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Adventi várakozás
A díszvilágítással együtt kigyúlt az első gyertya is Tapolcán
ÜNNEPVÁRÁS - Az első 
gyertya meggyújtásával 
advent első vasárnapján 
megkezdődött a hagyo-
mányos, Adventi várako-
zás  néven ismert, színes 
tapolcai programsorozat.

Az események jégszobrász- 
show-val indultak, majd 
Dobó Zoltán ünnepi beszé-
dét hallhatták az érdeklődők. 
A polgármester úgy véleke-
dett, hogy az adventi várako-
zás erősíti a családok össze-
tartó erejét. - Mivel 2018 a 
családok éve, ezért a mai 
gyertyagyújtást azoknak 
ajánlom, akik a család eltar-
tása érdekében távol dolgoz-
nak, s nem lehetnek itt ve-
lünk - tette hozzá. 
A város ünnepi fényeinek 
bekapcsolása után a Tapol-
cai Bárdos Lajos Általános 
Iskola diákjai szavaltak, 
majd a történelmi egyházak 
képviselői mondtak köszön-
tőt a színpadon. A folytatás-
ban a Batsányi Táncegyüttes 
adott műsort, illetve Dávid 
Roland fellépése szerepelt a 
kínálatban. Az Adventi vára-

kozás részeként a második 
vasárnapon, azaz 9-én lesz a 
népszerű forralt bor főző 
verseny. A Mindenki kará-
csonya az idei évben 16-ára 
esik, amit a Tamási Áron 
Művelődési Központ mun-
katársai szerveznek. Jó tud-
ni, hogy péntekenként fa-
nyüvő családi játékpark és 
„Vacogó kuckó” vár min-
denkit, kézműves foglalko-
zással, szombatonként pedig 
zenés estekkel készülnek a 

szervezők, hogy még kelle-
mesebbé tegyék forralt bo-
rozást, teázást a Fő téren. 
December 8-án délután 3 
órától számítanak a gyere-
kekre a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban, hi-
szen 17 órakor ideérkezik a 
városi mikulás. Az év végén, 
harmincadikán tartják a kol-
básztöltő versenyt, amelyre 
december 19-ig jelezhetik 
részvételi szándékukat az if-
júsági és a felnőtt csapatok. 

A sokak által kedvelt Ma-
lom-tó úszásra idén is meg-
érkezik Schirilla György, a 
„nemzet rozmárja”, vala-
mint Deák Bárdos Mihály 
birkózó is elfogadta a tapol-
cai invitálást. A tó partjáról 
aztán a Fő térre helyeződik a 
hangsúly Szilveszter éjsza-
káján. Itt már este 7-től DJ 
Szasza szolgáltatja a zenét, 
éjfélkor pedig közös koc-
cintásra vár mindenkit a vá-
ros polgármestere.          (szj)

Kényes téma, nagy érdeklődés

Támogatás a bölcsődének

Hevesi Krisztina pszicholó-
gus, egyetemi oktató, szexo-
lógus volt a vendége a Ta-
polcai Lelki Egészségfejtési 
Központ által szervezett elő-
adássorozat legutóbbi prog-

ramjának. Az esemény nagy 
érdeklődés mellett zajlott a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban pénteken este. 
(Folytatás a 2. oldalon 
„Őszintén...” címmel)      (tl)

A közelmúltban két böl-
csődei csoportszobában 
cserélték a rossz állapotú 
műpadlót szép új parket-
tára a zalahalápi BEFAG 
Parkettagyár önzetlen se-
gítségével.   

Erről Segesdi Anett a tapol-
cai Ringató Bölcsőde veze-
tője tájékoztatta lapunkat a 
minap. 
Mint elmondta, levélben ke-
reste meg a vállalat vezeté-
sét, ahonnan gyors és biztató 
választ kapott. Ennek folyta-
tásaként, immár támogató-
ként szállították nekik a par-
kettát, ami ma már két cso-
portszobában teszi szebbé a 
gyerekek mindennapjait. 
Egy apuka és egy nagypapa 
(Slenner István és Papp 
László) segített a lerakás-

ban, természetesen ők is tár-
sadalmi munkában. 
Azt is megtudtuk, hogy a 
Bölcsődéért Alapítvány 
részt vett a Tesco Kicsik 
mozgásra fel! pályázatán, 
amelyet a leadott szavatok 
alapján meg is nyert. Így az 
intézmény egy mini játszó-
térrel és egy „labdatenger-
rel” gazdagodott. Ez a sok 
kis örökmozgó számára 

igencsak értékes ajándék. A 
bölcsi egyébként jelenleg öt 
gyermekcsoporttal, összes-
ségében 62 férőhellyel, azaz 
teltházzal működik, a Szo-
ciális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet önálló szak-
mai egységeként.  Tizenhá-
rom kisgyermek-nevelő, 
négy dajka és egy karban-
tartó látja el a napi feladato-
kat.                                 (szj)

A remény
gyertyája
Az adventi gyertyák-
nak számos jelentést 
tulajdonítanak, a ka-
tolikus népi vallásos-
ságban például az el-
ső a hit, a második a 
remény gyertyája. A 
harmadik Szűz Mári-
áé, és azé az örömé, 
hogy a Fiú a Földre 
jött, a negyedik Ke-
resztelő Szent Jáno-
sé, aki utat készített 
Jézusnak az emberek 
szívében. Ez a szere-
tet gyertyája. Érdekes 
az az értelmezés is, 
amelyet nemrég lát-
tam, a világhálón ter-
jedő videó formájá-
ban. Eszerint az első 
a béke, a második a 
hit, a harmadik a sze-
retet. S ha ezeket va-
lami külső tényező ki-
oltaná, még mindig ott 
a negyedik, a remény 
gyertyája, amelynek 
lángja ismét meg-
gyújthatja a másik 
hármat. Ezért soha 
nem szabad a re-
mény lángjának  kia-
ludnia.

          Szijártó János

Hevesi Krisztina a megosztó oldalak helytelen haszná-
latának és a pornó műfaj nagyfokú jelenlétének káros 
hatásait is elemezte Tapolcán                     Fotó: Töreky L.

Az első gyertya már világít, a jégszobrász által kifaragott felirat mögött     Fotó: szj.

A kicsik 
ideális 
környezet-
ben tölthe-
tik az időt. 
Ehhez az 
új parket-
ta és az új 
játékok is 
hozzájárul
nak
      Fotó: szj.



