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Elballagtak a diákok
BÚCSÚ Befejeződtek a középiskolai évek, más kihívások jönnek  

Itt a tanév vége, sokan 
végleg befejezik közép-
iskolai tanulmányaikat. 
Őket búcsúztatták  szü-
lők, hozzátartozók, bará-
tok május elsején délelőtt 
a tapolcai közös városi 
rendezvényen. 

A Batsányi János Gimná-
zium és Kollégium, a Széc-
henyi István Szakképző Is-
kola, valamint a Szász Már-
ton Általános Iskola, Szak-
iskola, Speciális Szakiskola 
felsorakozott ballagóit ha-
gyományosan ezúttal is a vá-
ros fő terén, a Szenthárom-
ság szobornál köszöntötték. 
Kovács Melinda bevezető 
szavai után Dobó Zoltán 
polgármester búcsúzott az 
önkormányzat, illetve a vá-
ros nevében a tanulóktól. 
Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a családban, és az is-
kolában megtanult szabá-
lyok olyan erősek, stabilak, 
hogy azokra egész életükben 
támaszkodhatnak majd a 
most ballagó fiatalok. Arra 
azonban felhívta a diákok fi-
gyelmét, hogy mostantól az 

életük immár olyan tollal 
íródik, amelyet nem lehet ki-
javítani, mint egy rosszul si-
került dolgozatot, azaz a fel-
nőtt lét felelősségével is szá-
molniuk kell.
A búcsúzó szavak után a bal-
lagó osztályok az osztályfő-

nökök vezetésével visszasé-
táltak iskolájukba, ahol ben-
sőségesebb hangulatban 
folytatódott a tanulók szá-
mára minden bizonnyal soha 
nem feledhető pillanatokat 
jelentő ünnepség. A Széche-
nyisek és a Szász Márto-

nosok visszatértek intézmé-
nyükbe, a gimnazisták szá-
mára pedig hagyományosan 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban fejeződött 
be a ballagás. (Írásunk a 4. 
oldalon „Az élet...” címmel 
folytatódik).                     (szj)

Népszerű színházbérlet

Futás és közös élmény

A színházbérlet utolsó 
előadását láthatta a kö-
zönség a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

A Paprikás csirke avagy 
Stex és New York címmel 
bemutatott darab az ameri-
kai álom és a magyar való-
ság egyvelegével szórakoz-
tatta a lelkes közönséget a 
napokban. Barczáné Tóth 
Boglárka intézményvezető 

lapunkat arról is tájékoztat-
ta, hogy az évadban 198 
bérletet értékesítettek és az 
előadásokra a nézőteret - 
jegyeladással - szinte min-
den alkalommal megtöltöt-
ték. A legutóbbi darabnak is 
nagy sikere volt, de általá-
ban is tetszést aratott a bér-
let. - Jövőre is tervezzük a 
színházbérletet, várhatóan 
augusztus végétől értékesít-
jük - tette hozzá.              (szj)

Az ötödik alkalommal 
megrendezett Tapolca 
Félmaraton Futóverseny 
május 2-án rajtolt a Fő 
térről 255 résztvevővel.

A versenyre egyéni női, férfi 
és váltó kategóriákban lehe-
tett nevezni, előtte fél órával 
pedig gyermek és családi 
futáson vehettek részt a 
vállalkozó kedvűek.
A szervező Tapolca Kft. - 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok, valamint a 
Tomcsányi- Ford HSE min-
den célba érőnek meglepe-
téssel készült, emellett rajt-
csomag, egyedi emlékérem 
gazdagította, frissítés és or-
vosi szolgálat segítette az in-
dulókat. A verseny lebo-
nyolításában a TVSE futó-
szakosztálya oroszlánrészt 

vállalt, Tömösközi Tamás 
lelkes műsorvezetése pedig 
a nélkülözhetetlen informá-
ciók mellett kitűnő hangu-
latot teremtett. - Szememben 
nagy tiszteletnek örvende-
nek a futók - emelte ki kö-
szöntőjében Dobó Zoltán 
polgármester. Úgy látom, 
hogy egyre jobb hangulat-
ban és egyre jobb minő-

ségben tudjuk ezt a versenyt 
megrendezni. Erre a jövőben 
is törekedni fogunk, hiszen a 
közösségi együttlétnek na-
gyon sok pozitív hozadéka 
van, azon túlmenően, hogy 
mindenki megmérettetheti 
magát és a teljesítményre 
büszkék lehetünk.            (ky)

(Folytatás a 7. oldalon Két-
százötvenöten... címmel)

Immár ötödik alkalommal rajtolt el Tapolcán a félma-
raton futóverseny mezőnye              Fotó: Kalmár György

Jelzések
és az élet
Visszajelzések. Hoz-
zánk szóló, rólunk al-
kotott vélemények, 
melyek befolyásolják 
életünket, jellemün-
ket, viselkedésünket, 
másokhoz való viszo-
nyulásunkat. Aki sze-
rencsés, kap jót, rosz-
szat, és tanul belőle. 
Aki viszont csak az 
egyikből részesül, de-
formálódik. Ha valaki 
kizárólag a rosszat 
nyeli, egy idő után 
megkeseredik, és a 
depresszió sötét 
bugyraiba merül. Ha 
csak pozitív visszajel-
zések érkeznek, a 
drámai végkifejlet 
szintén borítékolható. 
A tévedhetetlen, a 
mindenben a „leg, 
leg, leg…” eltávolodik 
a valóságtól. És ha 
egyszer szembesülni 
kell azzal, jön az ösz-
szeomlás. Ezért is 
baj, hogy manapság 
többnyire az elvárá-
sok alapján formáló-
dik az élet, nem pedig 
az igazság mentén.

          Szijártó János

Az idei utolsó bérletes előadás     Fotó: Tamási Áron M.K.

A tapolcai Batsányi János gimnáziumból két osztály ballagott    Fotó: Szijártó János



Tapolcai Közművelődé-
sért kitüntetést vehetett 
át Horváth József ny. 
rendőr alezredes, próza- 
és versíró múltat idéző, 
kutató munkája, aktív 
közéleti tevékenysége 
elismeréséül a városna-
pi ünnepségen. Horváth 
József 1998 novembe-
rében költözött Tapol-
cára. 1999 szeptembe-
rében megalakította a 
Nyugállományú Rendőr 
Klubot, és 10 éven át en-
nek titkára volt. Évente 
jelentek meg verseskö-
tetei, kortörténeti tartal-
mú könyvéi: 2002-ben a 
„Morzsák”, 2003-ban 
az „Úrasszony-Kongó”,  
2006-ban „Egy rendőr-
tiszt visszaemlékezé-
sei”, 2008-ban „Élet az 
átkosban”, 2012-ben a 
„Köd az öböl fölött”, 
2012-ben „Viszló az el-
tűnt világ”. Idős embe-
reket szólaltatott meg a 
múltból a mának. Járta a 
környező falvakat. Ku-
tatott a könyvtárakban.  
2008-ban a Batsányi 
Művelődési Központ-
ban Batsányi Emlékér-
met vehetett át egy 
általa szervezett kiállítá-
son.2009-ben újabb tár-
latot szervezett „rendőri 
relikviákból”.          (szj)
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Horváth József

Tavasszal immár hagyo-
mányosan virágba borul 
Tapolca. A belvárosban is 
csodálatos látványt nyúj-
tanak a színes virágok

               Fotó: Szijártó János

Laktanyai beszámoló
A volt laktanyai ipari terü-
letek infrastrukturális ellá-
tásának tervezéséről, 
előkészítéséről adott tájé-
koztatást a legutóbbi kép-
viselő-testületi ülésen 
Dobó Zoltán polgármes-
ter a képviselők, illetve a 
lakosság számára.

