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Borok és libaételek
MÁRTON-NAP    Új tagok a Vinum Vulcanum Borlovagrendben 

Aki Márton-napján nem 
eszik libát, az egész év-
ben éhezik, tartja a ha-
gyomány, de egészen kü-
lönleges az ilyenkor levá-
gott lúd mellcsontja is. Ha 
barna, akkor esős, ha fe-
hér, akkor havas télre 
számítottak elődeink.

A tapolcai Márton-napi ren-
dezvényen feltálalt libaéte-
lek kapcsán ifjú Mezőssy 
Zoltánt kérdeztük, a népi ha-
gyományról, konkrétan a li-
ba  mellcsontjáról. Emlékei 
szerint barna volt a mell-
csont, azaz eszerint inkább 
esős tél várható. Egy másik 
népi alapvetést nézve vi-
szont akár ennek ellenkezője 
is megtörténhet, hiszen úgy 
tartották, "ha jókedvű Már-
ton, kemény tél lesz". Már-
ton napján kifejezetten kel-
lemes idő volt, napközben 
többször is kisütött a nap. Ha 
a két tételt összevetjük, most 
már csak abban lehetünk 
biztosak, hogy a tél bekövet-
kezik.
A Vinum Vulcanum Borlo-
vagrend szombat esti ren-

dezvényén a finom ételek és 
szép borok mellett termé-
szetesen a jókedv is kiemelt 
szerepet kapott. Dobó Zol-
tán polgármester arról szólt 
köszöntőjében, hogy bízik a 
hagyomány folytatásában, 
ami a közösségi lét alapját 
teremti meg. A beszéd után a 
Tamási Áron Művelődési 

Központban Molnár Csaba 
Bertalan református lelkész 
és dr. Csernai Balázs atya 
megáldották, megszentelték 
az újbort, ami Márton-nap-
kor ugyancsak az ünneplés 
tárgyát képezi, ugyanis álta-
lában ekkorra forr meg az új-
bor. Nem is volt hiány az 
asztalokon, bőséggel kóstol-

hattak a vendégek a zamatos 
új badacsonyi nedűkből. 
Az ünnephez fűződik immár 
hosszú évek óta a Vinum 
Vulcanum Borlovagrend új 
tagokat avató tapolcai cere-
móniája is.
(Írásunk folytatását a 3. ol-
dalon „Ropogós libacomb” 
címmel olvashatják)       (szj)

Elkészült az új malomkerék Bárdos-napok tárlatokkal
Folytatva a sokéves ha-
gyományt 2015 novem-
berében is megkezdődtek 
a Bárdos-napok, a zene-
szerző nevét viselő álta-
lános iskolában.   

A hétfői ünnepélyes  meg-
nyitón Gál Attila intézmény-
vezető köszöntötte a gye-
rekeket, pedagógusokat és a 
meghívott vendégeket, az is-
kola egyik legjelentősebb 
ünnepének nyitányán. Be-
szédében röviden vázolta a 
következő napok tanulmá-
nyi- és sportversenyekben 
gazdag programját. A meg-
jelentek figyelmébe ajánlot-
ta az iskolában megtekinthe-
tő kiállításokat, Zentai Gá-
bor Tapolcai képek című fo-
tótárlatát és a gyerekek pá-
lyamunkáit bemutató képző-

művészeti kiállítást. Dobó 
Zoltán polgármester kö-
szöntőjében örömét fejezte 
ki a csengő hangon meg-
szólaló gyermekkórus kap-
csán, de nagyra értékelte a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola székhelyintéz-
ményében folyó oktató-, ne-
velőmunkában részt vállaló 
pedagógusok, valamint az 
infrastrukturális hátteret biz-

tosító dolgozók tevékenysé-
gét is. Hangodi László törté-
nész mint egykori „bárdo-
sos” diák szólalt meg előbb, 
majd ismertette a gyerekek 
számára kiírt képzőművé-
szeti pályázat témáit, a mun-
kákról pedig elismerő véle-
ményt alkotott. A téma az al-
sósok és felsősök tekinteté-
ben is a lakóhelyhez kötő-
dött.                                  (szj)

Kamera ott, 
valóság itt
Gyakorlatilag egy tel-
jes iparág épül a má-
sik emberrel való kito-
lásra. Az interneten, 
de a televíziók műso-
raiban is előszeretet-
tel nézik sokan a 
„kandikamerás” szto-
rikat, „átverő show-
kat”, amelyekben a jó-
pofa humortól a durva 
poénig, az ijesztgeté-
sig minden megtalál-
ható. Néha már az idi-
otizmus határát fe-
szegető, vagy azt túl 
is lépő infrastruktúrát 
alkalmaznak a cél ér-
dekében. Azért, hogy 
a másikon jót lehes-
sen röhögni. Nem 
mindenki díjazza ha-
zánkban sem ezt a 
műfajt, ami persze 
érthető is. Éppen elég 
kitolásban van része 
az embernek nap, 
mint nap, kamera nél-
kül is. Egy ismerősöm 
mondta, néha úgy ér-
zi, mintha szándéko-
san tesztelnék azt, 
hogy meddig bírja a 
növekvő terheket.

          Szijártó János

Ahogy arról a közelmúltban már tájékoztatta lapun-
kat ifjú Mezőssy Zoltán, az MZ/X Kft. ügyvezetője, 
legutóbbi a hétvégén (november 6-8.) valóban elké-
szült az új malomkerék. Már csak a zsiliptáblák hiá-
nyoznak, de ennek ellenére sokan gyönyörködtek a 
Hotel Gabriella látványosságában      Fotó: Dancs István

Liba és bor, Márton napján. A három új borlovagrendi tag (jobbra) az ünnepélyes 
eskütételt megelőző pillanatokban a nagytanács színe előtt           Fotó: Szijártó János

A kicsinyek kórusa Domján Tamásné Nagy Eszter 
karnagy vezényletével énekelt a megnyitón      Fotó: szj.



Kemény vita, 
indulatokkal 
az ülésen 
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Kórházi voksok
TESTÜLET Név szerinti szavazás volt az ülésen
Személyeskedéstől, in-
dulatoktól sem volt men-
tes a pénteki rendkívüli 
ülés, amelyen két na-
pirendi pontot tárgyalt a 
város képviselő-testülete, 
illetve az ülés előtt két 
bizottság. A kórház támo-
gatása kapcsán név sze-
rinti szavazással döntöt-
tek a képviselők, amire 
nem volt példa Tapolcán 
több mint másfél évti-
zede. Ez a péntek reggel 
valóban rendkívüli volt.

Már a bizottsági ülésen ösz-
szecsaptak a két eltérő ál-
lásfoglalás mögé felsorako-
zó képviselők. Maga az elő-
terjesztés a tapolcai Deák Je-
nő Kórház támogatása kap-
csán került most a város-
atyák asztalára, egy 2014-
ben, még az előző testület ál-
tal meghozott döntés alap-
ján. Az akkori határozat a 
megkezdett „Rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése a 
Dunántúli Régióban” című, 
KDOP-5.2.1/C-11-2011-
0001 azonosító számú pro-
jekt forrásai kiegészítésére 
legfeljebb 77 millió 876 ezer 
forint összeget biztosított. A 
támogatási szerződést 2015 
május 6-án kötötte meg a vá-
ros és a kórház, majd június 
20-án módosították az építé-
si időtartam változása miatt. 