(Folytatás az 1. oldalról)
A közönséget Györkös Vivi-
en a Lelki Egészségfejlesztő 
Központ (LEK) munkatársa 
köszöntötte, aki a szervezők 
céljairól, illetve gyakorlati 
tevékenységéről tájékoztat-
ta a jelenlévőket, népszerű-
sítve  a  lelki segítségnyújtás

 helyi lehetőségeit. Elhang-
zott, a különböző egyéni és 
csoportfoglalkozások mel-
lett, népszerű hazai előadók 
tapolcai meghívása is sze-
repel programjaikban. Leg-
utóbb például dr. Szondy 
Máté pszichológiai előadása 
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Utak javítása, fejlesztése
AKTUÁLIS- Útfejlesztés-
ről, aszfaltozásról, csapa-
dékvíz-elvezetésről tartott 
tájékoztatót Kozma Hen-
rik alpolgármester a vá-
rosházán.

A Hajagos-hegyen két másik 
út kritikus szakaszaival sze-
rettük volna kezdeni a hely-
reállítást, de a külső körül-
mények úgy hozták, hogy 
egy harmadik helyen történ-
hetett meg a javítás, a szilárd 
burkolattal történő ellátás. A 
7524-es számú útnál az volt 
a gond, hogy jelentősen el-
tért a nyomvonal a térképhez 
viszonyítva, a 7307-esnél 
pedig egy villamos földká-
bel kiváltásának szükséges-
sége hátráltatta a tervezett 
munkát. Ami viszont elké-
szült, az lényegesen meg-
könnyíti a közlekedést. 
Összességében, a terepren-
dezéssel, anyagköltséggel 
együtt ez a beruházás 774 
ezer forintba került - mondta 
Kozma Henrik.
Azt is megtudtuk, jól halad-
nak a munkálatok a Szent 
György utca végénél, az el-
kerülő útnál kialakítandó 
csapadékvíz elvezetésére 
szolgáló ároknál. Ez most 
nyílt árok, de a tervekben 
egy felülről zárt csővezeték-

Őszintén a szexuális és párkapcsolati problémákról

Kozma Henrik: A Hajagos-hegyen elkészült rész je-
lentősen megkönnyíti a közlekedést                 Fotó: szj.

töltötte meg a TÁMK szín-
háztermét. Hasonló érdeklő-
dés övezte Hevesi Krisztina 
előadását is, aki a közösségi 
oldalak és a pornó műfaj ne-
gatív hatásainak elemzésé-
vel, kritikájával kezdte elő-
adását. Elhangzott, az inter-
neten, a közösségi oldalakon 
való lógás képes megvál-
toztatni, hamis irányba te-
relni a tér-idő viszonyokat és 
az emberi jellemvonásokat 
is. Az előadó a „szubklinikai 
nárcizmus” szakkifejezést 
használta arra jelenségre, 
amelyben fontosabb a pilla-
nat megmutatása, mint an-
nak örömteli megélése, 
ugyanakkor túlzott csaló-
dottságot okoz, ha nem sike-
rül elérnünk a kívánt hatást, 
tehát kevés a megosztásra 

jutó „like” -ok száma. A je-
lenség különösen a vissza-
jelzések iránt különösen fo-
gékony és túlérzékeny ifjú-
ság számára jelent súlyos 
mentális veszélyeket. A 
szintén leginkább az inter-
neten terjedő „pornókultú-
ra” hasonló problémát, 
problémákat generál, de a 
felnőtt párkapcsolatokat is 
erősen próbára teszi- derült 
ki az előadásból. Hevesi 
Krisztina szerint a pornót fo-
gyasztók saját párjuk szép-
ségét, nemi életük minősé-
gét, végső soron párkapcso-
latuk egészét gyakran  
rossznak élik meg, elégedet-
lenek azzal. A magyarázat 
szerint, az internet világának 
ingerbősége miatt szürkébb-
nek látjuk a valóságot, el-

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
December 10. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
December 17 14. 14.00-16.00

Kézilabdások bálja
Harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Jótékonysági 
Kézilabda Batyus Bált a Ka-
zinczy Ferenc Tagintéz-
ményben nemrég. Cél a 
sportág támogatása, népsze-
rűsítése volt, mindez egy jó 
alkalomhoz kötve.
A rendezvényen közremű-
ködtek előadásaikkal a helyi 
szakosztály leány játékosai, 
valamint a Batsányi Tánc-
együttes is. Dobó Zoltán 
polgármester nyitotta meg a 
bált, Rig Lajos országgyűlé-
si képviselő a kézilabda ed-
zőket köszöntötte. A zenei 
aláfestésről a Retro együttes 
gondoskodott. 
A belépő- és a tombolaje-
gyek ára a helyi szakosztályt 
és sportolóikat segíti. A 
szervezőktől megtudtuk, a 
program remek hangulatban 
telt, mindenki jól érezte ma-
gát.                                (me)
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hisszük, hogy ránk a végte-
len lehetőségek tárháza, a 
potenciális partnerek elérhe-
tősége vár. A nagy mennyi-
ségben jelenlévő pornó gya-
kori használata, különösen a 
vizualitásra fogékonyabb 
férfiaknál a normális pár-
kapcsolati elköteleződés el-
len dolgozik. Az előadó szó-
kimondóan, személyesen is  
megtapasztalt,  gyakran hu-
morba ágyazott példák men-
tén beszélt a férfi és a nő vi-
selkedésbeli, szexuális kü-
lönbségeiről, arról, hogy a 
kölcsönös megértést milyen 
új jelenségek és abból faka-
dó tévhitek nehezítik meg 
korunkban, de arról is szót 
ejtett, hogy mit tehetünk az 
említett káros jelenségek el-
len.                                   (tl)

kel oldanák meg az elfo-
lyást, illetve ezen a részen 
lehet majd egy átereszt kia-
lakítani az elkerülő út alatt, 
Kisapáti irányába. Ez jelen-
tős mértékben javítana azon 
a problémán, amelyet az 
időnként a nagyobb mennyi-
ségben lehulló csapadékvíz 
okoz a déli városrészben.
A Martinovics utcánál is át 
kell majd alakítani a mostani 
nyílt árkot, hogy utána asz-
faltozni is lehessen. Az al-
polgármester arról is tájé-
koztatott, hogy a Hunyadi 
utca és a Damjanics utca 
aszfaltozását november 30-

ig kellett volna a vállalko-
zónak elvégeznie, de több 
akadály is felmerült, többek 
között a szükséges aszfaltot 
nem sikerült időben besze-
rezni. - Erre, valamint a téli 
időszakra való tekintettel 
módosítottuk a szerződést, 
ami azt jelenti, hogy a be-
ruházást 2019. május 31-ig 
kell befejezni. A jövő évben, 
forrás függvényében szeret-
nénk még több utcát is asz-
faltozni Tapolcán, többek 
között a Stadiont, a Vajdát, a 
Fenyvest és a Simon Istvánt 
- tette hozzá az alpolgár-
mester.                             (szj)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Hirdetés

  A ”szubklinikai
nárcizmusról” is
hallhatott a közönség

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.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

mail:  fideszvpvk3@gmail.com
  fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 2.