Az északi laktanya nagyobb 
része Lesencetomajhoz tar-
tozik, ebből 11,7 hektár van 
Tapolca közigazgatási terü-
letén. A déli laktanyánál 
28,5 hektáros területtel ren-
delkezik a város. Mindkét 
esetben megtörtént a belte-
rületbe vonás. A közműhá-
lózat a gazdasági tevékeny-
ség kiszolgálására alkalmat-
lan, így új közműhálózatot 
kellett tervezni. A közműter-
vek közül a víz- és csator-
nahálózat terve hatósági en-
gedélyezési eljárás alatt áll. 
A villamoshálózat átalakí-
tása is indokolt, ezért annak 
tervezésére is megbízást 

Aktívan, együtt a városért

Közlemény

Dobó Zoltán: A tervezés halad, a megvalósításhoz pá-
lyázati forrás szükséges                       Fotó: Szijártó János

adott az önkormányzat. 
Mind a kisfeszültségű, mind 
a nagyfeszültségű rendszer 
kiépítése a Balaton törvény 
és a Helyi Építési Szabályzat 
figyelembe vételével csak 
földkábellel történhet. A vil-
lamos tervekre már érvényes 
engedéllyel rendelkezik Ta-
polca. Az úthálózat és a csa-
padékvíz elvezető rendszer 
tervezésére a szerződést 
megkötötték, a tervezés itt is 

elkezdődött. A víz- és csator-
na, és a villamos közműhá-
lózat, valamint az utak és 
csapadékelvezetők kivitele-
zése tervezői költségbecslés 
alapján 1,25 - 1,4 milliárd 
forint között várható. Erre a 
város önkormányzata saját 
forrást biztosítani nem tud, a 
megvalósítás kizárólag pá-
lyázati forrás bevonásával 
lehetséges, így figyelni kell 
kísérni a kiírásokat.        (szj)

Tájékoztatom a tisztelt la-
kosságot, hogy Tapolca vá-
ros közigazgatási területén a 
vadgesztenyefák aknázó-
moly első generációja elleni 
permetezése várhatóan má-
jus 18-ig  kerül elvégzésre.

Idális időjárási viszonyok 
mellett a munkálatok elvég-
zése kettő napot vesz igény-
be. A permetezésre az esti, 
éjszakai órákban kerül sor. A 
permetezés ideje alatt az ab-
lakokat be kell csukni. A per-
metezés során felhasznált 
hatóanyagok sem az emberi, 
sem az állati szervezetre 
nem jelentenek veszélyt, a 
gépjárműveket nem károsít-
ják. A permetszerrel való 
közvetlen érintkezés a kony-
hakerti növények letakará-
sával elkerülhető. A perme-
tezett fa 10 méteres körzeté-
ben a permetszerrel közvet-
lenül érintkező élelmiszer-
növényeket legalább 30 nap 
elteltével javasolt elfogyasz-
tani. A vadgesztenyefák per-
metezésével kapcsolatban 
további információt a Vá-
rosfejlesztési és Üzemelte-
tési Iroda Városüzemeltetési 
Csoportjánál lehet kérni 
ügyfélfogadási időben sze-
mélyesen, vagy a (87) 511-
150 telefonszámon.

Dobó Zoltán polgármester

A Wass Albert Könyvtár 
és Múzeumban tartotta  
legutóbbi közgyűlését a 
Tapolcai Városszépítő 
Egyesület, ahol Benács 
Lajos elnök értékelte az 
elmúlt évet.

Mint elmondta, az országos 
választmány munkájában az 
egyesületből dr. Zsiray Fe-
renc vesz részt. - Az elmúlt 
évben, az a megtiszteltetés 
ért bennünket, hogy Varga 
Károlyné alelnökünk több 
évtizedes áldozatos munká-
ja elismeréséül Podmanicz-
ky-díjban részesült. Régió- 
szintű és kistérségi kapcso-
latokat ápolunk Várpalota, 
Pétfürdő, Sümeg városszé-
pítő és védő egyesületeivel. 
Részt veszünk egymás kie-

melt programjain, a helyi le-
hetőségeket próbáljuk a leg-
hatékonyabban kihasználni 
segítve egymás munkáját. 
Rendszeres regionális talál-
kozókat szervezünk, mely-
nek következő helyszíne, 
Sümeg. Az önkormányzattal 
való kapcsolatunk nagyon 
jó, az ő segítségükkel ren-
dezzük meg minden évben a 
Virágos Városért progra-
mot. Az egyesület hosszú 
évek óta sokat tesz a Bat-
sányi kultusz ápolásáért, de 
a Város és Faluvédők Szö-
vetsége által meghirdetett  
Fiatalok az épített- és termé-
szeti környezet védelméért 
című pályázaton is sikerrel 
szerepelnek az ebben bevont 
helyi és környékbeli fiata-
lokkal.                              (hg)

Benács Lajos elnök értékelte a munkát   Fotó: Havasi G.



Modellek és makettek

A Dobó Lakótelep Csa-
ládjaiért Egyesület ismét 
nagyot alkotott, hiszen 
rengetegen voltak kíván-
csiak a minapi modell és 
makett kiállításra.

Az történt ugyanis, hogy a 
Tapolcai Modellezők Baráti 
Kör tagjai megkeresték Sár-
közi Szaniszlót, az egyesület 
elnökét azzal az ötlettel, 
hogy szívesen mutatnák be 
gyűjteményüket, féltett kin-
cseiket. Az ötlet nyitott fü-
lekre talált és munkába 
kezdtek. Felkeresték a támo-
gatókat, azon személyeket, 

akik hozzá tudnak tenni a 
rendezvényhez. Gyenesdiá-
si, sárvári és veszprémi mo-
dellezők is elfogadták az in-
vitálást, színesítették a be-
mutatott makettek tárlatát. A 
végeredmény egy gyermek-
álmokat megvalósító talál-
kozás lett, hiszen olyan gép-
járművek kicsinyített mását 
láthatták a kilátogató kicsik 
és nagyok, melyekről csu-
pán történelemkönyvekből, 
vagy éppen az internetről tá-
jékozódhattak. Az 1.10- es 
elektromos, 1.8 – as elektro-
mos, trial , robbanó motoros 
1.8-as, RC Tank szakszavak 

sok embernek nem monda-
nak sokat, azonban a bemu-
tató    fanatikusok    Bibliája

ilyen és ehhez hasonló kife-
jezésekkel díszített. A prog-
ram keretein belül lehetőség 
nyílt ingyenesen kipróbálni 
a csodajárgányokat. A szer-
vezők gondoltak a gye-
rekekre is, hiszen díjmente-
sen vehették igénybe az 
ugráló várat.                   (hg)

Hatvan év szeretetben
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Rengetegen látogattak ki a lakótelepi rendezvényre a napokban  Fotó: Havasi Gábor

Van lakója a bölcsőnek
Van már lakója a kézmű-
ves vándorbölcsőnek, Já-
nosi Janka Léna szemé-
lyében.