Az intézmény a szerződés 
szerint a támogatási össze-
get a projekt keretei között 
elszámolható költségek és 
tevékenységek (építési és 
eszközbeszerzési célok) 
részbeni fedezetére használ-
hatja fel. A város a pályázat-
hoz tartozó eszközlista táb-
lázatban felsoroltak beszer-
zéséhez, teljesítéséhez 66 
millió 812 ezer forint össze-
get biztosít. A vitát a fenn-
maradó 11 millió sorsa in-
dukálta, amelynek átadását a 
mostani városvezetés nem 
tartotta indokoltnak, míg a 
korábbi, jelen ülésen négy 
fővel jelen lévő vezetés 
igen. Dobó Zoltán már a bi-

A rendkívüli ülésen a kórházi támogatás mellett egy 
intézményi téma került terítékre      Fotó: Szijártó János

zottsági ülésen is jelezte, 
hogy a kórház nem rendezte 
a megadott határidőig a vá-
rosi cégek felé fennálló tar-
tozását, illetve arról sem ér-
tesítették, hogy mikor kí-
vánják azt rendezni (Mint 
kiderült, késve történt meg a 
számlák kiegyenlítése). A 
polgármester ezzel együtt 
hangsúlyozta, hogy továb-
bra szeretnék segíteni, támo-
gatni az intézményt.
Ki kell emelni ugyanakkor 
azt is, hogy a 66,8 millión túl 
további közel 4,5 milliót is a 
kórháznak szánt a város ve-
zetése eszközbeszerzés cí-
mén (EC-530FI típusú Vi-
deo-kolonoszkóp). Azaz 
ilyen alapon mintegy 6,5 
millió forint miatt csaptak 
fel az indulatok. Mindkét ol-
dal (Dobó-Császár) a mási-
kon kérte számon az intéz-
mény támogatásának szán-
dékát. Császár Lászlóék sze-
rint a mostani vezetés nem 
akarja segíteni az intéz-
ményt, Dobó Zoltánék vi-
szont úgy látják, hogy éppen 
a Császár-féle vezetés hagy-
ta magára a kórházat  koráb-
ban. Az érvek kifogyhatat-
lanok, főként, hogy részben 
politikai, ideológiai és érzel-
mi alapon formálódtak ezen 
az ülésen. Ami viszont tény: 
2012-ben az aktív sebészeti 
és belgyógyászati ellátás 
megszűnt a tapolcai kórház-
ban, míg előtte 2007-ben a 
szülészetet zárták be. Majd 
az intézmény állami kézbe 
került, vagyis a finanszíro-
zás az állam feladata.
Ugyanakkor Tapolca számá-
ra fontos (mint ahogy min-
dig is az volt az elmúlt száz 
évben), hogy legyen műkö-
dő kórháza, így a lehetősé-
gekhez képes segíti, tá-
mogatja az intézményt. A 

mostani ülésen elhangzottak 
ezt megerősítették, de az is 
tény, hogy nem felhőtlen a 
viszony a város és a kórház 
vezetése között. Ezt a szep-
temberi épületbontás talán 
még tovább rontotta, hiszen 
az önkormányzat szerette 
volna használni az egykori 
fizikoterápia épületét, de az 
ott zajló beruházásra hivat-
kozással ezt a kérést a kór-
ház elutasította.
Az ülésen benyújtott módo-
sító indítvány az eredeti 
2014-es határozatban fog-
laltakhoz képest megmara-
dó mintegy 11 millió forint, 
kórház részére történő átu-
talásra vonatkozott. Itt név 
szerinti szavazást kért 
Császár László képviselő 
(egyben a kórház gazdasági 
igazgatója is).  Külön érde-
kesség, hogy név szerinti 
szavazásra több mint másfél 
évtizede nem volt példa a 
tapolcai képviselő-testület 
ülésein. A 11 millió átadásá-
ra Bakos György, Császár 
László, Marton József és Só-
lyom Károly igennel szava-
zott, míg Buzás Gyula, Dé-
csey Sándor, Dobó Zoltán, 
Kozma Henrik, Lévai József, 
Pass Sándor és Vajda Attila 
nemmel voksolt. Koppányi 
Ferenc képviselő nem sza-
vazott, mivel nem volt jelen 
az ülésen. Ezt az indítványt 
elutasította testület. A hatá-
rozati javaslat 1-es és 2-es 
pontját viszont egyhangúan 
fogadták el a képviselők, 
miszerint 66 millió 812 ezer 
forint összegű támogatást 
biztosít az önkormányzat a 
tapolcai Deák Jenő Kórház 
részére a hatályos Támoga-
tási Szerződésben rögzített 
módon, illetve eszközbe-
szerzésre 4 millió 445 ezer 
forintot.                            (szj)

n A KÖZBIZTON-
SÁGÉRT - A város ren-
dőrkapitánysága és ön-
kormányzata közbiz-
tonsági-, közlekedés-
biztonsági fórumot szer-
vezett a Tamási Áron 
Művelődési Központ-
ban hétfőn. Az esemé-
nyen a helyi rendőr-
kapitány statisztikákkal 
bizonyította, hogy az 
utóbbi években csökke-
nő tendenciát mutat a 
helyi bűnözés, de meg-
oldásra váró feladat to-
vábbra is van, amelyek-
hez a lakosság felelős-
ségteljesebb hozzáállá-
sa, odafigyelése is szük-
séges. Az eseményről 
bővebben következő 
lapszámunkban olvas-
hatnak.                         (tl)

n POLGÁRŐRÖK -
Az októberi hónapban 
sem tétlenkedtek a ta-
polcai polgárőrök, ezt 
az egyesület vezetőjé-
től, Szalkai Zsolttól tud-
tuk meg a napokban.
Összesen 201 óra szol-
gálatot teljesítettek, 
ebből huszat a rendő-
rökkel közösen. Két 
rendezvényt is biztosí-
tottak. - Nagy segítség 
számunkra egyesüle-
tünk gépkocsija, amely-
lyel 201, robogóinkkal 
pedig 60-60 kilométert 
tettünk meg. Minden 
tagtársamnak, aki kivet-
te részét a szolgálatból, 
köszönet jár. Emellett 
szólnom kell még a 
Veszprém Megyei Pol-
gárőrségek Szövetségé-
ről, akik újabb százezer 
forinttal támogattak 
bennünket, csakúgy, 
mint a Csécs- Lift Kft. 
és a Solt 974. Bt. cé-
geknek, akik a gépjár-
művek tankolását bizto-
sítják - tájékoztatott 
Szalkai Zsolt.            (di)

Rövid hírek

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
November 16. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
November 23. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
November 30. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

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

http://www.tapolca.hu


A bor bírája Márton
HEGYMAGAS    Hangulatos libavacsora, az újbor szemléjével
Hegymagason is tudják, 
hogy a "bornak Márton a 
bírája". Szombat este a 
falu kultúrházában hu-
szonnégy új borról mond-
tak véleményt a helyi gaz-
dák.

