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Feledhetetlen hősök
1848  A városban idén is sokan ünnepelték a nemzet bátorságát

Lovasfelvonulással, pus-
ka-, illetve ágyúlövéssel 
kezdődtek, majd Miltényi 
huszárkapitány síremlé-
kénél és a tóparti pante-
onfalnál koszorúzással 
folytatódtak az idei márci-
us 15-i ünnepi esemé-
nyek, megemlékezések a 
városban.

Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból a helyi önkormányzat, a 
jelentősebb politikai pártok, 
civil szervezetek, egyesüle-
tek helyi szervezetei, továb-
bá a hozzátartozók, leszár-
mazottak helyezték el ko-
szorúikat Miltényi József 
huszárkapitány sírjánál a 
köztemetőben, illetve ké-
sőbb Török János honvéd al-
ezredes és Török Antonius 
Flórián honvédszázados 
panteonfali emléktáblájá-
nál. Az eseményeket a 
Nyirettyű népzenei együttes 
és a Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar játéka kísérte az alsó 
tóparton, de ugyanott nem 
maradhatott el a Gyulaffy 
hagyományőrző vitézek és a 
Radetzky huszárok  ágyútü-

ze sem. Dobó Zoltán polgár-
mester szemerkélő esőben a 
Fő téren felállított színpad-
ról mondott ünnepi beszé-
det. Azt hangsúlyozta, hogy 
1848 az egész magyar nem-
zet nagy teljesítménye volt, 
amelyet a magyarság Euró-
pában egyedülálló módon, 

példátlan összefogással, ki-
tartóan, bátran, hősiesen haj-
tott végre. – Egy pillanatra 
úgy tűnt, hogy minden el-
képzelésünk sikerül, de az 
hogy végül mégsem, az nem 
rajtunk múlott. Hiszen meg-
vertük a császári seregeket, 
bebizonyítottuk, hogy töb-

bek vagyunk egy leigázott 
nemzetnél - méltatta az elő-
dök elszántságát, összefogá-
sát és hadisikereit a polgár-
mester. A beszéd után a Kini-
zsi Néptáncegyüttes műso-
rát tekinthették meg az eső-
vel és hűvös idővel dacoló 
ünneplők.                         (tl)

Gyerekek a forradalomról

Sándor-napi bormustra

A hagyományokhoz híven a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola diákjai is meg-
emlékeztek az 1848-49-es 
forradalom és szabadság-
harcról. Az idén a Batsányi 
tagintézmény 3. és 4. osztá-
lyos tanulói adtak szép ün-
nepi műsort a Tamási Áron 
Művelődési Központban. A 

szereplőknek Bajner Imre 
igazgató köszönte meg a 
közreműködést, de nem fe-
ledkezett meg a felkészítő 
pedagógusok (Lászlóné 
Koncz Ottília, Johnné Sallai 
Ibolya, Karsai Hajnalka, 
Kapy Izabella, Bruckner 
Zsuzsanna, Kulcsár László) 
munkájáról sem.             (szj)

Az idei Sándor-napi bor-
mustrán az ismert világ-
fajtákból válogattak, azok 
mintegy negyven tételét 
kóstolták a rangos ese-
mény vendégei és  szak-
értői a Tamási Áron Műve-
lődési Központ aulájában.   

A megjelenteket Dobó Zol-
tán polgármester köszöntöt-
te, aki beszédében kiemelte, 
hogy Tapolca egy hagyomá-
nyosan borászatra épülő vá-
ros, ahol a szőlőből és borból 
élő embereket külön megbe-
csülés illeti. A polgármester 
azt is kihirdette, hogy Nyári 
Ödön Szent György-hegyi 
gazda  egyik fehérbora vi-
selheti idén a Tapolca Város 
Bora címet. Dr. Májer Já-
nos, a badacsonyi kutató-
intézet vezetője tartott ér-

dekfeszítő előadást a bor-
szőlő világfajtákról, azok 
hazai elterjedtségéről, tulaj-
donságairól, termelésük ta-
pasztalatairól. Kulka Gábor 
szervező, ceremóniamester 
a Balatoni Borrégió Borbí-
ráló Bizottság titkára,  la-
punk kérésére értékelte az 
idei Sándor-napi bormustra 
tapasztalatait. A szakember 
szerint, a bemutatott világ-

fajták nagy része 2015-ös 
volt, egy átlagos, de a szőlő 
jó beérését már biztosító, 
egészséges gyümölcsöt adó, 
ugyanakkor csapadékban 
szegény évjárat terméke. - 
Különösen szép fajtajegye-
ket mutató, intenzív illatú 
Savignon, Chardonnay bo-
rokkal találkoztunk a tizen-
harmadik Sándor-napun-
kon - tette hozzá.              (tl)

Jobb lett
volna, ha...

Terjeng a világhálón 
egy rendkívül „érde-
kes” okfejtés az 1848-
as forradalom kap-
csán. A szerző szerint 
ugyanis az a bizonyos 
március 15. halált, 
nyomort hozott, az or-
szág megcsonkítását 
(Trianon) idézte elő, 
Kossuthékat pedig 
felforgatóként, az ak-
kor utcára özönlő tö-
meget simán csőcse-
lékként aposztrofálja. 
Jobb lett volna nyug-
ton maradni, és akkor 
mindenki boldogan 
élhetett volna, tárul az 
olvasó elé a nagy 
konklúzió. Eszerint 
jobb lett volna, ha Dó-
zsa György nem húz 
ujjat a hatalommal, és 
Galileo Galilei nézetei 
is csak felforgattak. 
Sőt, senkinek semmit 
nem kellett volna ten-
nie soha. Talán ma is 
boldogan bogyókat 
ehetnénk valahol és 
fúvócsővel lődözhet-
nénk egy szál fügefa-
levélben.

          Szijártó János

A hősökre emlékeztek a batsányis diákok         Fotó: szj.

Miltényi huszárkapitány síremlékénél  koszorúzással emlékeztek       Fotó: Töreky L.

A Sándor-napi Bormustra népszerűsége töretlen, idén 
13. alkalommal rendezték meg          Fotó: Töreky László

50 éves város
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INFORMÁCIÓMegsértett szocialisták
Szélhámosok pártjának ne-
vezte a MSZP-t a Fidesz egy 
írásban, amely a kormány-
párt tapolcai Facebook ol-
dalán jelent meg a közel-
múltban. Árvai Gábor az 
MSZP helyi elnöke minapi 
sajtótájékoztatóján reagált a  
„degradáló" megjegyzésre. 
- Felháborító, hogy  egy 
olyan párt illetett bennünket 
a jelzővel, amely szélhámo-
sok módjára elrabolta az em-
berek 3000 milliárdos ma-
gánnyugdíj megtakarításait, 

amely kegyeltjeinek vagyo-
nosodásának nem szab gá-
tat, amely a közpénzeket lát-
hatatlan módon magánpén-
zekké változtatja, amely a 
gazdasági szektortársakat 
önkényuralmi eszközökkel 
kiszorítja a piacról, lásd ka-
szinómutyi, trafikmutyi, 
földmutyi. Vagy a gázszere-
lő felcsúti polgármester me-
sés karriere nem szélhámos-
ság? Magyarországot fél-
millió fiatal és képzett em-
ber hagyta el a közélet álla-