http://www.tapolca.hu


n ÉNEK - A  VIII. Or-
szágos Népek Tánca-Né-
pek Zenéje középdöntőjét 
Hódmezővásárhelyen 
rendezték meg a hétvégén. 
A Tapolca-diszeli Hazafi 
József is részt vett a meg-
mérettetésen, és végül a 
megszerezhető 50 pontból 
48 pontot ért el. Ezzel a 
teljesítménnyel tovább ju-
tott az országos döntőre, 
amelyet Szegeden rendez-
nek meg februárban.  (szj)

n  TÚRA - A TVSE Ter-
mészetjáró szakosztály 
december 8-án a 16 km 
távú Zánka- Monoszló- 
Balatonhenye- Cser-me-
gye- Kapolcs útvonalon 
kirándul. Találkozó a ta-
polcai vasútállomáson 
szombaton 7.40-kor, a vo-
nat, 7.50-kor indul. Az 
utazási költség teljes áron 
a hazaúttal 1.020 Ft.  (me)

n VÍVÁS - Tapolcai 
ezüstérem is született a ba-
jai vívóversenyen. A III. 
dr. Pósa Sándor Vívó Em-
lékversenyen a Tapolca 
Vívóklubot Tóth Adrienn 
és Szabó Kitti képviselte. 
A felnőtt B kategóriás vi-
dékversenyen Adrienn 
ezüstérmet szerzett, Kitti-
nek viszont nem sikerült a 
legjobb tizenhat közé ju-
tás. Edzőjük Gauland Zsó-
fia.                              (me)

Rövid hírek
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Kisbuszokat vehettek át
A TAO támogatás révén két 
új kisbuszt vehettek birtokba 
a helyi utánpótlás sportolók 
a közelmúltban. 
A városvezetés és a TVSE 
adta át a járműveket a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok parkolójában a kézi-
labda, illetve a kosárlabda 
szakosztályoknak.
A Tapolca Városi Sporte-
gyesület elnökhelyettese, 
Puskás Ákos elmondta, a ké-
zilabda és kosárlabda szak-
osztályokhoz kapcsolódóan 
benyújtott pályázatoknak 
köszönhetően két modern, 
8+1 személyes Ford Tranzit 
gépjárművet sikerült vásá-
rolni az egyesületnek, így a 
másfél éve érkezett kisbusz-
szal együtt már három mik-
robusszal tudják biztonsá-
gosan szállítani az utánpót-
lás sportolókat mérkőzések-
re, tornákra. Rajtuk kívül 
természetesen a többi szak-
osztálynak, egyesületnek is 
lehetősége van igénybe ven-
ni a járműveket. Megtudtuk, 
a beszerzéshez szükséges 
összeg 30%-os önrészét az 

önkormányzat, 70%-át pe-
dig a TAO pályázatokban 
résztvevő helyi és környék-
beli támogatók biztosították. 
Köztük volt a DBW Hun-
gary Kft, az Erra Transz Kft, 
a Flexmont Kft, a KGB – Air 
Kft, a Nagy és Nagy Kft, a 
Rockwool Hungary Kft, a 
Stimmel Kft, a Tapolcai 
Nyugalom Kft, a Természe-
tes Füst Bt, valamint a TLW 
Kft is. Dobó Zoltán polgár-
mester a helyszínen lapunk-
kal megosztotta, úgy gon-
dolja, a városi sportélet 
egyik legnagyobb erőssége 
az utánpótlás korú sportolók 
kinevelése, így fontosnak 

tartja, hogy minél több gyer-
meknek jó lehetőséget tudja-
nak biztosítani a testmoz-
gásra. Ebben kiváló partner 
a TAO rendszer, mely nem 
csak a sportolók utaztatá-
sának megoldásában segített 
eddig a városnak, hanem 
többek között a tornatermek, 
öltözők felújításában, vilá-
gításkorszerűsítésében is. A 
Városi Sport - és Szabadidő 
Centrum füves labdarúgó 
pályájának gyepcseréjét, va-
lamint az épület korszerű-
sítését is a pályázat nyújtotta 
forrásokból oldják meg. 
Terveik közt szerepel még 
egy busz beszerzése is.   (me)

A TVSE kosárlabda és kézilabda szakosztályai vették 
birtokba a két új kisbuszt                          Fotó: Májer Edit

1928. november 26-án, Ta-
polcán született az az idős 
hölgy, akit a helyi kórházban 
a napokban köszöntött a vá-
ros polgármestere 90. szüle-
tésnapja alkalmából.
Dobó Zoltán, Koronczi Sán-
dorné, Marika néninek egy 
csokor virág kísértében adta 
át Magyarország miniszter-
elnökének születésnapi üd-
vözlő oklevelét, illetve a ve-
le járó juttatásokat. Az ese-
ményre a tapolcai Deák Jenő 

Kórház új épületében, az 
ápolási osztályon került sor, 
ahova ajkai kórházi keze-
lését követően került a néni.
Marika néni 1966-ban veszí-
tette el katona férjét, háztar-
tásbeliként onnantól egye-
dül nevelte fel egyetlen fiát. 
Ma két unokával és hat déd-
unokával dicsekedhet. Az 
idős hölgy igazi ős tapol-
cainak számít, hiszen 1928-
óta, tehát születésétől hely-
ben, Tapolcán él.                (tl)

A kilencvenedik születésnap

Marika néni combnyaktörésből lábadozik jelenleg a 
Deák Jenő Kórház ápolási osztályán. Fia, menye és 
Dobó Zoltán köszöntötte őt 90. születésnapján  Fotó: tl. 

Az idén is megrendezték a 
hagyományos András-na-
pi bormustrát, amelynek 
az Artemis Panzió étterme 
adott otthont az elmúlt 
pénteken. Ezúttal a helyi 
borokkal együtt bemutat-
kozott a közismert Hor-
váth Családi Pincészet. 

A rendezők nevében Bakos 
György, a diszeli település-
rész önkormányzati képvi-
selője köszöntötte a résztve-
vőket. Beszédében a bort, 
mint fogalmat definiálta. 
- Varázsszer, amelyben van 
igazság, bánat, feledés, nosz-
talgia, romantika, öröm, sőt, 
ami különösen lényeges, a 
bor fontos gasztronómiai 
kelléke életünknek. A mér-
tékkel fogyasztott bor meg-

teremtője és szimbóluma a 
közösségi összekovácsoló-
dásnak. A kulturált fogyasz-
tás barátságossá tesz ben-
nünket és a borospohár mel-
lett őszinte, igaz barátságok 
is köttetnek. Fontos a mér-
tékkel történő fogyasztás és 
nélkülözhetetlen a borok is-
merete - hangsúlyozta, majd 
az András-napi hagyomá-
nyokról is szólt. Több más 
mellett elhangzott, hogy 
ilyenkor „elzárják a hegedű-
ket”, befejeződnek a bálok, 
mulatságok, kezdődik az ad-
vent. Másrészt András-nap-
pal indultak a disznóvágá-
sok, hiszen az idő hidegre 
fordulása már megóvta a hú-
sokat a megromlástól.
Dobó Zoltán polgármester 
megköszönte a jelenlévők-