A Márton-napi libavacsorá-
hoz kötődő rendezvény 
Hegymagason az előző négy 
éves önkormányzati ciklus-
ban elmaradt. Tóth János 
Zoltán a falu polgármestere 
lapunknak elmondta, hogy 
igyekeznek visszahozni azo-
kat a hagyományos értéke-
ket, rendezvényeket, ame-
lyek méltán tartanak a helyi-
ek érdeklődésére számot. 
Ilyen a Márton-napi prog-
ram is. - Tavaly már megtar-
tottuk a libavacsorás rendez-
vényt, a borbírálat pedig sze-
rencsére folyamatosan jelen 
volt a községben. A kettő 
összevonásából született es-
tünkből mindenképpen ha-
gyományt szeretnénk terem-
teni. Új ötlet, hogy nincs bí-
ráló bizottság, hanem a helyi 
gazdák egymás borairól 

mondanak véleményt, saját 
bort természetesen senki 
nem bírál. Idén egyébként 
érett, szép szőlőket szedtek a 
gazdák, a szőlő könnyen 
megvédhető volt a betegsé-
gekkel szemben. Persze nem 
mindenkinél erjednek, er-
jedtek úgy a borok, ahogy 
azt a gazda elvárta, de a bor 

az ilyen. Szerencsére ami a 
legfontosabb, az illatok, za-
matok, savak szépen meg-
maradtak a kánikula ellenére 
is - mondta a bemutatott 
Szent György-hegyi borok-
ról  Tóth János Zoltán. A 
polgármeser kérdésünkre 
azt is kifejtette, hogy a Már-
ton-napi vacsora és annak 

előkészítése társadalmi 
munkában történik, sokan 
vesznek részt benne és Ko-
vács Pálné Magdi, az új kul-
túros szervezi, fogja össze az 
egész programot. Megtud-
tuk, Cséry Gergő atya mél-
tatta Szent Márton életét és 
szentelte fel az új borokat 
Hegymagason.               (tl)

Pazar kilátás
A hétvége 
szokatlanul 
enyhe időjá-
rása kiváló al-
kalmat nyúj-
tott egy kia-
dós környék-
beli kirándu-
láshoz. 
A falevelek 
egy része már lehullott, má-
sik fele még az erdő fáit dí-
szítette a sárga, a barna, a 
zöld szinte minden pasztell  
árnyalatával. Úticélunk a 
Badacsony hegy tetején álló 
kilátó volt, amely pazar pa-
norámával ajándékozza meg 
a hegymászás, lépcsőzés fá-
radalmait vállalókat. A kilá-
tóról egy hatalmas, csodála-
tos domborzati térkép terül a 
szemünk elé.
Kihagyhatatlan ez a kilátó, 
ahogy a környék összes, ha-
sonló gonddal megépített 
magaslati építménye is. Ne-
künk pedig tényleg nem kell 
messze utazni érte. A 437 
méteres Badacsony-hegy 
legmagasabb pontján lévő 
Kisfaludy-kilátó, egy 18 mé-
ter magas, biztonságos to-
rony, amely 2011-ben épült 
meg. A régi kilátó még a hat-
vanas években épült, és mű-
szaki állapota miatt le kellett 
bontani.                              (tl) 
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Egymás frissen kierjedt borait bírálták a helyi gazdák, Tóth János Zoltán polgár-
mester irányításával Hegymagason a Márton-napi libavacsora előtt  Fotó: Töreky L.

A község régi álma teljesültRopogós libacomb
(Folytatás az 1. oldalról)
A Márton-naphoz fűződik  
a Vinum Vulcanum Bor-
lovagrend avatási szer-
tartása is.

Ezúttal három új taggal bő-
vült a létszám. Csali János 
nemesvitai polgármester, 
Sajtos József borász, és Szol-
lár Gyula iskolaigazgató 
vált lovagrendi taggá. Ter-
mészetesen mindegyik jelölt 
teljesítette az ilyenkor előírt 
kötelező próbatételt (bor 
kóstolása, felismerése, foga-
dalom), amelyet Knolmajer 

Ferenc nagymester ismerte-
tett, s vezényelt le.  Az íny-
csiklandó vacsorát már a 
borlovagrend főpohárnoka, 
Mezőssy Zoltán ajánlotta a 
vendégek figyelmébe, akik 
jó étvággyal fogyaszthatták 
el a libamájas tepertőkré-
met, az újházi libalevest, a 
ropogós libacombot, pezs-
gős párolt lila káposztával és 
ludaskásával, majd zárás-
ként a feketeerdő tortát. 
Akik részt vettek a rendez-
vényen - a hagyomány sze-
rint - jó eséllyel nem éhez-
nek a következő évben.  (szj)

Korszerű, esztétikus osz-
lopokról, napelemes lám-
pák világítják be  a Ne-
mesvita községbe beve-
zető-,  nyárfás út padká-
ját. Egy régi lakossági 
igény teljesült, a 21. szá-
zad  technológiájával - ér-
tkelte a beruházást a pol-
gármester.

Jelenleg tíz horganyzott és 
szinterezett festéssel ellátott 
vas oszlopról szóródik fény 
az útpadkára valamint az út-
ra, így akik a buszmegállótól 
gyalog közlekednek a téli 
estékben hajnalokban , azok 
is nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat, a sze-
mélyautók akár lekapcsolt 
lámpával is közlekedhetné-
nek rajta. Minden lámpa-
oszlophoz akkumulátoros 
egység tartozik, amelyek a 
tartozék napelemek segítsé-
gével összegyűjtött nappali 
fényenergiát fordítják a vilá-
gítótestek energiaellátására, 
ha  két hétig nem süt a nap, 
még akkor is tíz napig vilá-

Napelemes lámpák vilá-
gítják be  a Nemesvita felé 
vezető út padkájátTapolcán 

a Fenyves 
utcában, 
130 m2-es 
családi ház, 
532 m2 
területtel, 

ELADÓ

áron alul eladó. 
Irányár: 16300000 Ft 
Érdeklődni: +3630/7385161 

Hirdetés

gítanak. A rendszer így nem 
hálózati áramról működik, a 
falu költségvetéséből nem 
kell majd áramszámlára köl-
teni. A lámpasort a napok-
ban adták át ünnepélyes ke-
retek között, az eseményre 
megmozdult a település la-
kossága. - A falu lakóinak 
több évtizedes vágya, meg-
fogalmazott igénye volt a 
nyárfasorral szegélyezett vi-
tai bevezető út kivilágítása, 
ám valahogy mindig másra 
jutott, mindig másra kellett a 
pénz. Egy ilyen oszlopos 
lámpa telepítése, építési en-
gedélyt nem igényel, beton 
alapozással,  bruttó 490 ezer 
forint, de mi referenciaként, 
„anyagáron” telepíttettük, 
valósíthattuk meg a projek-
tet. Napelemekre 10 év, lám-
patestekre 5 év gyártói ga-
rancia van. Ugyanilyen lám-
paoszlopokkal oldották meg 
Pétfürdőn, Sopronban, Zá-
honyban is az utak, parko-
lók, járdák, temetők, közte-
rületek világítását.  Az ő ta-
pasztalataikra, s lassan a mi-

énkre is bátran támaszkod-
hat mindenki,  aki hasonló 
beruházásban gondolkodik.  
Információm szerint, az öt 
éve működő lámpákkal, 
mindeddig meghibásodás 
nem történt -  árulta  el la-
punknak Nemesvita polgár-
mestere, Csali János.        (tl)
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Ismét négykezes találkozó
Idén 14. alkalommal rendezi 
meg a Tapolcai Járdányi Pál 
Zeneiskola a Veszprém me-
gyei Zeneiskolai Négykezes 
Találkozót, amely november 
18-án szerdán 10 órakor,  
kezdődik a Tapolcai Járdá-
nyi Pál Zeneiskola hangver-
senytermében. A Tapolcán 
kétévente  megrendezendő 

népszerű versenyre 10 me-
gyebeli zeneiskolából 20 
négykezes páros jelentke-
zett. 
Három korcsoportban, két 
szabadon választott da-
rabbal indulnak a fiatal zon-
goristák (két tapolcai páros 
is). Az eredményhirdetés  
várhatóan 14.30-kor lesz.