Aa   Fotó:

A lomtalanítás menetrendje

pota és az alacsony kerese-
tek miatt. A Fidesz tönkre-
tette a szociális rendszert, 
miközben nőtt a rászorulók 
száma. Ma az állam minden 
fontos posztján Fidesz-ká-
derek ülnek, a kormány pac-
kázik az Unióval, miközben 
az ország annak pénzén él. 
Na ez a szélhámosság teteje! 
- fogalmazta meg maga és 
pártja véleményét Árvai Gá-
bor elnök.                         (tl)

közötti városrész kerül 
lomtanításra.
2015. április 12-én Barackos 
és Diszel városrész:
Konténer kihelyezési pontok
1.Radnóti u. 14-15. előtt 30m3
2.Csokonai u. közepe 30m3
3.Radnóti u. és a Bányász u. 
sarka 30m3
4.Sütő A. u. és a Márai u. sarka 
7m3
5.Madách I. u. közepe 7m3
6.Tapolca-Diszel Szabó E. u. és 
a Babits M. u. sarka 30m3
7.Rózsadomb u. és Gyulaffy L. 
u. sarka 7m3
8.Miklós u. közepe 30m3
9.Templom előtt 30m3
Ezen a napon a Radnóti M. u., 
Veszprémi út közötti városrész, 
Barackos városrész és Diszel 
városrész kerül lomtalanításra.
A gyűjtőponton leadható hul-
ladékok: bútorok, szőnyegek, 
ruhaneműk, műanyag bútorok, 
játékok, lakberendezési tár-
gyak, személygépkocsi, kerék-
pár és motorkerékpár gumiab-
roncsok, továbbá sérülésmen-
tes és hiánytalan háztartási kis- 
és nagygépek, távközlési be-
rendezések, számítástechnikai, 
szórakoztató elektronikai cik-
kek, elektromos barkácsgépek, 
sportfelszerelések, világítótes-
tek, akkumulátorok, elemek. 
Nem számít lomtalanítási hul-
ladéknak: a vegyes települési 
hulladék, az elkülönítetten 
gyűjthető hulladék, amely a 
rendszeres gyűjtés során elszál-
lított kukákban és a szelektív 
gyűjtőszigeteken elhelyezhető, 
továbbá nem kerül elszállításra 
a zöldhulladék, veszélyes hul-
ladék, inert hulladék (építési 
törmelék, bontásból származó 
anyagok) és a tehergépjármű és 
munkagép gumiabroncsok.
Az átvett nagydarabos hulladék 
mennyisége maximum az egy 
háztarásban egy év alatt kelet-
kezett mennyiség lehet. 
A lomtalanítási hulladékot köz-
területre kihelyezni tilos. Aki 
közterületre helyezi ki a hulla-
dékát köztisztasági szabálysér-
tést követ el.
NHSZ Tapolca Kft. - Tapolca 
Város Önkormányzata

Lomtalanítás lesz a városban
2016. április 4-12. között, reg-
gel 7 és este 18 óra között. 
A menetrend:
Április 4-én Dobó városrész, 
Nyugati városrész
Konténer kihelyezési pontok: 
1.Klapka u. és Billege utca ke-
reszteződés 30m3
2.Lesence u.7 sz. előtt 30m3
3.Viszló utca 5. sz. előtt 30m3
4.Stadion utca elején 7m3
5.Május 1. u. 19.(parkoló) 
részen 30m3
6.Sportcsarnok sarka 30m3
7.Gimnázium alatti parkoló 
7m3
8.Sümegi út garázssor és a 
Sümegi út 22. sz. között 30m3
9.Május 1 u. Mol kút felett 
30m3
10.Keszthelyi út volt leány-
kollégium udvara 7m3
Ezen a napon a Dobó városrész, 
Keszthelyi út, Strand út, Sü-
megi út. Liszt F. u, közötti vá-
rosrész kerül lomtanításra.
Április 5-én Dél-Nyugati vá-
rosrész 
Konténer kihelyezési pontok:
1.Vasút u. és a Bacsó B. u. 
között 30m3
2.Nyár u. vége 7m3
3.Ősz u. közepe 30m3
4.Fazekas u. és Árpád. u. sarka 
30m3
5.Mozi előtt 30m3
6.Zrínyi u. 30m3
7.Martinovics Csobánc 
kereszteződés 30m3
8.Bartók Béla u. Ady E. 
kereszteződés 30m3
9.Köztársaság tér 7m3 
Ezen a napon a Keszthelyi út, 
Déli elkerülő út, Batsányi 
János utca, Fő tér, Iskola utca, 
Köztársaság tér, Ady Endre 
utca, Honvéd utca közötti 
városrész és Téglagyár és 
Paptelep kerül lomtalanításra.
2016. április 6-án  Kertvárosi 
városrész 
Konténer kihelyezési pontok:
1.Véndeki u. és Fenyves u. 
sarok 30m3
2.Erkel F. u. és József A. u. 
sarok 30m3
3.Géza fejedelem u. közepe 
7m3
4.Bajcsy Zs. u.parkoló 30m3

5.Erkel F. u. és Béke u. sarok 
7m3
6.József A. u.Haraszt u.sarok 
30m3
7.Bartók u.Vajda u sarok 30m3
8.Munkácsy u. és Semmelweis 
u. sarok 30m3
9.Pacsirta u. közepe 30m3
10.Víztorony u. és Bartók. u. 
sarok 30m3
11.Munkácsy M. u. és Véndeki 
u. sarok 7m3
Ezen a napon a Sümegi út, Ady 
Endre u., Halápi úttól északra 
lévő városrész kerül 
lomtalanításra.
Április 8-án Kertvárosi vá-
rosrész 
Konténer kihelyezési pontok:
1.Halápi  út. és a Móricz Zs. u. 
sarka 30m3
2.Kossuth L. u. és a 
Vörösmarty u. sarka 30m3
3.Juhász Gy. u. és Bólyai u. 
sarka 30m3
4.Bem A. u. és a Juhász Gy. u. 
sarka 30m3
5.Bem A. u. és Vörösmarty. u. . 
sarka 7m3
6.Kossuth .u. Móricz Zs u. 
sarka 30m3
7.Csányi u. Csobánc u. sarka 
30m3
8.Kiss J.u. Kinizsi u. 
kereszteződés 30m3
9.Szt. György u. 41. előtt 7m3
Ezen a napon a Juhász Gy. u., 
Berzsenyi D. u., Sallay Misi u., 
Déli elkerülő út, Martinovics I. 
u.,Batsányi tér, Arany J. u. 
Kossuth L. u. Kisfaludy utca, 
Bem Apó u., Vörösmarty M. u. 
Halápi út közötti városrész 
kerül lomtalanításra.
2016. április 11-én Kertvárosi 
városrész 
Konténer kihelyezési pontok
1.Egry u. 60. előtt 30m3
2.Juhász Gy. u. 43-45. között 
30m3
3.15-17-es Y hátsó parkolója 
30m3
4.11-13-es Y között 30m3
5.7-9. Y között 30m3
6.3-5. Y között 30m3
7.Berzsenyi u. 13 és Iskola 
között 30m3
Ezen a napon a Juhász Gy. u., 
Egry u., Barackvirág u., 
Berzsenyi D. u. Kossuth L. u. 

