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Elfeledett járműveink 
SKODA KALAND - A ret-
rovasak.hu  július 2  és 
23-a  között zajló „ Skoda 
kalandjának” csehszlovák 
farmotorosa csütörtökön 
délután Tapolcára ért.  A 
Köztársaság téren helyi 
veteránosok járműveivel 
együtt állították ki a túra-
autóként és nyeremény-
tárgyként egyaránt funkci-
onáló 39 éves Skodát.

Bense Róbert főszerkesztő 
és csapata évről évre komo-
lyabb autós túrakalanddal 
lepik meg önmagukat, ol-
vasóikat és azokat akik 
szívesen nosztalgiáznak ve-
lük egy-egy szép helyszínen. 
Volt már Trabant kalandjuk, 
Lada kalandjuk, most pedig 
egy újabb szocialista autó-
márkával járják be Magyar-
ország, illetve némi szerény 
kiruccanás erejéig Szlovénia 
és Szlovákia tájait. A hosszú 
túrázásra is  alkalmas Sko-
da, mint megtudtuk, nagyka-
nizsai garázslelet és megle-
hetősen jó állapotnak ör-
vend.  A szakértő gondosko-
dásnak köszönhetően mű-
szakilag jó kondícióban van 
és az ilyen korú autóknál el-
maradhatatlan rozsda sem 

kínozza. Nem csoda hát, 
hogy sok száz kilométeres 
útja során nem történt na-
gyobb baj, többek között a 
szlovéniai Ptuj városa, Szom-
bathely, majd Szentgotthárd 
után Tapolcára is sikeresen 
eljutott a hazai utakról gya-
korlatilag kiveszett farmoto-
ros személygépkocsi. Aki 
csütörtökön délután kiláto-
gatott a Köztársaság téri 
székelykapuhoz,  az meg is 
tekinthette a szóban forgó  
autót és a többi öreg, de gaz-
dáik által nagy becsben tar-
tott járművet. Közöttük  el-

hivatott veteránosoknak kö-
szönhetően, egy korabeli nyi-
tott tetejű Skodát, és több,  a 
csehszlovák személygépko-
csinál rosszabb emlékezetű  
Daciát, de a kor motorkerék-
párjai sem hiányozhattak a 
parkoló veteránok közül. 
Különleges kontrasztja volt 
a szocialista blokk kiállított 
autóinak egy veterán ameri-
kai Ford személygépkocsi, 
amely méreteivel és igényes 
kivitelével a  jóléti kapitaliz-
mus időszakát idézte meg a 
nézelődők számára. Mint 
megtudtuk, a Retrovasak.hu 

internetes magazin Nagy 
Skoda kalandja nem egysze-
rűen csak egy veteránautós 
túra, hanem jótékonysági 
célokat is szolgál. A Skodát 
augusztus 20-án kisorsolják 
az internetes kiadvány kvíz-
játékában sikeres olvasók 
között.  Szeptemberben pe-
dig a RetroVasak Találkozón 
át is adják az autót a sze-
rencsés nyertesnek. Az ado-
mányból összejött pénzt pe-
dig egy fiatalokat segítő ala-
pítvány és egy iskola támo-
gatására fordítja a szerkesz-
tőség.                                  (tl)

Remekül szerepeltek 
a tapolcai sakkozók

Értékmegőrzés Tanúhegyek módra

Balatonlellén rendezték 
meg a Magyar Korcso-
portos Sakkbajnokságot, 
ahol a Tapolca VSE szak-
osztály is remekül szere-
pelt.

U14 leány kategóriában Ju-
hász Judit nem talált le-
győzőre, megszerezve így a 
bajnoki címet. 
U18-as leány kategóriában 
Érseki Tamara bronzérmet 
szerzett, míg a fiúk megmé-
rettetésén Buzás Bertalan a 
hatodik, Ács Márton pedig a 
nyolcadik helyen zárt.
További szép siker még az 
U12-es korosztályban Bodó 
Boglárka hatodik, az U10-es 
korosztályban pedig Kiss 
Dalma Letti kilencedik he-
lyezése.                            (me)

Tizenegy éve, hogy jelké-
pesen örökbe fogadta a 
tapolcai Tanúhegyek 
Egyesület a szép ter-
mészeti környezetben 
fekvő, korábban meglehe-
tősen elhanyagolt Vén-
dek-hegyi haranglábat.