A tapolcai Hurtony Miklóst (középen), Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter tüntette ki a napokban 

Hirdetés

Hirdetés

Hurtony Miklós a Tapolca 
Coop Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. elnök-
igazgatója Klauzál Gábor 
díjban részesült Buda-
pesten a november ötödi-
kei Európai Kereskede-
lem Napja alkalmából tar-
tott ünnepségen a Corint-
hia Grand Hotelben.

A nemzetgazdasági minisz-
ter által adományozható  
rangos elismerés azoknak 
jár, akik a kereskedelem ér-
dekében kimagasló, tevé-
kenységet  végeztek. 
Évente tízen kaphatják meg 
Magyarországon ezt a díjat.  
Az oklevelet Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
tertől vehette át Hurtony 
Miklós, aki lapunknak és a  
városi televíziónak is inter-
jút adott az ünnepi rendez-
vény helyszínén. - Igen nagy 
megtiszteltetést jelentett a 
díj, az elmúlt 37 év munkája 
gyümölcsének tartom. Ám 
el kell mondani, hogy a díjat 
kollégáim, munkatársaim 

A kereskedelem kitüntetettje

együttműködésének kö-
szönhetem. Szeretem a mun-
kámat és  szeretem közvet-
len környzetemet, Tapolcát - 
árulta el a díjazott. Hurtony 
Miklós kérdésünkre azt is 
elmondta, hogy fontos hit-
vallásának tartja, hogy a vá-
sárlói igényeket úgy tudják 
kielégíteni, hogy mindenki 
jól járjon. - Elsősorban a ve-
vő, de azok is akik azért dol-
goznak, hogy a vevők meg-
találják a számításukat. Nem 
egyszerű megvalósítani, de 
kollégáimmal ezen fárado-
zunk nap, mint nap. Sze-
rencsére a Coop hálózat egy 

olyan országos hátteret ad a 
munkánkhoz, amire folya-
matosan és nagy biztonság-
gal számíthatunk - tette hoz-
zá Hurtony Miklós.   Az Eu-
rópai Kereskedelem Napja 
eseménysorozatot egyéb-
ként az Európa Parlament 
mellé rendelt kereskedelmi 
lobby-szervezet , a brüsszeli 
EuroCommerce hívta életre. 
A fő üzenete, hogy a keres-
kedelmet, mint a legna-
gyobb GDP-, ÁFA - és adó-
termelőt valamint a legna-
gyobb munkaerőpiacot je-
lentő szektort fókuszba ál-
lítsa a média segítségével.(tl)

Fotó: Töreky
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Zenés színmű készül 
Tapolca 1848-as hőseiről
Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc tapolcai 
hőseinek emlékére, és a tele-
pülés újbóli várossá nyilvá-
nításának 50. évfordulója al-
kalmára N. Horváth Erzsé-
bet és Szijártó János Kokár-
dák és koszorúk címmel 3 
felvonásos zenés színművet 
állít össze.
Mint a színdarab szövegíró-
jától, N. Horváth Erzsébettől 
megtudtuk, hogy - bár az ál-
tala 10 évig vezetett, felnőtt 
amatőr színjátszókört a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pont megszüntette - a szer-
zőtársával együtt úgy gon-
dolták, hogy szülővárosuk 
iránti szeretettől vezérelve, a 
megváltozott körülmények 
ellenére sem mondanak le a 
már több éve „dédelgetett” 
közös álmukról. Terveikkel, 
elképzeléseikkel, a színmű 
cselekményének ismerteté-
sével megkeresték Dobó 
Zoltán polgármestert, aki tá-
mogatásáról biztosította 
őket, így a színdarab 2016 
tavaszán a tapolcai közön-
ség elé kerülhet.
- Különleges alkalom lesz ez 
a színházi bemutató abból a 
szempontból is, hogy a volt 
tanítványom, az általam 
több mint 30 éve vezetett 
gimnáziumi amatőr színját-
szókör egyik meghatározó 
tagja, Szijártó János most a 
szerzőtársam lett. Nemcsak 
a színdarabban felhangzó 
dalokat és zenéket szerezte, 
de rockzenekara, az Új Idők, 
és több képzett zenész is 
közreműködik majd a szín-
műben - hangsúlyozta N. 
Horváth Erzsébet.

A színdarab egyediségét az 
is adja, hogy a szövegíró 
olyan tapolcai élethelyzete-
ket, emberi sorsokat bonta-
koztat ki a nézők előtt, ame-
lyek azt igazolják, hogy ez a 
kis dunántúli település a szü-
löttein keresztül nemcsak az 
országos 1848/49-es esemé-
nyek résztvevőjévé vált, de 
bizonyos esetekben azok 
irányítói közé is tartozott. 
Néhány történelmi tény: a 
Tapolcáról indult Batsányi 
János látóként jövendölte 
meg a forradalom kitörését, 
Török Antal tapolcai tanító a 
későbbi miniszterelnököt, 
gróf Batthyány Lajost gyer-
mekkorában tanította. Török 
János mezőgazdász tanács-
adója, titkára és mondhatjuk 
azt is, hogy barátja volt gróf 
Széchenyi Istvánnak. Öcs-
cse, Antonius Flórián pedig 
Perczel Mór hadseregtábor-
nok segédtisztjeként vett 
részt a szabadságharcban.
Nemcsak a volt amatőr szín-
játszókör szinte minden tag-
ja vállalkozik arra, hogy eb-
ben a darabban is megmu-
tassa tehetségét, de sok új, 
felnőtt szereplő is feltűnik. A 
táncos részeket a Batsányi 
Táncegyüttes tagjai adják 
elő. A színjátszók örömére 
nemcsak a Tamási Áron Mű-
velődési Központban  mu-
tathatják be a színdarabot, a 
VOKE Batsányi János Mű-
velődési és Oktatási Köz-
pont is szívesen látja majd a 
tapolcaiakról, a tapolcaiak 
által megjelenített és nem 
utolsó sorban tapolcai szer-
zők által írt zenés színdara-
bot.