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
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Április 4. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Április 11. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

Az idei év a pályázato-
kon való indulás éve 
lesz. Konzorciumban 
pályázunk Szigliget, 
Hegymagas, Raposka 
településekkel közösen 
a Balatoni kerékpárút-
hoz való becsatlakozás 
megvalósításáért. Kö-
zösen nyújtjuk be az 500 
milliós pályázatot, még 
ebben a hónapban. Több 
útvonalat is megvizsgál-
tunk, egyeztettünk szak-
emberekkel, és a lehető-
ségek figyelembe vétele 
mellett a legoptimáli-
sabb nyomvonal a ke-
rékpárút építésére a Ra-
poska -Hegymagas -
Szigliget szakasz lenne. 
Pályázati támogatásra 
számítunk az 543 millió 
forintból kialakítandó 
rendezvénytér kapcsán 
is. Ezzel a fejlesztéssel 
megszűnik a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont melletti „tájseb”, 
ami immár a város tu-
lajdonát képezi. Itt a lát-
vány javulása mellett 
egy városi rendezvény-
tér jön létre, amelytől 
ráadásul szezonhosz-
szabbító hatást is vá-
runk. Tervezünk ide a 
téli hónapokra egy kis 
műjégpályát, így egész 
évben lesz funkciója, 
szerepe. A Hősök tere 
közlekedése is módosul 
majd. Egy régebbi ter-
vet vettünk elő, amely 
forgalomtechnikai fej-
lesztést, korszerűsítést, 
és egy nagy körfor-
galom kialakítását is tar-
talmazza ezen a részen, 
a Deák Ferenc utca és az 
Ady utca között.

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Lévai József

http://www.tapolca.hu


Tojások és művészet 
KIÁLLÍTÁS  A húsvét apropóján csodálatos alkotások születtek
Gyönyörűen festett hús-
véti tojásokból rendeztek 
kiállítást a VOKE Bat-
sányi művelődési központ 
munkatársai a Pelion 
Szállodában vasárnap.

A közelgő vallási ünnep ap-
ropójából megnyílt tárlat, 
széles tárházát vonultatta fel 
a tojásfestés hazai kultú-
rájának. A hagyományos 
megközelítések mellett, 
több modern technikával dí-
szített alkotást is megtekint-
hetett a közönség, sokaknak 
tetszett például a textillel be-
vont tojás ötlete. Tapolcai 
oktatási intézmények fiatal-
jai is részt vettek a tojás-
festés, az alkotás élményé-
ben, örömében. Ugyanakkor 
a szervezők nem feledkeztek 
meg arról sem, hogy elis-
merjék és kategóriánként ju-
talmazzák a legszebbnek ér-
tékelt húsvéti tojásokat. A 
közönséget, a megjelent al-
kotókat Füstös Zsuzsanna a 
VOKE igazgatója köszön-

tötte, majd Sulyokné Furján 
Andrea tojásfestő, óvodape-
dagógus osztotta meg a to-
jásfestés évszázados törté-
netét, kultúránkban betöltött 
szerepét, jelentéskörét a je-
lenlévőkkel. Végül a  klasz-
szikus hagyományokat ápo-
ló technikákban Csikós 
Emőke munkája kapott első 
díjat, Iváskó Csenge, illetve 

Sulyok Csaba szép alkotásai 
a második, illetve a harma-
dik helyet jelentették a nem 
mindennapi szépérzékkel 
megáldott alkotók számára. 
A modern technika kategó-
riát egy „profi" nyerte, Var-
jas Judit személyében.  A 
modern kategóriában Hege-
dűs Mónika a második-, Ugi 
Erzsébet munkája a harma-

dik helyet szerezte meg. A 
csoportos kategóriában a 
Szent Erzsébet Óvoda és a 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 
Hársfa tagintézményének 
felnőtt és gyermek alkotói 
vitték el az okleveleket, 
illetve jutalomként igénybe 
vehetik majd a Pelion Szál-
loda bizonyos szolgálatatá-
sait.                               (tl)

n MÉRNEK - Az 
ORFK néhány napja 
közölte a honlapján, 
hogy befejeződött a Kö-
zúti Intelligens Kame-
rahálózat (fix traffi-
paxok) infokommuni-
kációs vizsgálata. Az 
eszközök 2016. április 
5-én 8 órától üzemsze-
rűen működnek ország-
szerte - tudhattuk meg a 
tájékoztatásból. Tapol-
cához legközelebb, a  
törekpusztai csárdánál 
találkozhatunk az acél 
monstrummal.           (tl)

n KURZUS - "Bol-
dogság-inspiráló tré-
ning" indul a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban április 1-től 
Püspök Anita festőmű-
vész, művészetterapeu-
ta vezetésével. A  kur-
zus a festést, a zenét, a 
meditációt hívja segít-
ségül a stresszoldás, az 
érzelmek felszabadítá-
sa, a pozitív gondola-
tok, az önbizalom nö-
velése érdekében.   (szj)

Rövid hírek
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Varjas Judit festett strucctojásai minden képzeletet felülmúltak  Fotó: Töreky László

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Március 24 - 30. 

csütörtök – Szerda

24 - 30.  csütörtök - szerda  
14:00 - 1000,-Ft                 

VAD KUNSÁG – A puszta 
rejtett élete  

Színes, magyar 
dokumentumfilm

Hossz: 60 perc 

24 - 30.  csütörtök - szerda 
15:00 1200,-Ft 

Firenze – Uffizi Képtár 3D  
Színes, szinkronizált olasz 

dokumentumfilm
Hossz: 95 perc 

24  - 30.  csütörtök - szerda 
16:45 1200,-Ft

Kung Fu Panda 3. 3D  
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 95 perc

24 - 30.  csütörtök - szerda 
18:30 1000,-Ft 
Zoolander 2.  