A Balaton-felvidéki Nagy-
családosok Egyesülete, Ta-
polca jelentős támogatásá-
val pályázatot nyújtott be a 
Három Királyfi Három Ki-
rálylány mozgalom által 
meghirdetett vándorbölcső 
kezdeményezésben elnyer-
hető kézműves bölcsőre. A 
pályázatot a városban műkö-

dő számos állami és egyházi 
intézmény, valamint a római 
katolikus plébánia is támo-
gatta. A mozgalom Kopp 
Mária kezdeményezésére 
jött létre. 2013-ban ötpárti 
megegyezés született arról, 
hogy a mozgalom céljainak 
támogatása fontos és min-
den politikai szereplő dönté-
seiben és kommunikációjá-
ban támogatja a gyermek-
vállalást. A vándorbölcső 
kezdeményezés is ezt a célt 
szolgálja. Tapolca és a Bala-

Dobó Zoltán polgármester adta át a szüleinek a böl-
csőt, amit Janka egyből ki is próbált Fotó: Havasi Gábor

ton-felvidéki Nagycsaládos 
Egyesület sikerrel járt, im-
már Tapolcán is van egy böl-
cső, amely kis lakókat vár. A 
város médiafelületein hama-
rosan megjelenik, hogy le-
hetőség van jelentkezni és 
elnyerni hónapokra a szüle-
tendő gyermek számára a 
bölcsőt, ezzel is egy kicsi 
terhet levéve a családok vál-
láról. Mindezen felül a város 
vállalta, hogy zászló kihe-
lyezésével köszönti a jövő-
ben, hogy új lakó érkezett. 
A bölcső első lakója Jánosi 
Janka Léna. Dobó Zoltán 
polgármester adta át a kicsi 
szüleinek Adriennek és 
Lászlónak a bölcsőt, amit 
Janka egyből ki is próbált és 
egy mély szunyókálással kö-
szönte meg új fekhelyét. 
A továbbiakban is lesz lehe-
tőség a bölcső igénybevéte-
lére, ezért kérjük olvasóin-
kat, kísérjék figyelemmel a 
város honlapját, és jelent-
kezzenek, hogy születendő 
gyermekük lehessen a kö-
vetkező.                           (hg)

Hirdetés

Nemzetközi 
elismerések
A kilencedik Nemzetközi 
Veszprémi Játékokon 
remek eredményeket ért 
el a Tapolcai Musical 
Színpad.

A 17 ország részvételével 
megrendezett eseményen a 
Musical színpad tagjai 4 
arany, 3 ezüst és 1 bronz mi-
nősítést, valamint 5 külön-
díjat nyertek .
Ugyancsak nagy siker volt a 
zalaegerszegi Hevesi Szín-
ház által meghirdetett ZE-
GASZTÁR verseny döntős 
helyezése. Az együttest ve-
zető Halápiné Kálmán Ka-
talin növendékei a vallásos 
népénekek versenyén három 
arany és egy bronz minősí-
tést szereztek.
A művészeti vezetőtől meg-
tudtuk, telik a naptár a nyári 
fellépésekre, novemberben 
pedig a Veszprémi Petőfi 
Színházban mutatják be az 
Éfoészos fiatalokkal integ-
rált előadásukat  Mesevilág 
címmel.                            (szj)

Gyermekálmokat
megvalósító

találkozás volt

1955. április 11-én fogad-
tak örök hűséget egymás-
nak Török N. Imre és 
Gyenge Erzsébet monos-
torapáti lakosok. A jeles 
évforduló alkalmával, né-
pes családjuk körében 
ünnepeltek.

Takács Péter polgármester 
tájékoztatása szerint a 60 
éves házasokat három gyer-
mekük, öt unokájuk és hét 
dédunokájuk köszöntötte. A 
gyémántlakodalom alkal-
mával a monostorapáti ró-
mai katolikus templomban 
szentmise keretében is meg-
emlékeztek az együtt töltött 
hatvan évről. - Amikor Imre 
bácsi és Bözsi néni mesélt a 
család által titokban szerve-
zett köszöntésről kiemelték, 
hogy nagy öröm volt szá-
mukra az, hogy Egyed Pé-

terné, Bözsike néni orgonált 
nekik úgy, mint hatvan évvel 
ezelőtt, hiszen ő akkor kezd-
te a kántori munkáját. Az 
emlékezetes nap óta 60 esz-
tendő telt el. Akkor nem 
gondoltak arra, hogy 60 év 
ilyen hamar elrepül, hogy 
akkor is egymás kezét fogva 
ünneplik gyémántlakodal-
mukat. Együtt a házasság 
első boldog éveiben, együtt 
örömben és bajban. Vissza-
emlékezve érzik igazán, 
mennyi mindenen segítette 
át őket a türelem, az egymás 
iránti megértés, szeretet, fél-
tő aggodalom. Imre bácsi és 
Bözsi néni elégedettek le-
hetnek, mert utódaikban ma-
radandó emléket állítottak 
magukról. Gyermekeik, 
unokáik és dédunokáik előtt 
ragyogó példaként áll szere-
tetük és odaadásuk.

Török N. Imre és Gyenge Erzsébet családi körben 
a hatvanadik házassági évfordulójuk alkalmából

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!
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Az élet kihívásai előtt
(Folytatás az 1-es oldalról)
Jelentős érdeklődés mel-
lett búcsúztatták el a bal-
lagó diákokat pénteken 
Tapolcán .

A Batsányi János Gimnázi-
um és Kollégium két osztá-
lyának közel hatvan végzőse 
búcsúzott el pénteken. 
A Széchenyi István Szak-
képző Iskolából hét osztály, 
mintegy kétszáz végzős di-
ákja ballagott. Az intéz-
ményből szakács, pincér, 
élelmiszer-vegyiárueladó, 
szerkezetlakatos, központi-
fűtés, és -gázhálózatrend-
szer szerelő, vendéglátás-
szervező-vendéglős végzett-
séggel távozhatnak a tanu-
lók, és a felnőtt nappali szak-
középiskola hallgatói.    (szj) A Széchenyiből hét osztály, mintegy kétszáz végzős diákja ballagott    Fotók: Szijártó

Újabb rímes zenei köny-
vet jelentetett meg Móz-
ner Miklós tapolcai zene-
tanár.