Telepített traffipaxok a tó körül
A nyilatkozatok szerint a 
fixen felállított traffipaxok, 
kamerás mérő-, megfi-
gyelőkapuk telepítésénél 
a közlekedés biztonságá-
nak javítása volt a cél. Mi 
inkább azt gyanítjuk, hogy 
a lehető legtöbb pénz le-
húzása és a megfélemlí-
tési szándék motiválhatta 
a rendszer kialakításáról 
döntést hozó vezetőket.

Hogy más is eldönthesse, ki-
nek ad igazat, összegyűjtöt-
tük a legfontosabb informá-
ciókat. Az elmúlt napokban 
körbejártuk a vidéket, és 
más módon is megpróbál-
tunk informálódni a ren-
dőrségi kamerás megfigyelő 
pontok kiépítésének állá-
sáról. A rendszer még csak 
félkésznek mondható, de 
több helyen talán már tesz-
telik is a kamerákat, és más-
hol is zajlik az előkészítő 
munka.
Még októberben a Répa Ro-
zi csárda elé szerelték fel a 
kamerákat a 84-es főút ne-
mesvitai szakaszán. Közvet-
lenül a parti sávban Vo-
nyarcvashegyen készült el 
az első megfigyelőkapu. A 
község keleti részén, a 71-es 
főút és a Petőfi utca találko-
zásánál már az ősz eleje óta 
használatra készen áll beren-
dezés. A kamerák számára 
mindkét irányban 3-400 mé-
terre van szabad kilátás a fa-
lu belterületi szakaszán.  
Koordináták: 46.760561  
17.328291. A nyugat felől 
jövők a Keszthelytől folya-
matosan tartó lakott terület 
egy lejtős szakaszán feled-
kezhetnek meg az 50-es se-

Egy októberi ködös reggelen készült képen éppen a 
Répa Rozi csárda elé szerelték fel a kamerákat a 84-es 
főút nemesvitai szakaszán                   Fotó: Győrffy Árpád

besség pontos tartásáról a 
kamera előtt. A keletről ér-
kezők pedig egy beépítetlen 
rész kanyarja után futhatnak 
bele 50 kilométer feletti se-
bességgel a kamerák látó-
mezejébe.
A napokban felállították Ba-
latonfüreden is a kaput. Ez a 
négysávos út miatt két lábon 
áll, a teljes utat átfogja. Az 
eredeti tervek szerint még az 
Uni hotel előtti részre tele-
pítették volna, de onnan egy 
nyugatra lévő emelkedő 
miatt nem lehetett volna be-
látni a teljes szakaszt. Va-
lószínűleg ezért végül a 
MOL-kút keleti kijáratához 
került, ahonnan mindkét 
irányba zavartalan a kilátás. 
A helyet korábban már a ren-
dőri kísérettel működő traf-
fipaxok is előszeretettel 
használták. A kapu koordi-
nátái: 46.947979  17.878494.
A déli parton két helyen is ta-
lálható régi típusú mérődo-
boz a 7-es főút mellett. Eze-
ket hét évvel ezelőtt helyez-

ték el egy harmadikkal 
együtt, de csak egy készülék 
van hozzájuk, amit felváltva 
raknak ki a dobozokba.
Olvasóinktól további 
kapuk-ról is kaptunk 
információt: A Szekszárd 
felől Siófokig ve-zető 65-ös 
főúton, a Balaton-tól 
mintegy 10 kilométerre 
fekvő Ságvár belterületén, a 
főút egyenes szakaszának 
közepén is felállítottak egy 
fix traffipaxot, illetve a 84-
es főút Sümegen átvezető 
belterületi szakaszán, a vár-
parkoló és a Tesco-bejáratá-
nak közelében is készen áll 
már egy kamerás kapu. 
Amint a pontos koordinátá-
kat is megkapjuk, ezeket is 
közzétesszük.
További  részleteket, térké-
pet, magyarázatokat az in-
terneten, a Balatontipp ré-
giókalauz turisztikai portá-
lon  (www.balatontipp.hu)  
találhatnak az érdeklődők.

     Győrffy Árpád
     Balatontipp - főszerkesztő

A Tapolcai Városi Televízió minden hétfőn 19 órától élő adással jelentkezik. Minden héten más jellegű 
témák kerülnek terítékre, amelyekhez a műsorvezetők várják a nézők reflexióit, kérdéseit, véleményét, 
adás közben. Szijártó János várospolitikai, gazdasági kérdésekkel foglalkozik, Kovács Melinda az 
egészségügy, és a kultúra területén tevékenykedik. Töreky László a mezőgazdaságot és a turizmust 
hozza a képernyőre, míg Havasi Gábor a sportot, illetve megosztva a kultúrát. A műsorok a felsorolás 
sorrendjében követik egymást.

A következő 4 hét műsorvezetői
November 16. - Töreky László
November 23. - Havasi Gábor
November 30. - Szijártó János
December 7. - Kovács Melinda

Jó estét Tapolca! 

Élő, interaktív magazinműsor

Minden héten, hétfőn, hétkor! 
Hívjon minket 

a  telefonszámon!06/87/687-347

TVT 06/87/412-289

HIRDESSEN 
NÁLUNK!

Legyen jelen 

TAPOLCA
minden othonában!
Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG



      2015. NOVEMBER 12.MAGAZIN - HIRDETÉS6 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

„Tudósítás” a Batsányi Kör munkájáról
A cím rossz, mert nem munka, 
amit csinálunk, hanem beszél-
getések sorozata Batsányi Já-
nosról, és arról a világról, 
amelyben élt és alkotott. Meg-
próbáljuk megvitatni az életét 
és gondolkodását befolyásoló 
környezeti tényezőket és 
hatásokat.

A feladat nagyon izgalmas, hi-
szen a kor törekvései Magyar-
országon és egész Európában 
megváltoztatták az addigi be-
rendezkedést. Ezeket a változá-
sokat kívánjuk megmutatni fi-
gyelemmel arra, hogy hogyan 
jelentek meg Batsányi költé-
szetében, és mit okoztak az éle-
tében. Célkitűzésünk még, 
hogy megnézzük: a kortársai 
milyen kapcsolatban voltak ve-
le, és az utókor hogyan véle-
kedett róla. Volt-e érezhető ha-
tása a saját korában és a kö-
vetkező időkben.
Az első érdemi alkalommal 
(2015. febr. 19-én) dr. Sáry 
Gyula főorvos úr tartott egy na-
gyon érdekfeszítő előadást a 
Szabadkőműves mozgalomról. 
A mozgalom egy-egy tagjával 
Batsányi nagyon fiatalon kap-
csolatba került. Festetics 
György gróf, aki a keszthelyi, 
veszprémi majd soproni tanul-
mányait segítette, később Orc-
zy Lőrinc, aki az első munkát 
adta neki és bevezette a társa-
dalom felsőbb osztályának tag-
jai közé, és még talán Forgách 
Miklós gróf is, akinek személyi 
titkára volt, mindnyájan sza-
badkőművesek voltak. Lehet, 
hogy ez puszta véletlen, de biz-
tosan közrejátszott abban, hogy 
a szabadkőművesek névsorá-