Színes, szinkronizált 
amerikai fimvígjáték

Hossz: 102 perc 

24 -30. csütörtök - szerda  
20:30 1000,-Ft

Ha isten úgy akarja  
Színes, szinkronizált olasz 

filmvígjáték 
Hossz: 88 perc  

Hirdetés
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Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

2/150

Taroltak a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola alsó 
tagozatos diákjai a Bende-
gúz komplex anyanyelvi 
verseny megyei döntőjén, a 
veszprémi Kossuth Lajos 
Általános Iskolában. 
A március 18-án megrende-
zett versenyen az első évfo-
lyamon harmadik helyezést 

ért el Molnár Csaba (Bárdos 
iskola, felkészítő Magyar 
Ferencné), ötödik helyen 
Sebők Richárd (Bárdos, 
felkészítő dr. Sipos Ferenc-
né), hatodik, hetedik helyen 
Tóth Barnabás, Molnár Nil-
la (Kazinczy, felkészítő 
Görcsi Ilona), nyolcadik he-
lyen Király Emőke (Bárdos, 

felkészítő Magyar Ferenc-
né) végzett. A harmadik év-
folyam győztese Molnár Lili 
lett (Bárdos, felkészítő Mé-
száros Tiborné), aki a me-
gyét képviselheti a szegedi 
országos döntőn.
A versenyen évfolyamon-
ként az első nyolc helye-
zettet díjazták.                (szj)

Kis nyelvészek nagy sikere Veszprémben
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Négy alkalommal mutat-
ták be a zenés színművet. 
A felső képen a szereplők, 
középen a rendezővel. 
Lejjebb két jelenet, alul a 
zenekar tagjai  
            Fotók: Töreky László, 
                        Mayer Richárd

Kokárdák és koszorúk

főpróbája zajos sikert aratott. 
Ezúttal tapolcai alkotók, tapol-
cai előadók, tapolcai zenészek 
szereztek örömet a tapolcai kö-
zönségnek.  A darab írójának és 
rendezőjének N. Horváth Er-
zsébetnek és a Kokárdák és Ko-
szorúk zeneszerzőjének és 
egyik énekesének, Szijártó Já-
nosnak nevével fémjelzett há-
rom órás, zenés, táncos színmű 
szinte hiba nélkül lezajlott, sze-
rette a közönség, hosszú perce-
kig szólt a taps az alkotóknak, a 

zenészeknek, a színészeknek és 
a Bán László vezette, Batsányi 
Táncegyüttes tagjainak egya-
ránt. A romantikus darab kö-
zéppontjában az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc 
tapolcai vonatkozásai álltak, 
szellemiségében az igaz szere-
lem, a bátorság, a hősiesség, az 
áldozatvállalás, a hazaszeretet 
mindenek feletti eszményeit 
hordozta. Különlegessége volt, 
hogy színesen hangszerelt 
rockzenei betétek, rockballa-

dák erősítették az érzelmi tar-
talmat, a drámai hatást."  Ilyen, 
nemzetünk történelmének fon-
tos momentumát, korszakát, 
nagy alakjait lokális ismertségű 
történelmi személyekkel, valós  
tartalmi elemekkel, történések-
kel összefűző, komplex és lát-
ványos alkotás még nem szü-
letett Tapolcán. A produktum 
mögött több, mint félszáz em-
ber több hónapnyi munkája, a 
család, a megélhetést biztosító 
munka melletti próbák, erőfe-

Hirdetés

Tapolca kulturális történése-
inek talán legszínesebb, leg-
egyénibb színpadi produk-
cióját tekinthették meg azok, 
akik jegyet váltottak a Ko-
kárdák és Koszorúk március 
14, 15, 16 vagy 17-ei telthá-
zas előadásainak valamelyi-
kére. 

A darab hatvannál is több ama-
tőr szereplőt, zenészt, táncost, 
műszaki és egyéb segítőt moz-
gatott meg és összességében 
mintegy ezer nézőt vonzott az 
elmúlt héten a Tamási Áron 
Művelődési Központ színház-
termébe.   Természetük szerint, 
fanyaloghatnak a fanyalgók, a 
kényes ízlésű, vagy önmagukat 
annak tartó kritikusok, de egy 
színházi előadás létjogosultsá-
gát, sikerét a közönség reakci-
óján mérhetjük le igazán. Ez a 
reakció pedig a Kokárdák és 
Koszorúk esetében az ováció, a  
felállva tapsolás, a többszöri 
visszatapsolás, a színpadról so-
káig le nem engedett alkotók és 
szereplők  minden izgalmat és 
fáradságot feledő mosolya volt. 
Merthogy a már kiforrott és a 
sikert előre vetítő nyilvános fő-
próbából és az utána következő 
három előadásból álló sorozat a 
végére egyre jobb lett, a közön-
ség reakciója a finisre pedig 
minden előzetes várakozást fe-
lülmúlt. Az első előadás utáni 
napon, ezt írtuk lapunk interne-
tes oldalán: „A "Kokárdák és 
Koszorúk" tegnapi nyilvános 

beli öltözetekben, a Mayer Ric-
hárd és Horváth István által 
kreált, működtetett modern lát-
ványelemekben, a hang minő-
ségében, a színészi játékban és 
a rendezői elképzelésekben 
egyaránt tetten érhető volt. És 
ne feledjük, a Kokárdák és Ko-
szorúk első ízben állított iro-
dalmi, színházi emléket olyan 
tapolcai elődöknek, akiket ezi-
dáig csak domborművekről, 
síremlékekről, ünnepségekről 
ismertünk, mint Török János 
honvéd alezredes, Miltényi Jó-
zsef huszárszázados, Török 
Antonius Flórián honvédszáza-
dos és számos más ismert, vagy 
a kor kevésbé ismert tapolcai 
alakja. Négy művészeti ág, iro-
dalom, színház, ének- zene és 
táncművészet együtt adott ki 
ezúttal egy közönség által vi-
szonylag könnyen befogadha-
tó, élményszámba menő, he-
lyenként az arcokra megfeszí-
tett figyelmet, megdöbbenést, 
vagy éppen valódi könnyeket 
csaló produkciót. A darab, az 
előadás jó, és a jövőben valami-
kor akár mestermunkává is csi-
szolható, feltéve, ha meg lesz 
mögötte a szándék, az akarat és 
nem mellékesen a mindig jobb-
ra törekvés igénye. Az elisme-
rés azonban feltétlenül jár min-
denkinek, akinek bármilyen 
módon köze van a  produkció-
hoz, az alkotóktól kezdve, a sok 
esetben megdöbbentően hiteles 
alakítást nyújtó szereplőkön 
keresztül, a  műszaki hátteret 
biztosító, azt működtető szak-
emberekig, támogatókig.     (tl)

szítések, kreatív energiák rej-
tőztek. A profizmusra való tö-
rekvés a díszletekben, a kora-