Amint azt munkatársunknak 
elmondta, négy évvel ezelőtt 
születettek első szórakoztat-
va tanító versei Rím egy-
szerű zenei morzsák címmel 
a hangszerekről, az alapvető 
zenei ismeretekről, amelye-
ket a tanítványai számára és 
a maga örömére írt.
A sikeres fogadtatás hatásá-
ra utána a táncokkal is bőví-
tett kiadás készült el, amely 
már szélesebb körben is el-
terjedt zenekedvelők örö-
mére. Most újra nagy vállal-

kozásba kezdett, hiszen a ze-
netörténet egészét tömörí-
tette versekbe, Rímes zene-
történeti morzsák címmel. E 
kötetben a különböző zenei 
korszakokat, irányzatokat 
ismerteti a legfontosabb 
szerzőkkel (86), művekkel, 
műfajokkal együtt humoros, 
élvezetes formában. A kiad-
ványt számos kottapélda szí-
nesíti. Nem egyszeri olvas-
mány ez, érdemes újra és új-
ra belelapozni, csipegetni a 
zenei morzsákból, amely ki-
csikhez és nagyokhoz egya-
ránt szól. Rímes formában 
könnyebben rögzülnek a ze-
nei ismeretek, és a felnőttek 
is élvezettel forgathatják, 
felidézve az énekórai zene-
ismereti emlékeiket.

Hirdetés

Apróhirdetés

Tapolcán, zöld övezetű, csendes 
környezetben iker családi ház, ked-
vező áron eladó. Érd: 18.00 óra 
után 06-87/412-044, 06-30/601-
39-51
Eladó! Rendezett 4. emeleti  Y-i 
lakás, 57 m2, redőnyös, egyedi fű-
tésmérővel. Helyhiány miatt sür-
gősen eladó.  Irányár:  5,2 millió Ft 
06-70/670-56-85 
Lehel kompresszoros fagyasztó-
szekrény 230 literes megbízható jó 
állapotban eladó. Ára: 20.000 Ft 
Tel: 06-30/793-17-74
Tapolcán az elkerülő mellett, a 
vízmű mögött, 139 m2-es kert 
eladó. Tel: 06-20/426-59-88, 06-
87/323-150 

Az idei Kazinczy-napok 
is bővelkedtek az általá-
nos iskolások számára 
rendezett tantárgyi ver-
senyekben. Az eredmé-
nyekről már olvashattak 
korábbi lapszámunk-
ban is.

A kémia versenyt a 7. évfo-
lyamban Vörös Bálint (Za-
lahaláp) nyerte, a második 
helyet Mátyás Dominik 
(Kazinczy), a harmadikat 
Fazekas Marcell (Kazinczy) 
szerezte meg. A 8. évfolyam
győztese Kiss Károly (Ne-
mesgulács), a második Ko-
vács Sára (Keszthely), a 
harmadik Ács Márton (Ka-
zinczy) lett.
Az alsó tagozatosok ered-
ményei:
A helyesíró versenyben a 2. 
évfolyam legjobbja Szabó 
Adél (Nyirád), a második he-
lyen Antal Réka (Nyirád), a 
harmadikon Major Martin 
(Kazinczy) végzett. A 3. 
évfolyamban Fári Zsófia 
(Batsányi) bizonyult a leg-
jobbnak, Gelencsér Luca 
(Nyirád) a második, Szaba-
dos Máté (Bárdos) a harma-
dik helyet érdemelte ki.
A matematika (3. évfolyam) 
terén Bógor Ádám (Szig-
liget) érte el a legjobb ered-
ményt, Szabados Máté (Bár-
dos) a második, Szántó Bá-
lint (Szigliget) a harmadik 
helyet szerezte meg.
A 4. évfolyam komplex ver-
senyét Bognár-Vida Borbá-
la (Bárdos) nyerte meg. 
Szőke Kristóf (Kazinczy) a 
második, Kecskés Viktória 
(Kazinczy) a harmadik 
helyen fejezte be az idei ver-
sengést.

Versenyek, 
eredmények

Mózner Miklós legújabb 
könyvével   Fotó: Szijártó J.

Újabb zenei könyv, rímekkel
A mindig vidám és jó han-
gulatot teremtő Vivat 
Bacchus látogatott el 
Tapolcára. 

A csapat, a borfogyasztás 
kulturált formáját népszerű-
síti dalaiban. Az Európát és a 
világot megjárt együttes a 
VOKE közönségének arcára 
csalt mosolyt, hiszen a szer-
zemények humorral és iróni-
ával fűszerezettek. Műsoru-
kat a saját nóták mellett, hí-
res költők megzenésített bo-
ros versei alkották. A Cseh 
Tamás Programban támoga-
tott rendezvénysorozat utol-
só koncertjére május 23-án 
kerül sor.                           (hg)

Bor, a dalban

Batsányi-napok 
a városban
A Batsányi emléknapok 
programjai május 6-án 13 
órakor a Batsányi népdal-
éneklési versennyel folyta-
tódnak a VOKE-ban. Május  
7-én ugyanitt szavalóver-
seny lesz,  17 órakor  Batsá-
nyi Gála a Tamási Áron Mű-
velődési Központban. Má-
jus 8-án 14.30-kor emléksé-
ta indul, a Batsányi emlék-
helyek megkoszorúzásával. 
Május 10-én 10.30-kor 
ünnepi szentmise kezdődik a 
Nagyboldogasszony Római 
Katolikus templomban. (szj)
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Hirdetés

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatosészrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

előkészítés meghozta a várt 
eredményt. A külső- és belső-
várat egyetlen rohammal, szin-
te menetből bevették s több he-
lyütt azonnal felgyújtották. Az 
ellenséges katonaság sok jóra 
nem számíthatott, de a magya-
rok az asszonyokat és a gyer-
mekeket nem bántották. A vár 
körüli négy rác falut is lángra 
lobbantották, s összesen 397 
személyt fűztek rabszíjra. A 
zsákmány mesés gazdagságú 
volt. A győztesek vitték a porig 
égetett vár teljes fegyvertárát 
az ágyúkkal együtt, mintegy 
5000 marhát és az apróbb szer-
zeményeket. Mindezek összér-
téke 14.257 forint 30 dénárra 
rúgott, ami ekkoriban óriási 
summának számított. Még lán-
golt a felgyújtott Igal, amikor 
Batthyány Ádám visszavonu-
lást fúvatott a trombitásokkal. 

A felderítők azzal a hírrel ér-
keztek be, hogy a koppányi bég 
csapatai élén megindult elle-
nük. A visszautat harckészült-
ségben, és erőltetett menetben 
tette meg a magyar sereg, Fo-
nyód és Badacsony között is-
mét jégátkeléssel. Az ellentá-
madásra indult bég lekésett a 
találkozásról, a magyaroknak 
már csak hűlt helyét találta. Az 
igali őrség kevés túlélője között 
volt a harcból még időben ke-
reket oldó Malkocs aga is. 