ban ott látjuk Batsányi János 
nevét is.
A második beszélgetésünk 
(március 12.) Cserhát József 
költőről szólt, akit Németh 
István Péter költő mutatott be 
nekünk. Cserhát Józsefről tud-
juk, hogy itt Tapolcán nagy hí-
ve és követője volt a Batsányi 
házaspárnak. Őt néhányan is-
merhettük még személyesen is. 
Könyvtár igazgató volt egy 
időben. Vannak közvetlen em-
lékeink róla. Ismereteim szerint 
Budapesten működik egy Bat-
sányi J.- Cserhát J. Kör is. Má-
jus 14-én megpróbáltuk ma-

gunk elé képzelni azt a tele-
pülést, ahol Batsányi János szü-
letett. Kertész Károly ny. 
könyvtárigazgató úr mutatta be 
Tapolca akkori szerkezetét, la-
kóit, birtokviszonyait, mező-
gazdasági termékeit, kézműves 
iparát. Érdekes volt adatokat 
hallani ezekről a Batsányi szü-
letése és halála körüli időkből. 
Az előadó éreztette, hogy mi-
lyen változáson, fejlődésen 
ment át a község. Hogyan hatá-
rozta meg a település szerkeze-
tét a templomdomb és a felső, 
illetve az alsó tó. Németh Ist-
ván Péter arról beszélt, hogy a 
Batsányi család milyen munkát 
végzett, és milyen helyet fog-
lalhatott el az itteni népesség-
ben az iparosok között. A ké-
sőbbi költőt milyen jelenségek 
és családi viszonyok indították 
arra, hogy tanuljon, és ezzel ki-
emelkedjen abból a helyzetből, 
ahová született.
A következő alkalommal Riba 
Erzsébet tanárnő mutatta be az 
időszakban fennálló történelmi 
és társadalmi viszonyokat. 
Ezen a beszélgetésen az is ki-
derült, milyen helyet foglaltak 
el a társadalomban a honorácio-
rok, hiszen Batsányi életében 
komoly szerepet játszott ez a 
pozíció. Megismertük a társa-
dalmi berendezkedést, hogy 
megértsük azokat a törekvése-
ket, történelmi tényezőket, 
amelyek Batsányi és kortársai 
gondolkodását befolyásolták.
Ezt követően nagyon színvo-
nalas és érdekes előadást hal-
lottunk Németh István Pétertől 
Batsányi és Baumberg Gabri-
ella megismerkedéséről, kap-
csolatáról és sírig tartó szerel-

Batsányi szobra Tapolcán. 
Ápolják hagyatékát ma is 
szülővárosában

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
november 12 - 18. 
csütörtök – szerda

13. péntek, 15. vasárnap   
14:00 1200,-Ft 14. szombat  

12:30
Pán  3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai fantasy-kaland

Hossz: 112 perc 
Rendező: Joe Wright

12-13 . csütörtök-péntek, 16-
18. hétfő - szerda  16:00  

1000,-Ft
14. szombat  17:15

A Bélier család  
Színes, szinkronizált francia 

filmvígjáték
Hossz: 106 perc 

Rendező: Eric Lartigau

12  – 13. csütörtök – péntek  
18:00 1000,-Ft

14. szombat  19:00
15 -18. vasárnap – szerda   

18:00
Fekete mise  

Színes, feliratos amerikai  
krimi

Hossz: 122 perc 
Rendező: Scott Cooper

12  – 13. csütörtök – péntek  
20:00   1000,-Ft

14. szombat 21:00
15 -18. vasárnap – szerda 

20:00
007 Spectre – A fantom 

visszatér  
Színes, szinkronizált angol-

amerikai akció-thriller
Hossz: 150 perc      

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/20/358-3295

Lapterjesztés

méről. Az előadó sok olyan 
részletet osztott meg hallgatói-
val, melyeket kevesen ismer-
nek. A következő alkalommal 
Batsányi és a zene kapcsolatát 
fogjuk megbeszélni. Batsányi 
megzenésített műveiről lesz 
szó. Sajnos nem sok művét ze-
nésítették meg, de nagyon je-
lentős zeneszerzők is foglal-
koztak egy-egy versével.
A továbbiakban megismernénk 
a korabeli magyar irodalmat, a 
kassai Magyar Múzeum szer-
zőit, a Múzeum kiadását meg-
előző és az akörüli eseménye-
ket.  Figyelemmel kísérnénk 
Batsányi sorsát és az azt meg-
határozó történelmi és társa-
dalmi tényezőket, a korban zaj-
ló nyelvújítási folyamatot, nem 
utolsó sorban az utókor Bat-
sányival kapcsolatos megmoz-
dulásait, értékítéletét.
Kevesen vagyunk a Körben. A 
következő időszakban a témá-
inkat és összejöveteleink idő-
pontját a rendezvények között 
szeretnénk meghirdetni azzal a 
céllal, hogy egyre több érdek-
lődőt csábítsunk alkalmainkra. 
Örülnénk annak, ha mind töb-
ben vennének rész a beszélge-
téseinken, és segítenének egyre 
jobban megismerni a város 
nagy szülöttének az életét és az 
ezt befolyásoló tényezőket.
Szeretettel látunk mindenkit 
minden hónap második csütör-
tökén délután 4 órakor a VOKE 
Batsányi János Művelődési és 
Oktatási Központban. 
A legközelebbi összejövete-
lünk november 12-én 16 órakor 
kezdődik.

             Csaba Dezső, Tapolca

2015. november 19-én 18 órai kezdettel

Dr. Korzenszky Richárd
OSB perjel a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója a tapolcai Boldog 

Özséb Alapítvány szervezésében,a szerzetesek éve kapcsán

SZENT BENEDEK REGULÁJA 
ÉS AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIA

címmel tart előadást tart a Tapolcai Nagyboldogasszony 
Római katolikus Általános Iskolában.



Mozgalmas rangadó
FUTBALL     Az Öregfiúk FC legyőzte a Diszel SE együttesét
A múlt heti szerencsétlen 
vereséget követően, ma-
gabiztosan győzött a Ta-
polcai Öregfiúk FC a me-
gyei IV. osztály déli cso-
portjának tizenkettedik 
fordulójában.

Városi rangadónak adott ott-
hont a Sporttelep a hétvégén, 
hiszen a TÖFC a Diszel SE-
vel mérkőzött. A mérkőzést 
megelőzően a két csapat 
közötti különbség csupán 
egy pont volt. A bajnokság 
középmezőnye összesűrűsö-
dött, egy győzelemmel há-
rom, négy helyezést is le-
hetett javítani, ezt a lehe-
tőséget most a házigazdák 
használták ki. A sérülések-
kel, eltiltásokkal küszködő 
Öregfiúk FC már a negyedik 
percben megszerezte a ve-
zetést, Szabó Zoltán révén. A 
diszeli fiatalok hősiesen vé-
dekeztek a rutinosabb játé-
kosokkal szemben, azonban 
a folyamatosan érkező táma-
dásokat egyre nehezebben 
tudták visszaverni. Viski 
László góljával már 2:0 lett 

az eredmény, mely a szüne-
tig nem változott, azonban a 
pihenőt követően Nagy 
László hamar háromra nö-
velte a különbséget. A gól-
lövőlistára Nagy György is 
feliratkozott a nyolcvanötö-
dik percben, így alakult ki a 
3:1-es végeredmény. A rossz 

ütemű becsúszásoknak, 
pattanásig feszült érzelmek-
nek, helyzeteknek köszön-
hetően a játékvezető három 
sárga lapot is kiosztott a ven-
dégeknek, illetve a kiállítás 
sorsára jutott a lefújást 
megelőzően Barabás Tamás 
is. A győzelemnek köszön-

hetően a TÖFC a kilencedik 
helyről a hatodikra lépett 
előre, míg a Diszel SE a 
mostani vereséggel vissza-
csúszott az utolsó előtti, ti-
zenegyedik helyre. Az utol-
só őszi fordulóban Révfü-
löpre látogat a tapolcai 
csapat.                           (hg)

Világbajnoki ezüst

Ezüst éremmel térhetett 
haza a görögországi kor-
csoportos világbajnok-
ságról Gaál Zsóka. Az U8-
as leányok között ötös 
nyerősorozattal hozott di-
csőséget Magyarország-
nak, Ajkának és Tapolcá-
nak egyaránt az elmúlt 
héten.