1848-49
jegyében
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Továbbra is polgárőr kerestetik Tapolcán
A feladat sok, a létszám kevés. 
Egyesületünk elsősorban bűn-
megelőzési feladatokat lát el. 
Gyalogos járőrözéseket, gép-
járműves szolgálatokat teljesí-
tünk a város területén, és kör-
nyékén. Közfeladatot ellátó 
személynek minősülünk, de 
maximum jelzést adhatunk a 
rendőrségnek, valamint feltar-
tóztathatjuk a jogsértőt.
Mi polgárőrök "civilben" dol-
gozó emberek vagyunk, akik 
hajnaltól délutánig, estig vé-
gezzük a ránk bízott feladatot.  
Sokan már odahaza pihennek, 

mi akkor kezdjük a „második 
műszakot”, a szolgálatot. Ön-
ként, anyagi elismerés nélkül, 
de felelősséggel, a lakosság 
biztonsága érdekében. Tény, 
hogy kevesen vagyunk. Az ál-
lomány létszáma ugyan húsz fő 
körül mozog, de aktív tagjaink 
száma mindössze nyolc. A töb-
biek inkább csak információk-
kal segítik a munkánkat. A kör-
nyező települések (Szigliget, 
Zalahaláp, Taliándörögd) az 
alacsony lélekszám ellenére 
sokkal komolyabb polgárőr-
séggel rendelkeznek, mint Ta-

polca. Az ott élők összetartó 
ereje és lokálpatriotizmusa ta-
lán nagyobb, mint a városban 
élőknek? Jobban magukénak 
érzik a településüket? Remél-
jük nem így van. Ezért itt a Ta-
polcai Újság hasábjain jelez-
zük, aki kedvet érez, bátran je-
lentkezzen Supka Károly Mi-
hálynál, Csécs Zoltánnál vagy 
nálam, Szalkai Zsoltnál! Nem 
csak férfiakat, hanem nőket, és 
szabadidővel rendelkező nyug-
díjasokat is várunk sorainkba.
Az egyesület vezetése nevében
                  Szalkai Zsolt elnök

Ilyenkor márciusban Tapolca 
polgársága tisztelettel emléke-
zik azokra a helyi elődökre, 
akik 1848/49 folyamán tanúbi-
zonyságot adtak hazaszeretet-
ről és személyes bátorságról. 
Kiemelt méltatás mindazok ké-
sei osztályrésze, akik a szabad-
ságharc folyamán katonai szol-
gálatot vállaltak és teljesítettek 
az ország védelmében. A fenn-
maradt korabeli írásos emlé-
kekből mindmáig 114 tapolcai 
honvéd neve vált ismertté, akik 
gyalogos katonaként, huszár-
ként, tüzérként vagy tábori pap-
ként küzdöttek a szabadságharc 
egyes hadjárataiban és ütköze-
teiben. Közülük személyes 
harctéri teljesítményeik nyo-
mán 12 fő érdemelte ki és nyer-
te el a tiszti rendfokozatot. A 
szabadságharc bukását követő-
en bár nem mindegyikük élet-
útja itt Tapolcán folytatódott, 
de idő múltán zömében haza-
tértek. Hazatértek miután letelt 
a megtorlások során és azok kö-
vetkeztében elszenvedett fo-
golyidejük, vizsgálati fogságuk 
vagy éppen kényszersorozásuk 
nehéz évei. Aztán életidejük 
lejártával itt a Régi temetőben 
nyertek végső nyugodalmat.   
Napjainkban megkülönbözte-
tett kegyelet övezi Miltényi Jó-

zsef volt 7. huszárezredbeli hős 
kapitányunk nyughelyét, 
amely szép példája a nem fele-
dő utókor hálás emlékezetének. 
Ám rajta kívül az 1848/49-ben 
tenni kész honvédeink közül 
még ma is többnek fellelhető a 
síremléke ugyanitt. Közéjük 
tartozik például Ondrey Pál ön-
kéntes honvéd hadnagy. A Fel-
vidéken, egy Nyitra melletti fa-
luban született 1806-ban. A 
keszthelyi Georgicon hallgató-

jaként szerzett gazdatiszti vég-
zettséget. Amikor 1848 máju-
sától kezdetét vette a honvéd-
zászlóaljak felállítása, felfegy-
verzése és kiképzése e sza-
vakkal öltött önként egyenru-
hát: „Elmegyek mert hazám hí, 
és minden jóravaló magyarnak 
kötelessége a hazát védelmez-
ni!” A szabadságharc után 
1859-ben telepedett le Tapol-
cán. Aktív és köztiszteletben ál-
ló személyiség volt. 1868. de-
cember 31. és 1870. december 
31. között ő töltötte be a ta-
polcai városbírói tisztet, azaz a 
mai polgármesteri tisztség 
elődjét. Később Flieg József és 
Fodor Lajos városbírák idején, 
mint helyettes városbíró szol-
gált. Magas kort ért meg. Éle-
tének 92. évében a Torony utcá-
ban, a mai Arany János utcában 
hunyt el, s a: „…nagy kort ért 
férfiút a lakosság nagy rész-
vétele mellett helyezték (…) 
nyugalomhelyére.” 
Síremléke ma is a régi szépsé-
gében áll, s néha jut is rá egy-
egy virágszálnyi kegyelet így 
március idusán.

           Hangodi László
           történész, főmuzeológus

Lelkesedéssel kell kezdenem. 
Megszületett az első, tapolcai 
szerzőtől, tapolcai zenészek-
kel, tapolcai műkedvelőkkel, 
Tapolca történetének szabad-
ságharcos epizódjainak feldol-
gozásából színre vitt zenés já-
ték. A sok-sok kitűnő szereplő 
felsorolását, szűkös helyfelület 
csak kollektív dicséretben tehe-
ti lehetővé. Ugyanis a megvaló-
sítás szellemes ötleteit kellene 
először méltatnom. A  szöveg-
író, ismerősünk sok írása és 
publikációi után, tanár és ez ga-
ranciája stílusának. Mondani-
valója, nemzetek politikai 
szembenállása egyes emberek 
érzéseit semmibe veszi, tragé-
diákat szül. Ez háborúvá érve, 
nemzeti szintre emelkedik. 
Színpadon, felvonások és jele-
netek helyett a történést mara-
dandó képekre bontva, ezen ké-
peket hangulati, érzelmi szálak 
fűzik össze folyamattá. Igen, 
bennünk, figyelmes nézőkben. 
A szereplők mozgatása ezért 
látványba csúcsosodik ki, egy-
egy kép lezárása előtt.
Kitűnő megoldás a színpadké-
pek vetített változtatása. Nincs 
bútortologatás, az egyszemé-
lyes dolgozószoba, pillanatok 
alatt előkelő fogadó helységre 

Ondrey Pál önkéntes hon-
véd hadnagy síremléke
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váltható, akár természeti képek 
beiktatásával is.
Nagyon szépek a dekorált ru-
hák, a díszmagyarok. A fehér-
ruhás táncoslányok szerepén 
még töröm a fejemet. Amit hi-
ányoltam, aminek dinamikája a 
zenében adva volt, legalább 
egy magyar csárdás. Ebben a 
helyzetben jellemezte volna 
szavak nélkül a felfokozott kor-
hangulatot és a szinkronitást.
A kísérő zenét a kevésszámú 
zenészek négy helyről való sze-
repeltetése a nézőkre elementá-
ris és összhangzó hangfolyam-
ként sugározta. A hanganyag 
hangulati aláfestése, értéke al-
kalmazkodott a képek aktuális 
mondanivalójához. Dallamai-
ban, ritmusában azonban,   mo-
dernebbnek tűnt, mint a törté-
nések maguk.
A szomorú történelmünk e fel-
dolgozásának, annak tragikus 
epizódja, a folyamatos telthá-
zas előadások és a kiváltott óri-
ási közönségsikere mindenkép-
pen megérdemelt volt. Meg-
kockáztatom, talán műfajt is te-
remtett? Szövegét írta, rendezte 
N. Horváth Erzsébet, zene 
Szijártó János.