Az évtizedes értékmegőrző 
munkát nem hagyják el-
veszni, az egyesületi tagok  
a napokban is dolgoztak az 
ódon épület és környezete 
rendbetételén.  Így az szom-
baton, a  Szent Péter Pál- na-
pi búcsúra legszebb arcát 
mutatta. Sabján Géza, a 
Tanúhegyek Egyesület el-
nöke a helyszínen lapunk-
nak elmondta, szerdán reg-
gel nyolc órától folyamato-
san zajlott a munka, utánfu-
tóval kiszállították a felújí-
táshoz, festéshez, virágosí-

táshoz szükséges eszközö-
ket, gépeket és anyagokat. A 
két alelnök asszony már ko-
rán reggel bevásárolt egy 
helyi kertészetben, ahonnan 
tujákat, szép virágokat hoz-
tak, de gondoskodtak a kis 
épület belső berendezéséhez 
szükséges új szentképekről 
és egy szőnyegről is. Az 
egyesület korábban vásárolt 

egy padként és asztalként 
egyaránt funkcionáló alkal-
matosságot, amit most a ha-
rangláb közelében fixen rög-
zítve, bebetonozva helyeztek 
el. Így gyakorlatilag kelle-
mes pihenőhelyet varázsol-
tak az egyébként is szép 
környezetbe. (Folyt. a 3. ol-
dalon „Támogatást is kap-
tak” címmel)                      (tl)

A névtelen
(ki)oktató

A parkolás inkább az 
intelligenciahánya-
dos megnyilvánulása, 
mintsem az ügyessé-
gé. Ahogy a névtelen 
iromány szélvédőre 
dugdosása is. Bármi-
kor előfordulhat, hogy 
teljesen szabályosan 
áll meg az autós, de 
félórával később a lát-
szat mást mutat. Ilyen 
szituációban kaptam 
a szélvédőmre egy ki-
oktató cetlit, aláírás 
nélkül. A levelező 
nem vette figyelem-
be, hogy semmilyen 
felfestés nincs azon a 
szakaszon, így eleve 
bárki, bárhol parkol-
hat. Azt pedig nyilván 
nem tudhatta, hogy 
amikor jöttem, előt-
tem és mögöttem is 
szorosan autó állt. 
Amíg ügyemet intéz-
tem, mindkettő távo-
zott, mások érkeztek. 
Elöl, s hátul is kissé 
távolabb álltak meg. 
Én meg kaptam egy 
kioktatást, hogy ta-
nuljak meg parkolni.

          Szijártó János

Juhász Judit az U14-es le-
ányok között állhatott a 
dobogó legfelső fokára  
                              Fotó: TVSE

Tapolcán járt 
a túraautóként 
és nyeremény-
tárgyként 
egyaránt funk-
cionáló 39 éves 
Skoda 105s a 
napokban. So-
kan megtekin-
tették a műsza-
kilag jó álla-
potban lévő 
járgányt
                                   
  Fotó: Töreky L.

A napokban is dolgoztak az egyesület tagjai       Fotó: tl.
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Erdéllyel ismerkedtek a Nőklub tagjai
A Tapolcai Városszépítő 
Egyesület Nőklubja 44 fővel 
indult el június hatodikán 
kora hajnalban Tapolcáról, 
hogy egy élményekben gaz-
dag buszos kirándulás kere-
tében, annak öt napja alatt 
megismerje, vagy újra meg-
csodálja a gyönyörű  erdélyi 
tájat, annak történelmi, kul-

turális és természeti értékeit 
- tudtuk meg Varga Károly-
né Edittől, a klub vezetőjé-
től. A jól sikerült és minden 
résztvevő számára maradan-
dó élményt nyújtó erdélyi 
kirándulás a többek között 
érintette Aradot, a máriarad-
nai híres búcsújáró helyet, 
Hátszeget, Vajdahunyad vá-

Erdélyben 
járt a Ta-
polcai Vá-
rosszépítő 
Egyesület 
keretein 
belül mű-
ködő Nő-
klub június 
elején

Elfogadták a drogellenes stratégiát
A KEF (tapolcai Kábító-
szerügyi Egyeztető Fó-
rum) 2018-as munkater-
vének megfelelően, a kö-
zelmúltban elfogadták a 
helyi drogellenes straté-
giát.

A tapolcai önkormányzat és 
az ÉN-KÉP-TÉR Szociális 
és Mentálhigiénés Alapít-
vány munkakapcsolata az 
elmúlt év őszén kezdődött. A 
szervezők a 2017. novem-
beri alakuló ülésen hangsú-
lyozták, kezdeményezésük-
kel szeretnék összefogni a 
város, illetve a kistérség 
olyan intézményeit, szerve-
zeteit, amelyek a helyi drog-
problémák kezelésében ak-
tív szerepet vállalhatnak. A 
novemberi fórumon mege-
gyeztek abban az ott jelen-
lévők, hogy hamarosan el-
készítenek és elfogadnak 
egy lokális drogellenes stra-
tégiát. A dokumentum elké-
szült, azt az érintett tapolcai 
szervezetek döntéshozói át-
gondolásra korábban kézhez 
kapták.  Labovszky Tamara 
közösségfejlesztő szociális 
munkás, a KEF szakmai ve-
zetője, társalnöke összefog-
lalta az elmúlt félév tevé-
kenységét,  ismertette a he-
lyi droghelyzetet, majd a 
drogellenes stratégiát, ame-
lyet a jelenlévők egyhangú-
lag támogattak, illetve hoz-
zászólásaikban a gyakorlati 
megvalósítás lehetőségeit 
keresték. A tapolcai Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum 
szakmai vezetője lapunk ér-
deklődésre elmondta, Tapol-

A várost képviselő Dobó Zoltán polgármester és az 
ÉN-KÉP-TÉR Alapítványtól Labovszky Tamara a 
KEF társelnöke, szakmai vezetője                     Fotó: tl.