András-napi borkóstolás

Horváth Árpád mutatta 
be pincészetüket az idei 
András-napon       Fotó: szj

Wéber Anikó, több közis-
mert ifjúsági regény szer-
zője volt a városi könyvtár 
vendége   a minap.
A közönség zömét általános 
iskolák felső tagozatos di-
ákjai tették ki, nem vélet-
lenül. Az írónő az őket érintő 
problémákat helyezi regé-
nyei középpontjába, a jelen 
lévők közül többen is olvas-
ták már valamelyik könyvét. 
Wéber Anikó magyar- és fi-
lozófiatanár, az iskolásokról 
szóló sztorijai az általa szer-
zett tapasztalatokon, igaz 
történeteken alapulnak. Már 
gyerekkorában is szeretett 
írni, de nagy hatással volt al-
kotási kedvére az év, amikor 
napköziben dolgozott peda-
gógusként. Rájött, a gyere-
kek fáradtak, nyűgösek, éhe-
sek, nem élvezik a délután 
folyamán, iskolai keretek 
közt eltöltött időt, gondjai-
kat egymáson vezették le, ál-
talában a gyengébb láncsze-

meken. Az osztályharc című 
regényében 10 diák történe-
tét dolgozta fel, célja volt 
minél több szemszögből be-
mutatni az egyes „sorsokat”, 
jellemeket. Ez a könyv nagy 
népszerűségnek örvend. 
A találkozón beszélgetett a 
gyerekekkel a hangadókról, 
az áldozat szerepében lévők-
ről, valamint azokról is, akik 
sehová nem tartoznak. 
Utóbbiakkal foglalkozott az 
El fogsz tűnni című művé-
ben. A Zuhanó repülésben 
pedig egy új módszert pró-
bált ki, két befejezést írt, az 
olvasó eldöntheti, melyiket 
választja. Az írónő kíváncsi 
volt a diákok véleményére: 
Mit tudnának csinálni a kire-
kesztettek, hogy beillesz-
kedjenek? Meg lehet-e szün-
tetni, hogy gyerekeket bánt-
sanak az iskolában? Ezen 
kérdéskörök boncolgatása, 
közös tanácskozás zajlott a 
találkozó végén.               (sr)

Diákok találkozhattak az íróval

A közönség zömét általános iskolák felső tagozatos di-
ákjai tették ki                                       Fotó: Szigetvári Réka

nek, hogy ezt a szép hagyo-
mányt tovább éltetik, s kife-
jezte reményét, hogy a ne-
dűk kóstolgatása alkalmat 
ad az emberi kapcsolatok 
ápolására is. A folytatásban 
dr. Renner Sándor plébános 
áldotta meg a borokat, majd 
a vacsora előtt Horváth Ár-
pád tulajdonos mutatta be a 
Horváth Családi Pincésze-
tet, annak minőségi borait. 
A rendezvényen a Tapolcai 
Musical Színpad tagjai ad-
tak műsort.                       (szj)
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Elsősök a tűzoltóknál

A Batsányi Tagintézmény elsősei a tűzoltóknál is jártak

Ingyenes mozgásprogramok 
az Egészségfejlesztési Irodával

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.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
December 6 - 12. 

csütörtök – szerda

6 – 9. csütörtök – vasárnap 
14:30 2D 1200,-Ft

A DIÓTÖRŐ és a négy 
birodalom     

Színes, szinkronizált 
amerikai  

családifantasy/kaland film 
Hossz: 99 perc

...
6 - 12. csütörtök – szerda  

16:30 3D 1400,-Ft 
8 – 9. szombat – vasárnap  

13:00    2D 1200,-Ft
A Grincs      

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

Hossz: 90 perc
...

6 -12. csütörtök –szerda  
18:00 1200,-Ft 
Robin Hood    

Színes, szinkronizált 
amerikai akció/kalandfilm

Hossz: 101 perc
...

6 – 12. csütörtök - szerda 
20:00 1200,-Ft 

BÚÉK     
Színes, magyar vígjáték

Hossz: 102 perc.   

Heti haiku: Szent György-hegy

Sárkánynak vére 
csorog a hegyoldalról

a poharamba.

Herczeg-Vecsei Katalin

Programajánló
n Advent második vasárnapján mindenkit közös várakozásra 
invitálnak a Fő téren.
n A Város Mikulása 2018. december 8-án érkezik a Csermák 
József Rendezvénycsarnokba! Gyermek és családi programok 
várják a felnőtteket és gyerekeket is a Mikulás érkezéséig! 
n 2018. december 8-án 17 órakor rendezik meg a IX. Adventi 
Kórustalálkozót a VOKE-ban. Több tapolcai kórus mellett, kép-
viselteti magát még egy zánkai, egy lesencetomaji, egy gye-
nesdiási és egy lesenceistvándi kórus is.
n A Wass Albert Könyvtár és Múzeumban 2018. december 10-
én 17 órakor tartja a Windsingers zenekar adventi koncertjét.

Várakozni tilos, vagy szabad?

A 2017/18-as szezon legjobb tapolcai játékosai  Fotó: me.

Novemberben a pályaorientá-
ciós nap keretében a Batsányi 
Tagintézmény elsősei meglá-
togatták a Tapolcai Tűzoltósá-
got és Pócsi Béla Állatkereske-
dését.  Nagy élmény volt, hogy 
a gyerekek megismerkedhettek 
a tűzoltók feladataival és mun-
kaeszközeivel. A piacon Béla 
bácsi várta őket, aki nagy lelke-

sedéssel beszélt hobbijáról, 
ami egyben a munkája is. Ter-
mészetesen az állatsimogatás 
sem maradt el. Szeretnénk kö-
szönetet mondani a tűzoltóság 
dolgozóinak és Pócsi Bélának, 
hogy szeretettel és türelemmel 
fogadták a gyerekeket!  