A magyar diadalnak nagy híre 
volt abban az évben, és még so-
káig emlegették. A portya részt-
vevői rövid pihenőt tartottak 
Tapolcán, majd Körmendig, 
Batthyány Ádám várkastélyáig 
szekereztek. Következhetett a 
várva-várt osztozkodás és a 
zsákmány kótyavetyéje.

gyülekezőhelyre. Számos ön-
kéntes hadrakelt nemes is csat-
lakozott.  A főkapitány külön 
gondot fordított a lóállomány 
minőségére, a szekerek számá-
ra, a fegyverek és lőszer kellő 
mennyiségére, az útravaló éle-
lemre, amit mind személyesen 
ellenőrzött. A támadásra készü-
lő gyalogság január 30-án már 
hadrakészen várakozott Tapol-
cán, aztán beérkezett a lovasság 
is. A tábortüzek mellett mint-
egy 4000 katona várta az in-
dulási parancsot. Február 1-jén 
délután Batthyány Ádám sze-
kerekre ültette a gyalogságot, 
és a szürkület beálltakor kiadta 
a megindulási parancsot. Már 
erősen sötétedett, amikor a mai 
Badacsony térségében a Bala-
ton partjára értek és megkezd-
ték a jégen való átkelést. Ha-
dijelentésében később így ír a 
főkapitány: 

„Indultunk meg az Balato-
non által Nagy Tapolczáról az 
ráczokra.” 

Fonyódnál értek partot, és feb-
ruár 2-án hajnalban már ott 
sorakoztak az igali palánk előtt, 
bent pedig a mit sem sejtő el-
lenség, akik vad harci lármára 
és puskadörgésre ébredtek. A 
magyar túlerő és a gyors előre-
nyomulás, valamint a gondos 

A XVII. század gyakorta volt 
csatazajos városunk és kör-
nyéke történelmében, de 1641 
telén éppen szüneteltek a na-
gyobb hadműveletek.

Ez persze nem jelentett teljes 
békét és nyugalmat. Török és 
magyar végváriak rendszere-
sen portyáztak, zsákmányt és 
fejeket szedtek, bajviadalokon 
mérték össze vitézségüket meg 
szerencséjüket, kölcsönösen 
pusztították egymás határvidé-
ki peremterületeit. A maradék 
Magyarország déli vége itt, a 
Balaton partján húzódott, a túl-
parti Somogy már az Oszmán 
birodalom kebelébe tartozott.

A dunántúli magyar végvári 
haderők egyik legsikeresebb 
törökellenes villámhadjárata 
1641 februárjában Tapolcáról 
indult. Januárban Esterházy 
Miklós nádor parancsot adott 
Batthyány Ádám dunántúli fő-
kapitánynak, hogy készítsen 
elő egy megtorló akciót az igali 
török vár ellen, mivel ennek őr-
sége igen sok bajt, pusztítást és 
kárt okozott már a végvidék 
magyar oldalán. A nádori 
utasítás szerint a rajtaütést nagy 
erőkkel és teljes titokban kellett 

előkészíteni, majd a legrövi-
debb útvonalon, vagyis a be-
fagyott Balaton jegén át- és 
vissza végrehajtani.

Igal vára ekkor egy jól megerő-
sített, nagyobb alapterületű pa-
lánkvár volt. Ma azonban hiába 
keresnénk bármi nyomát is, 
igazából csak a helyi népha-
gyomány emlékezik meg róla. 
Eszerint az erődítmény a mai r. 
k. plébániatemplom környé-
kén, illetve az úgynevezett Bé-
kavár nevű területen húzódott. 
Az erősség a törökök által kas-
télynak nevezett belső- és a pár-
kánynak nevezett külső várból 
állt. Még 1632-33 folyamán 
építették, s dizdárja, azaz vár-
parancsnokának neve is isme-
retes, aki 1641-ben Malkocs 
aga volt. A várőrségben az agán 
és helyettesein kívül valódi tö-
rök alig akadt, az őrséget zö-
mében keresztény iflák és rác 
zsoldos martalócok alkották, 
összesen mintegy 100 fő. Ők 
voltak a készülő magyar táma-
dás valódi célpontjai.

Batthyány Ádám seregébe szó-
lította 33 balatoni és belső-zalai 
végvár katonaságát, akik közül 
1715 fő érkezett be a tapolcai 

Várostörténeti EXTRÁK  - Tapolca és környéke

Hangodi László: Tapolca - Igal - Tapolca 1641. 
Egy magyar végvári hadigyőzelem nyomában

A végvári idők - hagyományőrzés      Illusztráció: Szijártó J.

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!



pám és felmenőim ré-Avén tőzsgyökeres ta-
polcai vagyok, anyám csa-
ládja viszont délvidéki ere-
detű. Családunk tagjai ipa-
ros és kereskedői foglalko-
zású, római katolikus vallá-
sú emberek voltak. Tapolca 
polgári társadalmába tartoz-
tak, biztos megélhetést nyúj-
tó foglalkozásuk  és konszo-
lidált családi életük okán.

Tapolca társadalma egyéb-
ként a borkereskedelem jó-
voltából sokirányú össze-
köttetést ápolt külföldre is, 
ami miatt erősen polgári és 
eléggé liberális beállítású 
volt. Brossúra ideológiák 
nélkül! Három egymással 
barátságban élő istenünk 
volt, hitre többségében ró-
mai katolikus dolgozó, nagy 
százalékban zsidó kereske-
dő, és számbelileg kevesebb 
protestáns vegyes foglalko-
zású tartozott hozzájuk. 
Családi és baráti kapcsola-
taikat is ez determinálta. Po-
litizálás baráti összejöve-

teleken folyt. Első komo-
lyabb ideológiai konfrontá-
ciót az első világháború utá-
ni kommün jelentette, de ha-
mar leverték  a „fehérek”. A 
két háború közt prosperált a 
város, majd a német meg-
szállás alatt felerősödött a 
nacionalista, nyilaskeresztes 
párt, sajnálatos következmé-
nyekel. A háború utáni párt-
dömpingben sok ideológia 
zászlót bontott. A történelem 
e sok felesleges pártfunkcio-
náriust mindig megrostálta. 
Minden rostálás tisztogatás-
ként indult, majd visszasüly-
lyedt korrupciókba és az azt 
fedő ideológiai csatákba. 
Egyetlen, szellemiséget ösz-
szefogó, semleges értelmi-
séget és szociális értékeket 
őrző polgárt nem tudott a vá-
ros felmutatni. Amikor Bat-
sányi és neje hamvait haza-
hozták, úgy véltük, egy idolt 
végre viszakaptunk, akinek 
magyarságára, szellemisé-
gére építeni lehet. Ezért a 
megalakuló gimnáziumot 
bölcsen róla nevezte el a vá-

ros. De első helyszínére, az 
üres apácazárdára, a nevét 
feltüntető márványtáblát a 
plébánia és egy-két benne 
lakó idős apáca nem engedé-
lyezte. Mondván istentelen 
ideológiában hitt a városunk 
eléggé egyetlen nagy szülöt-
te. Ahol történelmünk nagy-
jai nevét nem szabad látha-
tóvá tenni, ott a társadalmi 
konszenzusból valami hi-
ányzik. Valami, amit úgy 
hívunk, kultúra, humaniz-
mus, vagy emberi szolidari-
tás. Ahol ezt nem engedik ki-
fejlődni egymást szapuló 
ideológiák, ott egészséges 
társadalomra hiába áhíto-
zunk. Elérhetetlen marad? 
Ezért talán pártok, ideológi-
ák, hitek, történelmi lemor-
zsolódása, bár lassan, aka-
dozva, de bekövetkezik!
Lásd napjainkat...
                     dr. Sáry Gyula