Zsóka, aki a Tapolca VSE 
sakkiskola növendéke,  a ti-
zenegy fordulós versenyen 
sokáig holtversenyben volt a 
világbajnokságot végül ara-
nyat érő helyezéssel záró vi-
etnami kislánnyal. A holt-
verseny ugyan a távolkeleti 
versenyzőnek kedvezett, de 
így is rendkívül szépen csil-
log az ezüstérem - kommen-
tálták a hírt a hazai sport-
lapok. A világversenyen a 
magyar válogatott tizen-
nyolc taggal indult, ezúttal 
egyedül a szupertehetség-
ként jegyzett Zsókának si-
került a bravúr. 
A kislány eredménye nem 
előzmény nélküli, tavaly az 

Az tizennégy év alattiak 
mezőnyében a TIAC 
2:2-es döntetlent ját-
szott az FC Ajka ottho-
nában. A tapolcai gólo-
kat Kolompár Levente 
és Herczeg András sze-
rezte. Az ifisták maga-
biztos 6:1-es győzelmet 
arattak a Várpalota gár-
dájával szemben. A gó-
lokat Berki Dominik 
(kettő), Dobján Adrián, 
Péter Bence, Horváth 
Dániel és Deák Sza-
bolcs jegyezték . A ha-
zai fiatalok leiskolázták 
a Palotát, az eredmény a 
vendégekre nézve hí-
zelgő. A TIAC fiataljai 
továbbra is vezetik a ta-
bellát, három forduló-
val az őszi szezon vége 
előtt. Az eddigi tizen-
három mérkőzésből ki-
lencszer diadalmaskod-
tak, két döntetlent ját-
szottak és csupán két 
vereséget szenvedtek. A 
góllövő lista élmező-
nyében két tapolcai is 
szerepel, Deák Sza-
bolcs tizenöt, Berki Do-
minik tizennégy gólt 
szerzett idáig.          (hg)

ajkai kislány hét pontot sze-
rezve a nyolc éven aluliak 
kategóriájában, 27 ország 63 
versenyzője között a 3-5. he-
lyen végzett a Grúziában 
rendezett sakk Európa Baj-
nokságon. Gaál Zsókát 
Kosztolánczi Gyula, István-
di Lajos és édesapja, Gaál 
Sándor készítette fel a meg-
mérettetésekre.                  (tl)

Igazi, kemény, férfias kézfogás
Kemény legények feszül-
tek egymásnak és mérték 
össze erejüket a Sport-
házban a hétvégén.

A családias hangulatban 
megrendezett amatőr szkan-
derversenyen hat bátor fiatal 
mutatta meg gyorsaságát és 
erejét. Doro Zsolt a Magyar 
Szkander Szövetség főbíró-
jának vezényletével zajlot-
tak a küzdelmek. A menete-
ket megelőzően mérlegelé-
sen vettek részt a verseny-
zők, így két súlycsoportban 
(kilencvenöt kilogramm 
alatt és felett) versenyezhet-
tek. Mindkét kézzel megbir-
kóztak egymással és a ve-
rejtékes erődemonstrációk a 

következő eredményeket 
hozták. A kilencvenöt alatti 
súlycsoportban bal és jobb 
kezes döntőben is első Nagy 
Richárd, második Németh 
Albert, harmadik a sümegi 
Németh Bence lett. A na-
gyobb súlycsoportban bal 
kézzel Szántai Imre győzött, 
második Sándor András lett, 
míg a dobogó harmadik 
fokára Németh Albert állha-
tott. Jobb kézzel Nagy Ric-
hárd bizonyult a legerősebb-
nek, őt követte Szántai Imre 
és Németh Albert. Az első 
alkalommal megrendezett 
verseny megmutatta, hogy 
alapos felkészüléssel, min-
denre kiterjedő edzéstervvel 
lehet sikert elérni.            (hg)

Az elsővel azonos pontszámot szerzett 

Győzelem
hazai pályán
Győzelemmel folytatta az 
őszi szezont a TIAC. A 
tabella középmezőnyébe 
tartozó Várpalota volt az 
ellenfél, hazai pályán.

A közel száz néző gólokban 
gazdag, izgalmas, fordula-
tokban bővelkedő mérkő-
zést láthatott. A Várpalota a 
harmadik percben gólt szer-
zett, majd a hetedik percben 
a szemfüles Horváth Roland  
egyenlített. A félidő közepé-
hez közeledve Horváth Ro-
land belőtt labdáját Pupos 
Krisztián bombázta a bal fel-
ső sarokba, ezzel megsze-
rezve a hőn áhított vezetést. 
A második játékrész is a ta-
polcaiaknak adott okot az 
örömre, hiszen előbb Gelen-
csér Gyula lőtt szemet gyö-
nyörködtető gólt, majd Kul-
man György szép egyéni já-
tékkal elfektetve a védőjét és 
a kapust, állította be a 4:1-es 
végeredményt. 
A hazai csapat hosszú idő 
után végre a szebbik arcát 
mutatta és megérdemelte a 
győzelmet.                       (hg)

Utánpótlás
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A városi rangadón a szervezettebben támadó csapat győzött         Fotó: Havasi Gábor

Gál Zsóka azonos pontot 
szerzett mint az első he-
lyezett kislány, csupán 
hajszálnyira volt az 
aranyéremtől

A tapolcaiakat, Molnár Erik (balra) képviselte Fotó:hg.

 FOCI



Virtuózok Tapolcán
FILHARMÓNIA  Igényes zene tehetséges fiataloktól, felsőfokon
A közszolgálati televízó 
komolyzenei tehetségku-
tatójának sikeres „virtuó-
zait” láthatta a tapolcai 
közönség a 2015/16-os  
Filharmónia Bérlet első 
koncertjén a Tamási Áron 
Művelődési Központban 
az elmúlt héten.