          Erzsi néni és Hajni néni

Tapolca és környékén ismét 
meghirdette díjmentes mozgás-
programjait a helyi Egészség-
fejlesztési Iroda. Számtalan 
sportolási lehetőséget kínálnak 
az érdeklődőknek.
A korábbi évekhez hasonlóan az 
iroda a mozgásra és az egész-
séges életmódra ösztönzés je-
gyében állította össze változa-
tos mozgásprogramjait. Az eze-
ken való részvétel feltétele az 
EFI kártya. A Városi Mozi be-
járatával átellenben, az épület 
sarkán található irodában a sze-
mélyes kérdőíves állapotfelmé-
rés után kézhez kapott, hat al-
kalomra szóló kártyával díj-
mentes a részvétel a sportprog-
ramokon. A kártyát a progra-
mokon az oktatóval kell alá-
írattatni, amennyiben betelik, 
úgy annak leadásával az iro-
dában, ingyenesen új igényel-
hető korlátlan számban. Szük-
ség esetén az iroda munkatársai 
az igénylő egészségi állapotá-
nak megfelelő mozgásformát is 
segítenek kiválasztani.
Hétköznap több sportolási lehe-
tőséget kínálnak a mozogni vá-
gyóknak. Hétfőnként jóga Tóth 
Orsolyával a Tamási Áron Mű-
velődési Központban 17.30-
18.30-ig, majd 18.45-19.45-ig. 
Zenés kondicionáló torna 
18.00-19.00-ig Nagyné Lombos 
Katalinnal a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban, ugyan-
itt, ugyanekkor Tekerj az egész-
ségedért! Spinning kezdő edzés 

Szita Gáborral. A VOKE Bat-
sányi János Művelődési és Ok-
tatási Központban 17.30-19.00-
ig néptánc a Batsányi Tánc-
együttessel. Keddenként 17.30-
19.00-ig a Tamási Áron Műve-
lődési Központban Farkas - 
Serger Zsuzsannával dinamikus 
jóga. Szerdán 18.00-19.00-ig 
preventív gerinctréning Szeny-
nyainé Kovács Veronikával a 
Gyulakeszi Művelődési Ház-
ban. Csütörtökön a Csermák 
József Rendezvénycsarnokban 
18.00-19.00-ig Tekerj az egész-
ségedért! Spinning haladó ed-
zés Szűcs Zoltánnal. Csütörtö-
könként gyógytorna Szi – Andor 
Judittal 17.00-18.00, valamint 
18.00-19.00 óráig a Széchenyi 
István Baptista Középiskolá-
ban, Szennyainé Kovács Vero-
nikával preventív gerinctréning 
17.00-18.00 óráig a Badacsony-
tördemici Faluházban, illetve 
kondicionáló torna a Gyula-
keszi Művelődési Házban 
18.30-19.30-ig. 
Pénteken 17.30-18.30-ig Baján 
Jánossal zumba a Széchenyi 
István Baptista Középiskolá-
ban, a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban 18.00-19.00-ig 
pedig Tekerj az egészségedért! 
Spinning haladó edzés Linter 
Violettával. A spinning edzé-
sekre minden alkalommal be-
jelentkezés szükséges a 
20/5807999 telefonszámon.
További információk a 
www.efitapolca.hu honlapon.

Második alkalommal várta 
nagyszabású sportprogramjára, 
a Kosárlabda Gála és Show-ra a 
TVSE az érdeklődőket szom-
baton. A délután a kosárlabdáról 
és a szakosztályról szólt.
Dobó Zoltán polgármester kö-
szöntötte a megnyitón az érdek-
lődőket, majd Molnár Lajos, a 
kosárlabda szakosztály vezető-
je, a rendezvény ötletgazdája és 
koordinálója szólt a közönség-
hez. Idén is képes vetítéssel em-
lékeztek vissza a szakosztály el-
múlt hat évére, legmeghatáro-
zóbb pillanataira, győzelmeire, 
a sikeres TAO-s pályázatokra. 
Németh Katalin, Csikós Tibor, 
Kovács Kristóf és Molnár Lajos 
edzőkről is több mindent elárult 
a diasor. A délután további ré-
szében a mozgásé volt a fősze-
rep. Izgalmas, fordulatokban 
gazdag mérkőzést játszottak a 
Concordia Motax Pápa KC, va-
lamint a helyi U14-es fiú csapa-
tok. Hazai győzelem született. A 
jótékonyság nevében fogadta el 
az Agrofeed Széchenyi Egye-
tem Győri KC, valamint Pápa 
felnőtt csapata a felkérést a 
gálamérkőzésre. Mindkét NB I-
es együttes hozta a tőle elvárha-
tót és igazán lebilincselő játék-
kal emelték az esemény színvo-
nalát. Végül Pápa került ki nyer-
tesként, 86:84-re győzték le 
Győrt. A szünetekben mindhá-
rom csapat részvételével verse-
nyeket hirdettek. A dobóverse-
nyen első Papp Botond, máso-
dik Szita Márton, harmadik Vaj-
da Nóra. Mindhárman a helyi 
szakosztály tagjai. A 3 pontos 
dobóversenyben aranyérmes 
Sonyák Béla (Pápa), ezüstérmes 

Földesi Marcell (Győr), bronz-
érmes Bajner Benedek (TVSE). 
A zsákolóverseny győztese 
Csaba György (Győr), második 
Varga Roland (Győr), harmadik 
Ryan Cook (Pápa). 
A gálán a szakosztály korosz-
tályonként jutalmazta az előző 
szezonban kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó játékosait. Díjat 
vehetett át a 2006-os születésű 
Vajda Nóra, Kamon Aliz, Bibor 
Hanna, Zengői Roland, Papp 
Botond, Szita Márton, Magári-
usz Gergő, Fáncsi Dorián, a 
2005-ös születésű Molnár Dó-
ra, Nagy Liliána, Tátrai Leven-
te, a 2004-es születésű Bajner 
Benedek, Czakó Luca, Kulcsár 
Márton, a 2003-as születésű 
Muzsi Márton, illetve Illés Ta-
más, valamint a 2002-es szü-
letésű Réti Boldizsár és Schauer 
Dárius.
Az este végén a felajánlóknak 
köszönhetően rengeteg értékes 
tombolatárgy talált gazdára. 
Sok érdeklődőt vonzott a nap 
záró programja, a Face Team 
Akrobatikus Sport Színház 
Youngsters előadása. A nem-
csak országosan, de világszerte 
is ismert társulat fiataljai zenés, 
akrobatikus elemekkel vegyített 
kosárlabda showján, repertoár-
jukból jó pár lélegzetelállító 
produkcióval késztették tapsra a 
közönséget.
Molnár Lajostól megtudtuk, a 
tavalyi sikeres gála után a be-
folyt összegből két helyi álta-
lános iskolában új kosárlabda 
palánkokat, illetve palánkemelő 
rendszereket szereltek fel. Idén 
a kültéri pályák felújítására 
gyűjtöttek.                           (me)

Fókuszban a kosárlabda

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Azért írok önnek, mert szeret-
nék egy régi bosszantó dologra 
választ kapni (persze nem 
Öntől!).
Régóta bosszant, hogy Tapol-
cán a Wass Albert könyvtár és a 
Húsáruhaz közötti útszakasz-
nál a húsáruház felőli jobb ol-
dalon várakozni tilos tábla van 
kihelyezve - kivétel árurako-
dás! Miért van az hogy azon az 
oldalon van amikor két sorban 
is állnak, parkolnak autók? Per-
sze árurakodásról szó sincs!
Szinte lehetetlen a Nagyköz ut-

cából ki hajtani úgy hogy szem-
be ne találkozzunk autóssal 
aki-nek igazából elsőbbsége 
lenne.
Miért nincs ott büntetés?
Egyik ismerősöm a bölcsőde 
melletti útszakaszon parkolt, és 
megbüntették (jogosan), hiszen 
a várakozni tilos tábla ott is kint 
van. Kérem Önöket hogy osz-
szák meg e jogos, vagy jogtalan 
felháborodásom, esetleg az il-
letékesek adjanak erre megfe-
lelő választ!