Egy megjegyzés 
a kampányhoz

Tisztelt Bayer Úr!

Ön 2015. április 08-án este, 
lehet hogy a CÖF független 
szervezet nevében is, - de „ 
túllőtt a célon”. Nyilváno-
san, így, embert megalázni, - 
a 21. században, európai-
ként, hazájában, otthoná-
ban, - példa nélküli „bátor” 
tett volt! Nagyon szégyel-
lem magam, hogy nem áll-
tam fel és hagytam ott az ön 
„kampányát”.

                  Belényesi Csaba

(Olvasónk Bayer Zsolt  tapol-
cai fórumán elhangzott, Rig 
Lajost degradáló megnyilvá-
nulásra reagált. - A szerk.) 
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Ideológiák alkonya

Költők és hagyatékuk
Április 11. táján gyakran 
hallunk a költészetről, a 
versről.1964 óta minden év-
ben, József Attila születése 
napján tisztelettel emléke-
zünk. Simon István költőnk 
sokat fáradozott azon, hogy 
évről-évre fejet hajthassunk 
József Attila és költőink 
emléke előtt.
Mindennek napja van! Ezek 
a jelzett napok felhívják a fi-
gyelmünket a megnevezett 
eseményre. De jó lenne, ha 
nemcsak ezen a napon ven-
nénk kezünkbe köteteiket! 
Hisz a testnek kenyérre, a 
léleknek kultúrára, versre 
van szüksége a túléléshez. 
Egy jól megválasztott vers 
bánatunkat enyhíti, örömün-
ket megsokszorozza. Meg-
történik a csoda. Ennek a 
megéléséhez segített hozzá 
Németh István Péter, váro-
sunk nagyműveltségű 
könyvtáros költője. A Pán-
európai Szervezet meghívá-
sára tartott emlékezetes elő-
adást. Batsányi János éle-
téről, költészetéről – idéze-
tekkel színezve – beszélt 
részletesebben. Üdvözölte, 
hogy az Akadémia ki fogja 

adni a Tapolcán született 
klasszikus költő levelezését. 
Majd nagyjainktól: Adytól, 
Kosztolányitól, Babitstól, 
Áprilytól és a többi jeles 
költőtől, József Attiláig idé-
zett. József Attila verseiből 
rögtönzött csokrot. Annak 
ellenére, hogy élete tele volt 
fájdalommal, mégis bizako-
dott, hitt az emberben. Ma-
gyarok című versében így ír:
„Ó, jaj, mi igazán tiszták 
vagyunk, Nyisson ajtót 
nekünk a reménység!”
A jelenlévőket meghatotta 
az árva költő nyilvánvaló és 
tiszta istenhite. Az előadó és 
a hallgatóság egymásra ta-

lált, ezt jelezte a közösség 
tagjainak egy-egy szavalata.
Van valami üzenete, szim-
bóluma annak, hogy a Költé-
szet napja tavaszra esik, 
ugyanis ez az évszak a ter-
mészet megújulásának és a 
Megváltó feltámadásának 
ideje. Ezeket az egybeesése-
ket hangsúlyozza Kosztolá-
nyi Dezső költeménye is:
„A vers néma. Adj neki han-
got! A vers könyvben halott. 
Keltsd életre! Mi a szavalás? 
A vers föltámadása papírsír-
jából.”
A tapolcai Páneurópai szer-
vezet nevében: 
                  Jávori Lászlóné

Örömmel vettünk részt a 
Wass Albert könyvtár által 
megrendezett olvasópályá-
zaton. 
Csapatban indultunk, 
„Pegazusok” névvel. Na-
gyon örültünk amikor ki-
derült, hogy az első fordulót 
sikeresen teljesítettük és az 
elsők között jutottunk be a 
könyvtári vetélkedőre. A ve-
télkedőn a legjobban a 
könyvkeresés, és a szöveg-
értés tetszett nekünk. A leg-
izgalmasabb feladatnak mé-
gis az otthoni munkát talál-
tuk. Az volt a feladat, hogy 
egy kincsesládát kellett el-
készítenünk és megtölteni a 
számunkra fontos dolgokkal 
a „kincseinkkel”. A ládánk-
ba az életünk fontos kincseit 
helyeztük el jelképesen.

ű

Panka és Lili, a „Pegazusok”

Ilyenek voltak a család, a ba-
rátság, a megszerzett tudás, 
a szeretet, a szép emlékek, a 
boldogság és az idő. Fény-
képekkel, nyaraláson gyűj-
tött kavicsokkal, saját készí-
tésű tárgyakkal jelképeztük 
ezeket. A felkészülésben 
kaptunk segítséget tanára-
inktól, szüleinktől is. Na-
gyon jól éreztük magunkat a 
vetélkedő alatt, és boldogok 
voltunk amikor kiderült szá-
munkra, hogy megnyertük a 
versenyt. Az első helyezet-
tek díja egy kirándulás lesz 
májusban a veszprémi levél-
tárba, amit már nagyon vá-
runk! Jó, hogy a könyvtár 
szervez a tanulóknak vetél-
kedőket, versenyeket. Sokat 
tanultunk a feladatokból és 
biztosak vagyunk benne, 
hogy jövőre is indulni 
fogunk!
Molnár Lili,  Szabó Panka
(Bárdos Lajos Általános Iskola
2. z osztály)

A Magyar Páneurópa Unió Egyesület tapolcai szerve-
zete számára kiemelten fontos a költészet  Fotó: Szijártó

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Könyvtári 
versengés

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban, 
(természetesen a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételé-
vel) és internetes lapunkban  a 
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Tapolca Városi Televízió

Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.