          Dr. Sáry Gyula, Tapolca

Várostörténeti EXTRÁK  - Tapolca és környéke

1848/49 − Ondrey hadnagy úr  tiszteletére

                  Segítse adója 1%-ával a 
                     tapolcai média munkáját!

Tapolcai Média Közalapítvány: 19262637-1-19

Alig tudtam szavakat találni N. 
Horváth Erzsébet „Kokárdák 
és koszorúk” című színpadi 
művének tapolcai - március 16-
ai - előadását követően. Olyan 
mély és lenyűgöző volt az él-
mény, hogy napok múltán is a 
hatása alatt vagyok.  
Minden dicséret kevés a szer-
ző-rendezőnek – N. Horváth 
Erzsébetnek-, a szereplőknek, 
az előadás megvalósításában 
közreműködő partnereknek, a 
zene és a dalok szerzőjének, és 
előadóinak. Közös munkájuk 
eredménye egy komoly szelle-
mi élményt nyújtó este volt szá-
momra.
A színdarab Tapolca város 
helytörténeti dokumentumaira 
és az 1848-49-es forradalmi 

eseményekre alapuló- több szá-
lon futó- történelmi dráma. Egy 
mindent átfogó körkép a for-
radalom szabadságvágyától fű-
tött lángolástól a megtorlás 
megrázó valóságáig. 
Itt élt családok, innen elszár-
mazott és a történelem esemé-
nyei hívószavára hazatért  sze-
mélyek élete elevenedett meg a 
színpadon. Emberi sorsok, vál-
lalások és áldozatok, büszke-
ség, hit, remény és önfelál-
dozás. És egy megrendítő, tra-
gikus kimenetelű szerelmi tör-
ténet is kibontakozott a sze-
münk előtt  fokozva a korszak 
és a mindenkori emberi ellent-
mondások feszültégét, a min-
dennapi élet súlyos döntései-
nek a következményeivel is 

Kokárdák és koszorúk - Egy néző gondolatai
szembesítve a nézőt és nyitva 
hagyva számunkra a ma is ér-
vényes kérdést – kinek volt iga-
za? A nemzeti érzésből és tra-
díciókból táplálkozó anyai aka-
ratnak, vagy az érzelmek min-
dent elsöprő, vagyis  hogyha 
másképp nem lehet akkor a ha-
lált választó erejének?
Úgy éreztem, hogy ez az elő-
adás ajándék volt Tapolca vá-
rosnak, hódolat a múlt emberi 
értékei és a település mai te-
hetségei előtt.
Köszönet az élményért.
Az én szememben N. Horváth 
Erzsébet „Kokárdák és koszo-
rúk” című színműve  egy filmre 
kívánkozó alkotás, tartalmi ér-
tékei országosak. 

                    Bartunek Katalin

Köszönjük a közönségnek azt a 
fantasztikus fogadtatást, ame-
lyet a Kokárdák és koszorúk cí-
mű darab bemutatásakor ta-
pasztaltunk. Hálás szívvel 
mondunk köszönetet a veszp-
rémi Petőfi Színháznak, a gyu-
lakeszi Stílus Galériának, a ta-
polcai Buday Esküvőiruha 
Kölcsönzőnek, a Bárdos Lajos 
Általános Iskolának, a Pápai 
Huszáregyesületnek, a Bada-
csonytördemici Táncegyüttes-

Sokaknak jár most a köszönet 
nek, Császár Lászlónak, Para-
patics Tamásnak, Labovszky 
Imrének, Győrffy Villám And-
rásnak, Füstös Jenőnek, Szőcs 
Istvánnak és Gergely József-
nének, hogy  minden anyagi el-
lenszolgáltatás nélkül bútoro-
kat, ruhákat biztosítottak a Ko-
kárdák és koszorúk című zenés 
színmű bemutatásához, ezzel is 
elősegítve annak sikerét. Min-
den szereplő nevében is:

 N.Horváth Erzsébet rendező



Újabb hazai vereség
KÉZILABDA   Egy ideje szélmalomharcot vívnak a női csapatok
A város ifi és felnőtt női 
kézilabdacsapata is kika-
pott az NB II-es bajnok-
ság, észak-nyugati cso-
portjának legutóbbi fordu-
lóiban.

A TVSE lányai a Duna-parti 
Komárom csapatát fogadták 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, március 
hatodikán. Először a felnőt-
tek játszottak és szenvedtek 
18:37 arányú vereséget, 
majd az ifisták kaptak ki 
13:36- ra. Mindkét tabellán 
közvetlenül a tapolcai lá-
nyok előtt állt a vendég csa-
pat, azonban a nagyarányú 
különbség hűen tükrözi 
Antal Anett, a hazaiak irá-
nyítójának véleményét, me-
lyet a mérkőzés előtt fo-
égalmazott meg: „- A téli fel-
készülés felemásra sikerült. 
Kevés lehetőségünk volt a 
csarnokban edzeni, külön-
böző rendezvények miatt, 
azonban ennek ellenére 
igyekeztünk mindent meg-
tenni, hogy eredményesebb 
legyen a csapat. Kevesen va-
gyunk, sok a tapasztalatlan 

fiatal, de mindent megte-
szünk azért, hogy a bajnok-
ságban jobban szerepeljünk. 
Tapolcának sajnos ebben a 
sportágban nincsen megtar-
tó ereje. A fiatalok elmennek 
továbbtanulni és ott na-
gyobb lehetőségük van si-
kereket elérni, érvényesülni. 
A megoldást abban látnám, 

ha több hozzáértő szakem-
ber állna a csapat mellé, 
illetve lehetőség lenne olyan 
játékosokat szerződtetni, 
akik teljesítményükkel hoz-
zá tudnának tenni a csapat 
sikereihez, ehhez azonban 
pénzre van szükség. Az el-
múlt két évben sok volt a po-
fon, nyilván mindig a győze-

lemre törekszünk, de a sok 
vereség után nehéz felrázni a 
lányokat.” 
Sajnos a nyeretlenségi széria 
nem ért véget, a komáromi 
csapat után, a VESC (31:17) 
és a Sárvári Kinizsi SE 
(34:23) együttese is nagy-
arányú győzelmet aratott a 
mieink felett.                 (hg)

A foci a mindene

A Tapolcai-medence ren-
geteg tehetséget adott 
már a kultúrának és sport-
világnak egyaránt. Most 
induló rovatunkban olyan 
sportembereket mutatunk 
be, akik bár teljesítmé-
nyüknek köszönhetően 
messzire jutottak, de so-
ha nem felejtették el, hogy 
honnan indultak.