            Köszönettel: Kiss Zsolt

A KEDVES SOFŐR - Szatmári Jánosné küldte be szerkesztősé-
günkbe az egyik helyi járaton a buszvezető által kihelyezett tábla 
szövegét. Ilyen kedves sofőrrel még nem találkozott - mondta.
A tábla szövege: Kedves Utasaim! Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új évet, békességet, jó egészséget, sok-sok szeretetet és 
hosszú életet kíván egy mosolygós embertásuk, Jani bácsi.

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
http://www.efitapolca.hu/


Szöcske Gála hetedszer
ATLÉTIKA - Hetedik alka-
lommal versengtek helyi 
és környékbeli általános 
iskolások a Szöcske Gá-
lán a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban 
a közelmúltban.

Kilenc iskola képviseltette 
magát a gyermek terematlé-
tika versenyen, ahol a csar-
nok dolgozói, a verseny öt-
letgazda, Bakler Zoltán ve-
zette Sportakadémia SE, il-
letve a Tapolcai Diáksport 
Egyesület felügyelete alatt 
kellett legjobb formájukat 
hozni a diákoknak. Nemen-
ként öt versenyszámban 
küzdöttek meg a 2005-2006-
ban született harmadik és a 
2003-2004-ben született ne-
gyedik korcsoportos tanulók.
Magasugrás versenyszám-
ban a III. korcsoportos fiúk 
között 1. Scheller Kornél, 2. 
Szabó Levente, 3. Pék Hu-
nor, míg leányoknál 1. Tar-
soly Borbála, 2. Bíbor Han-
na, 3. Dressel Rebeka. A IV. 
korcsoportban a fiúk közt 1. 
Kiss János, 2. Pruska Dániel 
Gergő, 3. Mayer Levente, 
lányoknál pedig 1. Varga Li-
zandra, 2. Kovács Bianka, 3. 
Papp Mercédesz. Medicin-
labda dobás versenyszám-
ban a III. korcsoport fiú ver-

Negyedik alkalommal 
szervezte meg a Tapolca 
Kft. és a Tapolcai Tollas-
labda és Fallabda Sporte-
gyesület az „Ütős” tollas-
labda utánpótlás versenyt 
a közelmúltban a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban.

A hagyományos és minden 
évben nagyon kedvelt meg-
mérettetés szervezői amel-
lett, hogy az utánpótlás kor-
osztálynak biztosítottak ver-
senyzési lehetőséget, a 
sportág népszerűsítését is 

Bronzérmesek a TIAC-os fiúk
A dobogó harmadik fokára 
állt a TIAC VSE U10-es 
csapata a Hévízi Téli Ku-
pa teremlabdarúgó tor-
nán, hétvégén.

A tornán a Hévíz SK, a Ba-
latonfüred USC, a Bene Fe-
renc L.A. Kaposvár, az FC 
Nagykanizsa, a Siófoki Bá-
nyász SE, az ESK Ménfő-
csanak, a Büki RUFK, va-
lamint a TIAC-os labdarú-
gók versengtek két csoport-
ban a legelőkelőbb helye-
kért. Hetsey Pál vezető edző 
elmondta, a tapolcai fiúk 
Siófok mögött léptek tovább 
a csoportból, majd egy na-

gyon szoros, küzdelmes 
mérkőzésen maradtak alul a 
Bene akadémiával szemben. 
A harmadik helyért vívott 
mérkőzés izgalmasra sike-
redett, végül Balatonfüredet 
maguk mögé szorítva sze-
rezték meg a bronzérmet. 
Egy jól szervezett, színvo-
nalas tornán remekül helyt-
álltak a fiúk. Szervezetten, 
lelkesen, játszottak. A csapat 
tagjai Pödör Zsombor, Lend-
vai Norbert, Németh Máté, 
Bogdán István, Giczi Do-
minik, Bárány Ábel, Szabó 
Zalán, Takács Ákos, Hegyi 
Márk, valamint Sipos Má-
tyás voltak.                    (me)

célul tűzték ki. Négy korcso-
portban várták a nevezőket, 
kikötés volt azonban, hogy a 
versenyen nem indulhattak 
azok, akik a tollaslabda di-
ákolimpia országos döntő-
jében 1-5. helyen végeztek. 
A versenyzők a küzdőtéren 
kialakított öt pályán mérték 
össze erejüket és tollaslab-
datudásukat. Az I-II. korcso-
port lány-fiú haladók között 
1. Györkös Luca (Segesd), 2. 
Horváth Bence (Tapolca), 3. 
Katona Fanni (Segesd). A 
III. korcsoportban lányok 
között 1. Takács Rebeka (Se-
gesd), 2. Bakler Zita (Tapol-
ca), 3. Györkös Luca (Se-
gesd). Fiúk között 1. Hor-
váth Dávid (Tapolca), 2. 
Szántó Bálint (Tapolca), 3. 
Orbán Csanád (Tapolca). A 
IV. korcsoportos leányok 
között 1. Takács Rebeka (Se-
gesd), 2. Székely Kíra (Ta-
polca), 3. Drei Gabriella 
(Tapolca). Fiúk közül 1. 
Pimper Kristóf (Tapolca), 2. 
Tóth Tamás (Tapolca), 3. 
Molnár Levente Lajos (Se-
gesd).                               (me)

Tollaslabda negyedszerre
SZKANDER - Tapolcai ér-
mese is van a szegedi szkan-
der országos bajnokságnak. 
Szánti Imre és a közelben élő 
csapattársa, akivel felkészü-
lésük nagy részét Tapolcán 
végzik, Németh Róbert is 
dobogón végzett. Imre Mas-
ters férfi jobb kéz 90 + kg 
kategóriában, illetve Senior 
férfi jobb kéz 95 + kg 
kategóriában is ezüstérmet 
szerzett. Róbert Senior férfi 
bal kéz 95 + kg kategóriában 
a harmadik, míg Senior férfi 
jobb kéz 95+ kg kategóri-
ában a negyedik helyen zárt. 
Egyesületük, a Dóró Team 
elhozta a legjobbaknak járó 
csapatkupát is.                (me)