Műsor  05.06.- 05.13.
minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin ismétlés 
minden nap 12.30, 21.30
Krónika-hírmagazin:
-  Felújítások a városban
- Tapolca Tavasz Fesz-
tivál
- Vándor bölcső átadás
- Föld napi vetélkedő
- Ablakaink kiállítás meg-
nyitó
- Családi nap a Folly Ar-
borétumban

Rendőrségi magazin

Programajánló

Minket érdekel - közéleti 
magazin:
Vendég: Halápiné Kál-
mán Katalin Tapolcai Mu-
sical Színpad művészeti 
vezetője, Mama kérlek -  
Anyák napi műsor (TMSZ)

Szent György-hegyi 
napok összefoglaló

Városi ballagás

Bemutatjuk: 
Tóth-Vingli duó

VÁROSI TV

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


Focisták sikerei

n TÚRA - A TVSE termé-
szetjáró szakosztályának 
szombati  túraprogramja:
Balatonederics - Sipostorok 
- Büdöskúti pihenő - Gye-
nesdiás. A táv mintegy 18 
km. Találkozó a tapolcai au-
tóbusz-pályaudvaron reggel 
7.45-kor.                       (szj)

Vívóérmek itthon

Kétszázötvenöten futottak

A Balaton vívóklub pár-
bajtőrözői – Hanczvikkel 
Márk és Siklósi Gergely – 
a hazai válogatóverseny 
döntőjében küzdöttek 
egymás ellen, ezúttal 
Márk nyert 15:2-re.

Az Iron Trade Kupa férfi 
párbajtőr válogatóversenyt 
Tatán rendezték meg április 
19-én, amelyen 65-en indul-
tak. A sérülés után visszatérő 

n FUTÁS - Sümeg 
adott otthont az idei, 
testvérvárosok közötti 
futóversenynek. Az ál-
talános iskolás leányok-
nál a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola, Batsányi 
Tagintézménye végzett 
az élen, míg Sümeg a 
második, viszont ebben 
a korosztályban a fiúk-
nál fordított sorrend ala-
kult ki. A középiskolás 
leányoknál a Batsányi 
János Gimnázium és 
Kollégium csapata győ-
zött, a fiúknál a süme-
giek nyertek.            (ky)

n SAKK - A Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
alsós sakkcsapata nagy 
sikert ért el, hiszen a 
gyerekek a diákolimpia 
országos döntőjében 
ezüstérmet szereztek. 
Az évad sakkolimpiai 
döntőjét Szombathe-
lyen rendezték április 
18-án az alsós (2004. 
előtt született) fiúk  szá-
mára. A Szőke Kristóf, 
Kötéljártó Áron, Ger-
gely Dániel, Tóth Cson-
gor összeállítású együt-
tes egy budapesti és egy 
szegedi csapattal állha-
tott dobogóra.           (ky)

Hanczvikkel Márk (edzője: 
Eitner Kinga) igen fontos 
győzelmet aratott, de klub-
társa, a 18 éves Siklósi Ger-
gely (edzője: Szalay Gyön-
gyi) ezüstje is szépen csillog. 
A 3. helyen Szényi Péter 
(MTK) és Andrásfi Tibor 
(BVSC), az 5-en Cho Taeun 
Sándor (Honvéd), míg a 6-
on a Tapolcáról indult 
Boczkó Gábor (Honvéd) 
végzett.                             (ky)

Rövid hírek
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A II. korcsoportban bronzérmet szereztek a fiúk

Abalaton vívóklub párbajtőrözői állhattak a dobogó 
első és második fokára a válogató versenyen

(Folytatás az 1. odalról)

Tapolca Félmaraton Futó-
versenyen147 egyéni és 27 
csapat állt rajthoz, a Trap-
polókat 26-an képviselték, 
Réffi Tünde és Aczél Tibor 
először teljesítette a távot. A 
leggyorsabban a jánosházi 
Balhási Ákos (81 perc), a 
nőknél pedig Csörnyei Csa-
báné (95 perc) ért célba. A 
helyiek eredményei: Férfi 
senior: 1. Deák József, 2. 
Vers Róbert. Férfi veterán: 1. 
Földesi József, 4. dr. Kom-

játi Sándor, 6. Aczél Tibor. 
Női egyéni: 2. Bárány Nóra, 
4. Baltáné Kiss Klaudia, 
Szűcs Hajnalka. Női senior: 
3. Papp Tímea. Férfi váltó: 
4. Tapolcai Sportakadémia 
SE: Csörnyi Dániel, Veress 
Noé, Világos Péter, Pál Bar-
nabás; 9. Tapolcai Sportaka-
démia SE: vegyes, Fekete 
Pál, Szűcs Boglárka, Kóczi-
án Lizandra, Fekete Sándor. 
Női váltó: 1. Tapolca 
Sportakadémia SE: Pontyos 
Fanni, Orbán Dorotti, Feke-
te Júlia, Epres Anna.       (ky)

Sakkfeladványok
A Tapolcai Újságban 
május végéig sakkfel-
adványokkal talál-
kozhatnak kedves ol-
vasóink.

Minden alkalommal 2 
feladványt közlünk a 
sportrovatban. A meg-
fejtések 1. lépését kell 
elküldeni a megjelenést 
követő 1 héten belül e-
mailban Kosztolánczi 
Gyula FIDE-mesternek 
ellenőrzés, értékelés 
céljából. 
A verseny 3 hónapon át 
tart (március, április, 
május), júniusban  hir-
detünk eredményt. A 
legjobbjak érem- és ok-
levél díjazásban része-
sülnek.

Mindkét sakkfelad-
ványban világos lép és 
(bármit is lépjen 
sötét!) a második lé-
pésben mindenkép-
pen mattot ad!

1.

2.

A MEGOLDÁSOK 1. LÉPÉSÉT 
IDE KELL BEKÜLDENI:
kosztolanczi.gyula@gmail.com
Az előző heti megoldások:
  1. Vg6 !  ..................   2. Vd3 !

Hirdetés

A Telekom labdarúgó di-
ákolimpia Veszprém me-
gyei döntőjét rendezték a 
Városi Sporttelepen ápri-
lis végén.

A rendezvény napján kegye-
ibe fogadta az időjárás a 
Veszprém megyei labdarúgó 
diákolimpia résztvevőit. A 
legkisebbektől a legnagyob-
bakig rúgták a bőrt kora dé-
lelőttől késő délutánig a 
sporttelep kiválóan előké-
szített pályáin. A megyei 
döntőbe jutott csapatok 
(korcsoportonként 9) körze-
teik győzteseként érkeztek 
Tapolcára, hogy ezen a meg-
méretésen kiderüljön, hogy 
ki a megye legjobbja korcso-
portjában, és ki képviseli 
megyénket az országos dön-
tőn. A tapolcai körzetből a 
IV. korcsoportos fiú és a III-

IV. korcsoportos leány kate-
gória kivételével a többi ka-
tegóriában a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
futballistái jutottak a megyei 
fináléra. A IV. korcsoport-
ban a nemesgulácsi, a lány 
kategóriában a balatonede-
ricsi iskola csapatai jutottak 
ide. Az öt kategóriában há-
rom remek eredmény szüle-
tett tapolcai szempontból. A 
III. korcsoportban elért me-
gyebajnoki cím országos 
döntőbe jutást ér, és majd 
Egerben mérkőzhetnek meg 
az országos bajnoki címért a 
fiúk. Kiválóan szerepeltek, 
harmadik helyen végeztek a 
II. korcsoportos kisfiúk. Az 
edericsi lányok második he-
lyen zártak. További helye-
zések: I. korcsoportban 8. 
hely, IV. korcsoportban Ne-
mesgulács 8. hely.          (ae)

mailto:kosztolanczi.gyula@gmail.com


Vidám fesztivál a tó partján
SZÓRAKOZÁS Csütörtöktől vasárnapig tartott a zenés tavaszi programsorozat
Tapolca hagyományos ta-
vaszi rendezvényeinek 
egyike a Tópart Fesztivál, 
amely a szomorú idő elle-
nére vidám hangulatban 
telt a hosszú hétvégén.