Tell Zsófia édesapja hatására 
kezdett el focizni. Kijárt a 
meccseire, a pályán nőtt fel. 
Ha tehette, testvéreivel az 
udvaron rúgta a bőrt. Több 
labdajátékot kipróbált, de a 
labdarúgás állt legközelebb 
a szívéhez. Sokat köszönhet 
a sportnak, megtanult küz-
deni, harcolni, és nem utolsó 
sorban járt olyan szép helye-
ken, ahova a sport nélkül ta-
lán soha nem juthatott volna 
el. Nevelőedzőjének Lelkes 
Katalint tartja. Fiúk között 
kezdett, majd később az álta-
lános iskolában összeállt 

n FOCI - A Nike Pre-
mier Kupát tizenkilen-
cedik alkalommal bo-
nyolították le az elmúlt 
szezonban. Minden ré-
gióból kettő csapat ju-
tott a Magyarországi 
Döntőbe, melyet Tapol-
cán, a Városi Sporttele-
pen rendeznek április 
másodikán és harmadi-
kán. Az U15-ös korosz-
tály versengésében az 
MTK, a Győri ETO, a 
Videoton, a Puskás 
Akadémia, az UTE, a 
Kisvárda, a Budapest 
Honvéd és a Bozsik 
Akadémia csapata vesz 
részt. A Tapolcán ren-
dezett magyarországi 
döntő első helyezett 
csapata Nike terméket 
kap és kvalifikálja ma-
gát a Premier Kupa eu-
rópai döntőjére. A mér-
kőzé-sek időtartama 
2x20 perc.                (hg)

n MEGYEI FOCI  - 
A megyei első osztályú 
labdarúgó bajnokság 
eredményei a huszadik 
és huszonegyedik for-
dulóban: Öskü - TIAC 
VSE 9:0,(U19: 0:5)  
TIAC VSE – Ugod SE 
0:1 (U19: 5:2).         (hg)

egy kis csapat Antal Edit ke-
zei között, ahol  felejthetet-
len élményben volt része, hi-
szen tizenegy évesen meg-
nyertek egy országos tornát, 
melynek fődíja egy spanyol-
országi utazás volt, a Real 
Madrid egyik meccsére. Ezt 
követően leigazolta a Tapol-
cai Honvéd SE. Kis kitérő-
vel elkerült egy évre Ajkára 
is, majd középiskolás korá-
tól kezdve a Győri ETO FC 
játékosa lett, ahol három 
évig játszott, ekkor mutatko-
zott be az élvonalban. 2009-
ben az MTK-hoz igazolt, 
legnagyobb sikereit itt érte 
el, ötszörös magyar bajnoki- 
és háromszoros kupagyőztes 

Csapatban is Európa csúcsán
Az újvidéki junior párbaj-
tőr Eb úgy sikerült, ahogy 
azt Siklósi Gergely elter-
vezte. Mint arról már be-
számoltunk, Gergő egyé-
ni bajnoki címet szerzett, 
majd a csapat arany is 
nyakába került.

Sportberkeken belül úgy 
tartják, hogy aki  egyéniben 
aranyat szerez, az általában 
nincs topon csapatban. Erre 
cáfolt rá a SzL Bau Balaton 
Vívóklub tőrözője, hiszen az 
egyéni Európa bajnoki cím 
megszerezése után, kulcs-
embere, motorja volt a Bá-
nyai Zsombor, Esztergályos 
Patrik,  Bakos Bálint alkotta 
válogatottnak. Geri végig, 
magabiztosan szállította a 
találatokat, sok esetben hi-
hetetlen helyzetekből fordí-
tott. A nyolcaddöntőben pél-
dául, a svédek ellen plusz 
nyolccal járult hozzá a si-
kerhez, az eredmény 45:32 
lett a magyarok javára. A né-
metek következtek, amikor  
Bányai Zsombor egy gyenge 
kezdést követően összekap-

ta magát, Esztergályos Pat-
rik is hozzátett a sikerhez, de 
a legnagyobb tettet Gergő 
vitte véghez, a 45:34-es mér-
kőzésen plusz tizennégy 
pontot szedett össze. A leg-
jobb négy között a csehekkel 
csaptak össze mieink. Az 
utolsó asszóra három tus 
hátránnyal kötött be Siklósi, 
aki előbb egyenlített, majd a 
hirtelen halálban győzte le a 
csehek legjobbját. Jöhetett a 
döntő és a franciák. Azok a 
franciák, akik tavaly a junior 
Eb-n és a vb-n egyaránt le-
győztek bennünket. Két asz-
szóval a vége előtt, nyolctu-
sos előnnyel mentek a gal-
lok. Az utolsó csörtében az-
tán Bányai megrázta magát 
és kettőt faragott a különb-
ségből. Gergő két perc alatt 
egyenlített, majd a hirtelen 
halálnál egy gyönyörű kitö-
réssel talált, így két nappal 
az egyéni arany újra Európa 
csúcsára állhatott. Rövid pi-
henő uzán az ifjú sportember 
a világbajnokságra készül, 
melyet április-ban rendez-
nek Franciaországban.    (hg)

címet szerzett, a BL szerep-
lések közül pedig legjobb 
eredményük a 32-be jutás 
volt. Ez év januárjában úgy 
döntött, hogy búcsút vesz a 
nagypályától és másik szen-
vedélyének hódol. Hajdúbö-
szörményben folytatja a pá-
lyafutását, a gyorsabb,  tech-
nikásabb játékot igénylő fut-
sal csapatban. Legnagyobb 
eredményének a válogatott-
ságot tekinti. Nagypályán 
korosztályos, U17-es és 
U19-es, illetve 10-szeres A-
válogatottságig jutott. A kö-
zelmúltban a futsalváloga-
tott keretébe is meghívást 
kapott, eddig négyszer ölt-
hette magára a címeres mezt. 
Új együttesével az első 
évben megnyerték a futsal 
NB2-t, következő évben az 
NB1-ben második helyezést 
értek el, jelenleg a dobogó 
második fokán várják a foly-
tatást. Hálás családjának, 
nélkülük nem érhette volna 
el sikereit. Elvégezte a lab-
darúgó szakedzőit, és tervei 
között szerepel az óvodape-
dagógiai főiskola is, ha úgy 
hozza a sors gyerekekkel 
szeretne foglalkozni.      (hg)

Rövid hírek
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A női kéziseknél közel két éve tart a nyeretlenségi sorozat              Fotó: Havasi Gábor 

Tell Zsófia, ha a pályán ke-
mény is, a magánéletben 
„kenyérre lehet kenni”

HónapA sportolója

Fotó: hg.



Három hangverseny
ZENE  Az idei alkalommal is felléptek a tanárok és növendékeik
Az elmúlt hetekben há-
rom nívós hangverseny-
nyel zajlott le az idei a Ze-
nei napok a Járdányi Pál 
Zeneiskolában.