TEKE - A TVSE Teke szak-
osztályának Kiss József, 
Bolla Péter, Nagy László, 
valamint Bakos István alkot-
ta csapata a harmadik helye-
zést hozta haza vasárnap 
Ajkáról, a 2018/19-es Me-
gyei Szabadidő Csapatbaj-
nokság első fordulójáról. (m)

senyzői közül 1. Nagy Dá-
vid, 2. Takács Arnold, 3. 
Bors Dániel, míg leányoknál 
1. Koleszár Bíborka, 2. Cse-
rép Dorina, 3. Vajai Kitti. A 
VI. korcsoportos fiúk mező-
nyében 1. Hajnal Dániel, 2. 
Kiss János, 3. Illés Tamás, a 
lányok megmérettetésén 1. 
Németh Kata, 2. Rákos Róza 
Lujza, 3. Fekete Réka. Hely-
ből távolugrás versenyszám-
ban a fiúk versenyében 1. 
Ódor Mikes Péter, 2. Szabó 
Levente, 3. Bódis Mátyás, a 
lányok közül 1. Tarsoly Bor-
bála, 2. Szigeti Léna, 3. Tö-
rök Bettina. A IV. korcso-
portban a fiúk versenyében 
1. Szarka Levente, 2. Lend-
vai Márk, 3. Illés Botond, 
leányok közt 1. Fekete Júlia, 
2. Varga Lizandra, 3. Anak – 
Agung Anna. 30 méter síkfu-
tás versenyszámban a III. 

korcsoportos fiúk közül 1. 
Nagy Dávid, 2. Kékesi Za-
lán, 3. Kenéz Levente és Kó-
nya Zétény, a leányok között 
1. Török Bernadett, 2. Bíbor 
Hanna, 3. Szabó Jázmin. A 
IV. korcsoportos fiúk között 
1. Lendvai Márk, 2. Hajnal 
Dániel, 3. Világos Péter, a 
lányok mezőnyében 1. Feke-
te Júlia, 2. Fellegi Emília Li-
li, 3. Szollár Zsanna. Váltó-
futásban a fiú csapatok ver-
senyén aranyérmes a Tapol-
cai Bárdos Lajos Általános 
Iskola, ezüstérmes a bada-
csonytomaji Tatay Sándor 
Általános Iskola, míg bronz-
érmes a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola Kazinc-
zy Ferenc Tagintézmény. A 
lányok között első a Tatay is-
kola, második a Bárdos Is-
kola, harmadik a Kazinczy 
Tagintézmény.               (me)

Két érem küzdősportban
A Tapolcai Muay Thai 
GYM, azaz a TVSE thai 
box szakosztály két ver-
senyzője, a rangos sopro-
ni küzdősport gáláról 
arany- és ezüstérmet ho-
zott haza a közelmúltban.

A Soproni Növényi Sport 
Akadémia szervezésében, öt 
sportágban zajlottak a No-
vomatic Arénában a küzdel-
mek (MMA, Grappling, 
Muay Thai, K1, pofi Box). A 
West Hungarian Fight Open 
Gálán két tapolcai verseny-
ző és edzőjük is jelen volt, 
ahol azon túl, hogy becsü-
lettel helytálltak még érmet 
is szereztek. Mint megtud-
tuk, egy kiválóan meg-
rendezett nagyszabású 
sporteseményen vehettek 
részt, ahol K1 kategóriában 

mérették meg magukat. Mu-
zsi Dániel (52 kg) a negye-
dik meccsen lépett ringbe, jó 
bunyót hozott, de végül 
megosztással kikapott, így 
az ezüstérem lett az övé. 
Tóth Béla nehézsúlyban 
szállt ringbe, de már védő-
felszerelés nélkül. Az este 
K1-es fő meccsét ő vívta, 
egy hazai versenyzővel. Bé-
la elmondta, egy nagyon 
korrekt és kemény ellenfél-
lel kellett szembenéznie. 
Rendkívül jó volt a kézhasz-
nálata, így nem volt könnyű 
dolga vele szemben. Béla vi-
szont, a lábait ismét jól 
használva, a harmadik me-
netben TKO-s győzelmet 
aratott, így az ő kezét emel-
ték nyertesként a küzdelem 
végén a magasba. Edzőjük 
Szegvári Tamás.             (me)
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A IV. korcsoportos leányok között magasugrásban 
Varga Lizandra bizonyult a legjobbnak    Fotó: Májer E.

A IV. korcsoportos lányok 
között első Takács Rebe-
ka, második Székely Kíra 
(Tapolca), harmadik Drei 
Gabriella (Tapolca)

A bronzérmes TIAC-os fiúk edzőjükkel  Fotó: Helysz. f.

www.tapolcaiujsag.hu 

Tapolcai győzelem Sopronban. (Balról) Szegvári Ta-
más edző, mellette Tóth Béla versenyző   Fotó: Helysz. f.

Rövid hírek



Futottak és segítettek
Idén ötödik alkalommal 
rendezték meg a Tapolcai 
Honvéd SE és a Tapolcai 
Trappolók szervezésében 
a decemberi jótékonysági 
futást.

Gyakran halljuk, hogy a ma-
gyarok nem mozognak ele-
get, és az adakozás sem tar-
tozik rendszeres tevékeny-
ségeik közé. E szomorú té-
nyeknek okait sokáig le-
hetne taglalni, ám szeren-
csére van, ami megcáfolja az 
imént leírt kijelentéseket. 
Vasárnap délelőtt a tóparton 
több mint háromszáz lelkes 
futó gyűlt össze, hogy az ál-
taluk teljesíteni kívánt távok 
megtételével szegényebb, 
sanyarúbb sorsú embertár-
saikon segítsenek. Az ado-
mányokat az Én-Kép-Tér 
Szociális és Mentálhigiénés 
Alapítvány részére ajánlot-
ták fel. Egyik tagjuk, Pilter 
Balázs szociális szakember 
bemutatta az alapítvány te-
vékenységét, valamint tájé-
kozatott minket arról, hogy 
idén a Veszprém Megyei Fo-
gyatékos Személyek, Pszic-
hiátriai és Szenvedélybete-
gek Integrált Intézmény dá-
kai és lesencetomaji telep-
helyén lévőknek gyűjtöttek 

elsősorban tartós élelmi-
szert, tisztálkodó és tisztító-
szereket, ruhákat, játékokat. 
Utóbbiakat igyekeznek el-
juttatni A Leendő Óriásokért 
Nagycsaládos Egyesülete 
számára is.  Az adományo-
kat az ünnepek után is tudja 
fogadni az Alapítvány, akár 
közösségi oldalakon is fel-
vehető velük a kapcsolat. A 
futás technikai részleteiről, a 
lebonyolításáról és a további 
tervekről Földesi József be-
szélt lapunknak. Az előne-
vezők száma közel három-
száz volt, és a szervezők ál-
tal, a helyszínen jelentkezők 
számára készített rajtszá-
mok mindegyike elfogyott, 
ez nagyon szép eredmé-
nynek mondható. Aki csak 
kísérőként jött, sem unat-

kozhatott, hisz mint a koráb-
bi években, most is voltak 
meglepetésműsorok. Az Ac-
ro Dance SE mutatott be egy 
rövid műsort, valamint a 
Batsányi Táncegyüttes tag-
jai léptek fel. A távok is ha-
sonlóan alakultak, mint az 
elmúlt években. A gyerme-
kek 500 métert, a felnőttek 
1200 méteres köröket tehet-
tek meg, mindenki maga 
dönthetett, mekkora távolsá-
got kíván teljesíteni. Földesi 
József kiemelte, mennyire 
örült a gyermekek nevezésé-
nek, elárulta, rengeteg olyan 
10-14 éves gyermek volt, 
akik saját maguk neveztek, 
írták az e-mailt. A szervező 
szerint a gyermekek meg-
szólítása mindennél többet 
mond.                                (sr) 