Demenev Misi (harmonika), 
Váradi Gyula (hegedű), 
Sándor Zoli (hegedű) és 
Csabay Zsuzsi (fuvola) neve 
nyilván csak azoknak cseng 
ismerősen, akik látták az 
MTV Virtuózok című műsor 
sorozatát. A felnőtt  muzsi-
kusi pályára készülő fiata-
lokkal, a filharmónia kon-
certsorozatra indult, amely-
nek első állomása volt a ta-
polcai hangverseny. A szó-
banforgó televíziós tehet-
ségkutatóról annyit kell tud-
ni, hogy a világon első ízben 
jött létre a közelmúltban egy 
olyan hazai készítésű show, 
amelyben kimondottan a 
komolyzene volt a központ-
ban, ugyanakkor kölsősége-
iben, jellegében a divatos 

popzenei „sztárkeresők” 
struktúrájára épült. Itt tűntek 
fel olyan klasszis zenei-, 
hangszeres tudással rendel-
kező fiatalok, akiknek tehet-
ségéhez, művészi talentu-
mához nem fért kétség, 

előadásaik élményszámba 
mentek, személyiségük el-
varázsolta a közönséget. 
Közülük négyen jutottak el 
most Tapolcára a helyi és 
környékbeli zenerajongók 
legnagyobb örömére.  A he-

gedűre, fuvolára írt, vagy át-
írt Astor Piazzola, és Stra-
vinsky  darabok Mester Dá-
vid zongora kíséretével 
hangzottak el-, Demenev 
Misi harmonika előadásai 
szólóban csendültek fel.   (tl) 

SZEM - PONT
„Levetette szép ruháit,/ Csendesen levetkezett...” - így kez-
dődik Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra című versének 
ötödik strófája. A természet ezzel megtette a magáét. Az már 
korántsem mindegy, hogy hova kerül az a bizonyos „ruha”?
Egy korábbi lapszámunkban már írtunk a Fenyves utca 30. és 
32. számú családi házak közötti földútról. Akkor is azt tettük 
szóvá, hogy egyesek mennyi hulladékot halmoznak fel az út két 
oldalán. Elérkezett a második fázis. Ahogy Petőfi Sándor 
fogalmazott: „levetette szép ruháit”. Gyönyörködtünk is a 
színskála szinte minden árnyalatát felvonultató levelekben, 
azonban a történet pozitív része véget is ér. Az említett utcában 
is szinte mindenki ültetett fát, fákat, amelyeknek a színpompás 
lombja ősszel lehullik, megszaporodnak az ágnyesedékek is. 
Ilyen mennyiségű levelet képtelenség a kukában elhelyezni, 
így marad a „talicskás módszer”. A már említett földút két 
oldalára helyezik a már nem kívánatos hulladékot.
Természetesen lehetne a lehullott leveleket komposztálni, na 
de kérem, ki vesződik manapság ilyen hasznos(ítható) 
dologgal? Nem tudom, hogy kinek és mi az álláspontja, de 
engem szomorúsággal tölt el, hogy az emberiség rossz irányba 
halad. Gábor Dénes, Nobel-díjas magyar fizikus környezet-
védelemmel kapcsolatban megfogalmazott mondata, halála 
után harminchat évvel is időszerű: „Eddig az ember magával 
a természettel küzdött; mostantól a saját természetével kell 
megküzdenie.”!                                                           (di)

Kedves nénik és bácsik! 
Ezúton közlöm az öröm-
hírt, hogy 2015. novem-
ber 8-án megérkeztem! 
Horváthné Kruchió Edina 
és Horváth Péter kislá-
nya, Alexandra vagyok. 
Születésem pillanatában 
2905 gramm volt a sú-
lyom, a magasságom 51 
centiméter. Anyukámmal 
együtt jól vagyunk!

A Tapolca VSE Termé-
szetjáró szakosztály most 
szombaton is túrázik, a 
Tapolca-Billegei-erdő-
Bakonyi-erdő-Úrbéri-er-
dő-Bárdiótag-Sümeg út-
vonalon.
 

A résztvevők a tapolcai au-
tóbusz-pályaudvaron talál-
koznak szombaton reggel 
7.30-kor. - A november havi 
túratervben szerepelnek 
még igazán jó programok - 
tájékoztatta lapunkat Für 
Ágnes  a szakosztály vezető-
je. Mint megtudtuk, 14-én a 
Tapolca-Bakonyi-erdő-Sü-
meg (az új “Mária-úton”) 
útvonal szerepel a tervben, 
21-én Monostorapáti-Bon-
csos-tető-Fekete-hegy-Kö-
veskál-Falu-erdő-Révfülöp, 
28-án Hegyesd-Gilicés-tó-
Taliándörögd-Monostora-
páti lesz a túra útvonala. (szj)

n FOLYTATÓDIK a 
„Látni és látszani” kampány 
Tapolcán. A gépjárműveze-
tőket és a kerékpárosokat el-
lenőrizték a tapolcai rendő-
rök a „Látni és látszani” el-
nevezésű program keretein 
belül. Az egyenruhások no-
vember 4-én sötétedéskor 
vonultak ki a Tapolcát Di-
szellel, valamint Tapolcát 
Lesencetomajjal összekötő 
útszakaszokra, és ellenő-
rizték a járművezetőket. A 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti 
Osztályának munkatársai az 
igazoltatások során az őszi 
és téli megváltozott látási és 
útviszonyokra is felhívták a 
gépjárművezetők figyelmét, 
valamint hasznos baleset-
megelőzési ajándékokat is 
átadtak részükre - tudtuk 
meg a napokban Nagy Judit-
tól, a Tapolcai Rendőrkapi-
tányság megelőzési főelő-
adójától.                            (di) 
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Fiatal virtuózokat láthatott, hallhatott a tapolcai közönség a napokban Fotó:Töreky

Gólyahírek

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 50/db
Burgonya: 150-160 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 150-220 Ft/kg
Vöröshagyma: 190 Ft/kg
Újhagyma: 100-160Ft/kg
Fokhagyma:1000 Ft/kg
F.káposzta: 130-150 Ft/kg
Kelkáposzta: 380 Ft/kg
Körte: 300 Ft/kg
Szilva: 590 Ft/kg
Szőlő: 500 Ft/kg
Mandarin: 600 Ft/kg
Citrom: 660 Ft/kg
Banán: 400 Ft/kg

Heti SÜTI

Fehérvár süti

Hozzávalók: 2 egész tojás, 25 dkg 
kristálycukor, 20 dkg margarin, 2 
csomag vaníliás pudingpor, 2 ek 
kakaó, 1 csomag mazsola (10 dkg), 
1 csomag ostyalap (10 dkg)
Elkészítés: Egy lábasban a tojá-
sokat és a cukrot elkeverjük. Hoz-
zákeverjük a margarint. Kis lán-
gon, felolvadásig keverjük. Hozzá-
tesszük a pudingport, a kakaót és a 
mazsolát. Jól összekeverjük és le-
vesszük a tűzről. Beletördeljük az 
ostyát. Elkeverjük benne. Egy őz-
gerinc formát alufóliával kibéle-
lünk. Kicsit megnedvesítjük és be-
leöntjük a masszát.  Lenyomkod-
juk.  Egy napig hűtőbe érleljük.

             Németh Andrea, Tapolca

Kirándulni 
mindig jó

Rendőrségi hírek

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

A szakosztály legutóbbi 
túrája. Egyre többen 
tartják fontosnak a ter-
mészetjárást, a környék 
megismerését