- Már csütörtök este DJ. Sza-
szával egy fergeteges funky 
parti fogadta az érdeklődő-
ket. Az ünnepnap koncep-
ciójaként délelőtt interaktív 
családi program várta az ér-
deklődőket Játékos Balaton 
címmel, de sikeres volt a 
kézműves foglalkozás is.
Délután helyi és ismertebb 
előadók is színpadra léptek 
(Veres Mónika Nika és zene-
kara, Bean Cereal akuszti-
kus duó). A tapolcaiakat kü-
lön is ki szeretném emelni, 
mert ezen a fesztiválon so-
kuknak tudtunk fellépési 
lehetőséget biztosítani - 
Nyírettyű Népzenei Együt-
tes, Jazzy Cherry, Retro Voi-
ce és Sajcz Gábor is szóra-
koztatta a közönséget- tájé-
koztatta lapunkat Illés Zsó-
fia rendezvényszervező.
Május első vasárnapját az 

Anyák Napja jegyében ren-
dezte a Tapolca Kft.- Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok. A Mézengúzok 
gyermekzenekar megala-
pozta a hangulatot, amelyet 
a méltán népszerű Tapolcai 
Musical Színpad- „Mama 

kérlek, meséld el nekem!” 
címet viselő műsora csak fo-
kozott. Ezen a napon sem 
maradt el az ünnepi kézmű-
ves foglalkozás, sok részt-
vevővel, a Tópart Fesztivált 
pedig a Hobby Zenekar kon-
certje zárta.

A kulturális rész mellett a ki-
látogatók borokat, pálin-
kákat, párlatokat, szörpöket, 
réteseket, kenyérlángost, er-
délyi kürtöskalácsot, aszal-
ványokat, édességeket is 
kóstolhattak, de vásárlásra is 
nyílt lehetőség a népművé-

Ezüstöt ért a fotó
Ezüstérmet hozott Dancs 
István  Malom-tóról készí-
tett fotója.  

„A HÓNAP OLYMPUS 
FOTÓJA” címmel indította 
útjára pályázatát a nemzet-
közileg is elismert japán cég 
termékeinek hazai forgal-
mazója, mintaboltja. A meg-
mérettetésen részt vehetett 
minden hazánkban és hatá-

Hahó itt vagyok! Örömmel 
tudatja anyukám Fehér 
Alexandra és apukám Zsiros 
József, hogy 2015. április 
29-én, 8.55 perckor, 3200 
grammal és 53 cm-rel meg-
érkeztem! Nevem Zsiros 
József Hunor.

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Évfordulós tárlat
A Tamási Áron Művelődési 
Központ aulája ad otthont má-
jus 25-től a Szín-Vonal Alapfo-
kú Művészeti Iskola   kibőví-
tett kiállítási anyagának, az 
intézmény 10 éves fennállása 
alkalmából.  
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A zene, kultúra, bor és a gasztronómia jegyében telik minden évben a fesztivál  Fotók: Dancs István, Havasi Gábor

ron túl élő amatőr és profi fo-
tós is, aki Olympus felszere-
léssel készítette pályaművét.
A Ritter Doron– fotográfus- 
operatőr és Kasza Tibor- 
showman és fotós nevével 
fémjelzett, egyébként hétta-
gú zsűri döntése alapján 
kollégánk, Dancs István 
Malom- tó című fotójával a 
második helyet szerezte 
meg.

Dancs István Malom-tó című fotójával a második he-
lyet érdemelte ki a pályázaton             Fotó: Dancs István

Gólyahírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapterjesztés

Heti SÜTI

Medvehagymás
sajtos pogácsa

Hozzávalók: 50 dkg rétes-
liszt,1db tejföl,1db Rama 
margarin + a kenéshez, 1 db 
tojás + a kenéshez, 3, 5 dkg 
élesztő, 13 dkg sajt + a tete-
jére, só, pici cukor (1 csapott 
teáskanál), kb. 1dl tej, 1 ki-
sebb csokor medvehagyma

A lisztbe beleszórjuk a sót, a mar-
garinnal elmorzsoljuk, a tojást, a 
tejfölt és a tejben felfuttatott élesz-
tővel  jól összedolgozzuk.  Az így 
kapott tésztát kinyújtjuk, olvasz-
tott margarinnal megkenjük, re-
szelt sajttal és az összeszelt medve-
hagymával megszórjuk. Felteker-
jük, mint a rétest. Kelesztjük, majd 
ismét kinyújtjuk ujjnyi vastag-
ságúra és szaggatjuk. Tepsibe téve 
még kelesztjük kb. egy fél órát, 
majd tojással megkenjük, sajttal 
megszórjuk a tetejét, és szép piros-
ra kisütjük (A tetejéről a sajt el-
hagyható).
     Kovács Pálné, Hegymagas

Továbbra is keressük süte-
ményeket, hétről hétre!
tapolcai7nap@gmail.com

szeti- kézműves kirakodó-
vásárban. 
Az aprónépet pedig körhin-
ta, ringlis (Horváth Dod-
gem), ugráló- és légvár, pó-
nilovaglás, lufibohóc és arc-
festés (Szabó Henriett) is 
várta.                                  (di)

A köszönet hangján
Pál Lászlóné kereste meg 
szerkesztőségünket a na-
pokban és segítségünket 
kérte.

- A Tapolcai Újság hasáb-
jain, nyilvánosan is szeret-
ném megköszönni a csalá-
dom nevében mindenkinek a 
segítséget, amit április 17-én 
kaptunk. Különösen hálásak 
vagyunk az akkor szolgá-
latot teljesítő rendőrnek, aki 
észrevette, hogy a Kossuth 
utcában álló családi házunk 
tetején lévő villanyvezeték 
csatlakozója zárlatos. A 
szikrázó, durrogó eszköz 
láttán azonnal hívta a tűz-
oltókat, és a szolgáltatót, így 
időben sikerült elhárítani a 
hibát, ami könnyen lángba 
boríthatta volna a házunkat. 
Sajnos még belegondolni is 
rossz, hogy akár tragédiába 
is torkolhatott volna a hiba, 
hiszen mi a házból, ebből 
semmit nem észleltünk. (szj)