Tapolca közigazgatási terü-
letén a Tapolcai Városgaz-
dálkodási Kft. üzemeltetésé-
ben lévő fizető várakozóhe-
lyek 2018. dec. 22-én 0.00
órától 2019. jan. 01-én 24.00
óráig díjmentesek.

Szent Borbála emléke

Koncert az orgonáért

Karácsonyi hangversenyre 
várja az érdeklődőket a Jár-
dányi Pál Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola december 
20-án (csütörtökön) 17 órá-
tól a Tamási Áron Művelő-
dési Központban.
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Több mint háromszáz lelkes résztvevő, köztük sok 
gyerek állt rajthoz jótékonysági futáson             Fotó: sr.

Díjmentes parkolás

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 360 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 220 Ft/kg
Paprika: 330-580 Ft/kg
Paradicsom: 380-680 Ft/kg
Uborka: 540 Ft/kg
Alma: 280-480 Ft/kg
Körte: 480 Ft/kg
Szőlő: 580-690 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg

Heti SÜTI

Kókusz különlegesség

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 20 dkg 
cukor, 1 tojás, 3 dkg vaj vagy mar-
garin, 2 evőkanál méz, 1 kávéska-
nál szódabikarbóna, kb. másfél dl 
tej
A krémhez: 22 dkg margarin, 20 
dkg cukor, 3 dkg kakaó, 2,5 dl tej, 
fél dl rum; egy csomag kókusz-
reszelék
Elkészítés: A hozzávalókat jól ki-
keverjük, zsírozott-lisztezett (vagy 
sütőpapírral bélelt) tepsiben lassú 
tűznél (150 fokon, 45-50 percig) 
sütjük. A krémhez a hozzávalókat - 
a rum kivételével – összeforraljuk, 
majd végül belekeverjük a rumot 
is. A hosszúkás szeletekre vágott 
tésztát ebbe beleforgatjuk, majd 
kókuszreszelékbe hempergetjük.

  Dobosné Szabó Márta
  Székesfehérvár

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

BÚÉK - A héten számos új 
film kerül bemutatásra a 
tapolcai moziban minden 
korosztály számára: jön a 
Grincs feldolgozása, egy 
újabb változatban tér visz-
sza a Robin Hood és a két 
évvel ezelőtt bemutatott 
olasz Tökéletesen Idege-
nek magyar újragondolá-
sa, vagyis a BÚÉK című 
film. A film egy baráti tár-
saság szilveszteri éjszaká-
jába enged bepillantást, 
ahol látszólag mindenki 
ismeri a másikat. De ez va-
lóban így van? Hiszen tud-
juk, mindenkinek vannak 
titkai, de vajon meddig 
őrizhetjük őket a telefonja-
inkban? Ezt december 12-
éig megtudhatják a tapol-
cai moziban!              (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Buzás Gyula az egyesület vezetőségi tagja, titkára 
mondott ünnepi beszédet                             Fotó: Töreky L.

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. 

A Tanúhegyek Egyesület 
tagjai hagyományaikhoz 
híven mécseseket gyúj-
tottak és elhelyezték az 
emlékezés virágait a 
Szent Borbála szobornál 
december 4-én.

A tapolcai civil szervezet 
megalakulásától minden év-
ben lerója tiszteletét a bá-
nyászok védőszentje, illetve 
a város bányászati öröksége 
előtt. Novák István alelnök 
bányászéletről és Szent Bor-
báláról szóló szép szavalatát 
követően, Buzás Gyula az 
egyesület vezetőségi tagja, 
titkára mondott ünnepi be-
szédet. Megemlékezésében 
a Borbála kultusz eredetéről 
osztotta meg gondolatait, ki-
emelve, hogy Szent Borbá-

lához, mint patrónushoz már 
a középkorban is imádkoz-
tak a bányászok, hogy meg-
védje őket a hirtelen haláltól, 
a súlyos sérülésektől. A Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pont főbejárata közelében 
álló Szent Borbála szobornál 
elsőként Sabján Géza a Ta-
núhegyek Egyesület elnöke 
és Kasza Tamásné alelnök 
helyezte el a megemlékezés 
virágait. Később a jelenlé-
vők közösen elénekelték a 
bányászhimnuszt és egy-egy 
mécses meggyújtásával tisz-
telegtek a vértanú szűz em-
léke előtt. 
A bensőséges ünnepség 
hangulatát Haga Kálmán-
nak, a Járdányi Pál Zene-
iskola tanárának  hangszeres 
játéka emelte.                     (tl)

Jótékony célú hangver-
senyt rendeznek Tapol-
cán a Nagyboldogasz-
szony plébániatemplom-
ban az orgona felújításá-
ért.

A szombaton 17 órakor kez-
dődő koncertről Virágh And-
rás, Liszt-díjas érdemes mű-
vész tájékoztatta lapunkat, 
aki Gion Zsuzsanna énekes-
nővel lép fel ezen az estén. 
Az orgonaművésztől meg-
tudtuk, hogy már több alka-
lommal szerepeltek előadó-
ként a templomban a piszt-
rángfesztiválokon. - Nagyon 
jó orgona van a templom-
ban, csak fel kellene újítani. 
Ezért gondoltunk arra, hogy 

jótékonysági koncertsoro-
zattal segíthetnénk ezt a ne-
mes célt, amelynek első ál-
lomása a mostani hangver-
seny. A következő alkalom 
19-én lesz, a Bárdos iskola 
gyermekkórusának hagyo-
mányos koncertjéhez csatla-
kozunk néhány szerzemény 
erejéig. A folytatás húsvét-
kor esedékes, annak idő-
pontjáról később tájékoztat-
juk a közönséget -  mondta 
Virágh András.
A szombat esti hangverse-
nyen több más mellett ősi 
magyar és gregorián Mária 
énekek, Bach, Liszt művek 
csendülnek fel, illetve közös 
éneklésre is invitálják a je-
lenlévőket az előadók.      (tl)

Dömötör Anna 
Tavasbarlang

Az én városom...

Karácsonyi hangverseny
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