzésen. Magabiztosan, 31:19-re győzték le az Al-
sóörsi SE együttesét                                                                                  Fotó: Májer Edit

Kiemelt Bozsik tornán vettek részt a TIAC-os fiúk ha-
zai pályán                                           Fotó: Helyszíni felvétel

Emília öt érmével és az Intersport különdíjával az ősz 
első versenyén                                   Fotó: Helyszíni felvétel

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!



Kismamák, kisbabák
Bizonyított tény, hogy az anyatej az ember egész életére kihat
Az idén is októberben tar-
tották meg Tapolcán az 
anyatejes táplálás világ-
napjához kapcsolódó 
programot a kismamák-
nak és gyermekeiknek.

1992-től rendezik meg vi-
lágszerte az anyatejes táp-
lálás, más néven a szoptatás 
világnapját. Sajnos egyre 
több csecsemő hal meg 
azért, mert nem jut anyatej-
hez. Ezért indította el az 
Egészségügyi Világszerve-
zet és az UNICEF átfogó 
programját a csecsemők 
egészséges táplálása érdeké-
ben. Magyarországon is 
csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez, Tapolcán a Védőnői 
Szolgálat szervezi meg a 
programot a Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási 
Intézet támogatásával 2003 
óta minden évben. Igaz, 
hogy nem augusztus elsején 
tartják, amikor a világnap 
eredeti időpontja van, ha-
nem októberben, ám ez mit 
sem von le a program jelen-
tőségéből.

- Különösen fontos az anya-
tejes táplálás, az ember 
egész életére kihat. Ezért 
igyekszünk erre felhívni a 
figyelmet úgy, hogy azokkal 
a kismamákkal és gyerme-
keikkel töltünk el néhány 
órát, akik legalább fél évig 

szoptattak - mondta érdeklő-
désünkre a szervezők nevé-
ben Lenner Lászlóné védő-
nő. A Tamási Áron Művelő-
dési Központba ezúttal hu-
szonnégy kismama érkezett 
gyermekével, volt akit férje 
is elkísért, illetve több nagy-

mama is ellátogatott a jó 
hangulatú rendezvényre. 
Először Tóth-Rompos Patrí-
cia tartott gitárral, énekkel 
„ringató foglalkozást”, majd 
a Baba-mama klub  játékai 
kerültek a figyelem közép-
pontjába.                          (szj) 

SZEM - PONT
Egyik tapolcai olvasónktól kaptuk az információt, mi-
szerint többen is panaszkodtak amiatt, hogy mozgássé-
rült beteget nem engedtek be autóval a kórházi parko-
lóba. Informátorunk három konkrét esetről számolt be, 
olyan személyek kapcsán, akik a megfelelő igazolással is 
rendelkeznek, és számukra egyébként is indokolt lenne 
az, hogy a lehető legközelebb kerüljenek a bejárathoz. 
Olvasónk hozzátette azt is, hogy azért áll értetlenül az 
eset előtt, mert közben a szóban forgó parkolóban min-
dig vannak üres helyek, beleértve a mozgássérült jelzés-
sel ellátott részeket. Valóban érdekes hozzállás, de 
annak, aki mozgásában korlátozott, nyilván több ez, mint 
érdekesség.                                                                      (szj)

2018.10.05.
Forgács Attila 
és Kátai Krisztina
2018.10.06.
Patkós Máté és
Domán Fruzsina Éva
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Az anyatejes táplálás világnapjához kapcsolódó minapi program a Tamásiban. Ta-
polcán a Védőnői Szolgálat szervezi meg  a Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet támogatásával 2003 óta minden esztendőben                                         Fotó: szj.

Házasságkötés Heti SÜTI

Gyümölcstorta

Hozzávalók a piskótához (2 gyü-
mölcstorta formához): 5 tojás, 5 
evőkanál cukor, 5 evőkanál liszt, 2 
evőkanál olaj, csipetnyi sütőpor
A krémhez: 2,5 dl tej, 1 cs. vaníli-
ás pudingpor, 25 dkg margarin, 15 
dkg porcukor, 4 evőkanál rum, kb. 
40 dkg gyümölcs (eper, málna, ri-
bizli, vagy vékonyra szeletelt őszi-
barack befőtt,  narancs, citrom), 
tejszínhab, vagy tortabevonó zselé
Elkészítés: A hozzávalókból pis-
kótatésztát készítünk, a végén ke-
verjük bele az olajat. Zsírozott, 
lisztezett formában sütjük. 
A pudingot kevés hideg tejjel simá-
ra keverjük, hozzáadjuk a többi te-
jet, és állandó keverés mellett fel-
forraljuk, néhány percig főzzük, 
majd lehűtjük. A krémhez a cukrot 
a margarinnal habosra keverjük, 
hozzáadjuk a kihűlt pépet, és simá-
ra keverjük. A krémet elfelezzük, a 
kisült piskótákra kenjük, tetejét 
kirakjuk a gyümölcsszemekkel. 
Tortabevonó zselével, vagy tej-
színhabbal díszítve tálaljuk.
  Dobosné Szabó Márta
  Székesfehérvár

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 06/87/412-289

Hirdetés

Prokaj Attila
Nyárutó

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus címünkre!

 tapolcai7nap@gmail.com

A beküldendő fotó kapcsán nincs 
különösebb feltétel, csak annyi, 
hogy Tapolca szépsége köszönjön 
vissza róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

Az én városom...

Hirdetés

Hirdetés
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