Először március 11-én, pén-
teken a zeneiskola tanárai-
nak hangversenyét hallhatta 
a közönség. Ekkor gyakorla-
tilag minden olyan hangszer 
megszólalt, ami a Járdányi 
oktatási kínálatában fellel-
hető. A tanárok remek kon-
certjéről Péni Béla igazgató 
elismerő szavakkal szólt, 
külön kiemelve, hogy a pe-
dagógusok mindezt úgy tel-
jesítették magas színvona-
lon, hogy közben a napi 
munka, a versenyekre való 
készülés is folyamatosan 
zajlott.  Rá egy hétre a zenei 
pályán tovább tanuló volt 
növendékek adtak hangver-
senyt, természetesen a zon-
gorakíséretet az intézmény 
tanárai biztosították. Végül 
most hétfőn a zeneiskola je-
lenlegi növendékei léptek 
fel a zeneiskola hangver-
senytermében az érdeklő-

dők őszinte örömére. Péni 
Béla köszöntőjében kifej-
tette, jubileumi évet is ünne-
pelnek az idei Zenei na-
pokkal, hiszen a város 2016-
ban ötven esztendős, míg a 

zeneiskola éppen 45 éves. A 
gyerekek produkcióikkal 
hozzájárultak az ünnepi han-
gulathoz, változatos és élve-
zetes koncertben volt része a 
közönségnek, több komoly 

tehetség is teret kapott. A há-
rom részből álló hagyomá-
nyos rendezvénysorozat be-
fejezéseként hirdették ki a 
2016-os zenei olvasópályá-
zat eredményeit is.         (szj) 

SZEM - PONT
Hetek, talán hónapok óta áll egy karambolos személy-
gépkocsi a tapolcai Tesco parkolójában. Az arra járókat, 
nyilván elsősorban a vásárlókat, elborzasztja a látvány, 
amely személyes tragédiáról  árulkodik. Az autó eleje tö-
rött, a kinyílt légzsák erőtlenül lóg a kormánykeréken. 
Drámai kép tárul az emberek (gyerekek) elé, oldalné-
zetből és szemből is. Nem tudni hogyan, milyen körülmé-
nyek között került oda a roncs, de rossz ránézni. Termé-
szetesen azt mindenki megérti, hogy egy közlekedési ba-
leset után ideiglenesen bárhol el lehet (kell) helyezni egy 
sérült járművet. Jelen esetben viszont már nagyon sok 
idő eltelt a roncs ideparkoltatása óta. Függetlenül attól, 
hogy ki az illetékes, a felelős, többen is jelezték la-
punknak, hogy ideje lenne már elszállítani innen...    (szj)

Tátrai Attila és Nagy 
Klaudia 2016. március 5-én 
kötöttek házasságot.

Boczkó Gábor bronzér-
met szerzett a hatvankét 
ország, több mint ötszáz 
párbajtőrözőjét felvonul-
tató  budapesti WestEnd 
Grand Prix versenyen.

A harmincnyolc éves, tapol-
cai versenyző kiemeltként a 
selejtezőben még nem ví-
vott, később kapcsolódott be 
a küzdelmekbe. Az elődön-
tőig úgy jutott el, hogy 13-
12-re legyőzte a lengyel Ra-
doslaw Zawrotniakot, 15-
12-re a kínai Li Csent, 15-8-
ra Bányai Zsombort, a ne-
gyeddöntőben pedig 15-9-re 
Imre Gézát. Az elődöntőben 
a világranglista éllovasával, 
Gauthier Grumier-vel ví-
vott, akivel szemben nem si-
került a döntőbe jutás, öt tus-
sal, 15-10-re kikapott tőle. 
Boczek bronzérmével a har-
madik helyre jött fel a világ-
ranglistán és mivel a szakág 
hazai olimpiai ranglistáján ő 
végzett az élen, így a válo-
gatási szabályok értelmé-
ben, biztos a helye az olim-
piára. A kvótát az a  váloga-
tott harcolta ki, melynek 
Gábor is alapembere.      (hg) 
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A növendékek hangversenye az ütős csoport remek produkciójával kezdődött a 
2016-os Zenei napok záróhangversenyén hétfőn délután               Fotó: Szijártó János

Elég régóta áll itt a balesetes autó, többen kérdezik, 
hogy miért? Nem lehetne elszállítani?           Fotó: szj.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 180-200 Ft/kg
Sárgarépa: 240-280 Ft/kg
Zeller: 360 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Paradicsom:720-799 Ft/kg
Uborka: 720 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Alma: 100-300 Ft/kg
Banán: 780 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 360 Ft/kg
Mandarin: 590 Ft/kg
Citrom: 660 Ft/kg
Dió: 2000-2200 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg

Heti SÜTI

Meggyzselés kosárkák
Hozzávalók
Kosárkák: 15 dkg szitált porcu-
kor, 8.5 dkg szobahőmérsékletű 
vaj (lehet margarin is), 1 db tojás, 1 
teáskanál vanília aroma, 1 csipet 
só, 6 dkg tejföl, 23 dkg szitált fi-
nomliszt, 0.5 teáskanál szitált szó-
dabikarbóna. Töltelék: 1 evőkanál 
étkezési keményítő, 3 dl meggylé, 
3 ek cukor (ízlés függő), 40 dkg 
magozott meggybefőtt (ha na-
gyobb, 72 db, ha kisebb, 96 db a 
24-es muffin formához), 1 csomag 
vaníliás cukor, 2 ek rum (elmarad-
hat, de nagyon finom tőle, főzés 
közben az alkohol elpárolog)
Elkészítés
Kosárkák: A cukrot a vajjal kever-
jük habosra, adjuk hozzá a tojást, a 
vanília aromát. Dolgozzuk bele a 
tejfölt, majd keverjük hozzá a szó-
dabikarbónás lisztet. A sütőt mele-
gítsük elő 180 C fokra. A 24-es 
muffin formát kenjük ki olajjal. 
Minden kis mélyedésbe 3/4 részéig 
kanalazzunk tészta masszát, és az 
előmelegített sütőben 15 perc alatt 
süssük készre. Rögtön azután, 

Boczkó szép
bronzérme

A Tapolcai Újság követ-
kező száma 2016. április 
8-án jelenik meg.  Keres-
senek, olvassanak minket 
online újságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 

Boczkó Gábor (balra) 
egyéniben is bizonyíthat 
az olimpián
               Fotó:hunfencing.hu

hogy kivettük őket a sütőből, egy 
kis karalábévájó segítségével, ha 
az nincs, egy kisebb, gömbölyű 
tárgy segítségével minden muffin 
közepét enyhén nyomjuk be, hogy 
majd a meggynek és a zselének he-
lye legyen. Hagyjuk hűlni a formá-
ban 10-15 percig, majd óvatosan 
egy vékony kés oldalával segítsük 
ki a kosárkákat egy sütőrácsra. 
Hagyjuk teljesen kihűlni őket! Hű-
lés után rakosgassuk bele a lecse-
pegtetett meggyszemeket, és tölt-
sük meg a még folyós, de már nem 
forró zselével. Teljes hűlés után fo-
gyasztható. Töltelék: A keményí-
tőt csomómentesre keverjük egy 
kevés meggylével, hozzáadjuk a 
cukrokat, a rumot, és a többi 
meggylével a tűzhelyen besűrítjük.
Hagyjuk hűlni, de közben néha 
kevergessünk bele!

            Fehér Sándorné,  Tapolca
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