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Július 23. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Július 30. 14.00-16.00

Tapolca Város Önkor-
mányzata Képviselő - 
testülete Gelencsér Oli-
vér rendőr törzsőrmes-
ter, a Tapolcai Rendőr-
kapitányság Közrend-
védelmi Osztály Köz-
rendvédelmi Alosztálya 
járőrvezetője részére ki-
váló szakmai felkészült-
sége, jogszabályismere-
te, töretlen lelkesedés-
sel, kiemelkedő aktivi-
tással történő példaérté-
kű feladat-végrehajtása, 
Tapolca város kiegyen-
súlyozott közrendjének 
és közbiztonságának 
megteremtése érdeké-
ben végzett hatékony 
munkája elismeréséül 
„Az év tapolcai rendő-
re” kitüntetést adomá-
nyozott a Város napján. 
Az adományozó hang-
súlyozta, Gelencsér Oli-
vér elkötelezett munka-
társ, aki szolgálati fela-
datait mintaszerűen, 
példaértékűen hajtja 
végre. Kollégái, felette-
sei szerint szakmai fel-
készültségét, jogsza-
bályismeretét építő mó-
don alkalmazza a szol-
gálatteljesítése során, 
empatikus és segítő-
kész, ugyanakkor min-
denkor magabiztos és 
következetes. Méltatása 
során külön hangsúlyt 
kapott, hogy a kitünte-
tett igazságérzete kie-
melkedő, szívügyének, 
egyben kötelességének 
tekinti az embertársai-
val való törődést. A hi-
vatásából adódó felada-
tok végrehajtásának 
időszakában, majd azon 
túl, magánéletében is ki-
egyensúlyozott, példa-
mutató életvitelt folytat-
hangzott el az ünnep-
ségen.                          (tl)

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Gelencsér Olivér
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cán elsősorban a felnőtteket 
érintő túlzott alkoholfo-
gyasztásból eredő problé-
mák és a fiatalok nyíltszíni 
pszichoaktív kábítószer fo-
gyasztása indokolta a KEF 
létrejöttét. A megvalósításra 
váró és már konkretizált 
programok között az iskolai 
prevenciós előadások mel-
lett, olyan, részben pályáza-
tokból, részben önkormány-
zati támogatással finanszí-
rozott  közösségi hely meg-
valósítása, illetve közösségi 
programok létrehozása sze-
repel amely egészséges 
örömforrást képes biztosí-
tani a fiataloknak. 
Az egyeztető fórumon részt 
vett a Baptista Szeretetszol-
gálat helyi telephelyének 
vezetője Deutsch Márta, aki 
szervezetük témába vágó te-
vékenységéről beszélt és 
egy kiállítási anyagot is be-
mutatott a Drogellenes Vi-
lágnap alkalmából. Elmond-
ta, hozzájuk a rendőrség lá-
tókörébe került alkalmi 
drogfogyasztók kerülnek, 
számukra meghatározott 

számban kötelező egyéni 
foglalkozásokat biztosíta-
nak. (A programban való 
részvételért járó igazolás 
alapján a rendőrség meg-
szünteti az érintettel szem-
ben a büntető eljárást). - El-
ső feladatunk, hogy elfogad-
tassuk a drogozásért hoz-
zánk kerülő egyénekkel, 
hogy ne kényszernek éljék 
meg a nálunk töltött időt, ha-
nem érzékeljék segítő szán-
dékunkat, hiszen szabadi-
dejük tartalmas eltöltésében, 
problémás családi kapcso-
lataik javításában, pozitív 
életcélok meghatározásában 
lehetünk segítségükre. Kiál-
lításunk két nálunk megfor-
duló fiatalember Horváth 
Gábor és Samu Árpád szép 
rajz, illetve fotó alkotásait 
mutatja be, mint pozitív pél-
dát arra, hogy más, örömet 
okozó, vagy elismerést ki-
váltó tevékenység felé érde-
mes terelni a droggal kap-
csolatba kerülőket - számolt 
be a Baptista Szeretetszol-
gálat munkájáról és tapasz-
talataikról a helyi vezető.  (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

06/87/412-289

rát, Böjte Csaba dévai árva-
házát, Segesvárt, Fehéregy-
házát, Székelykeresztúrt, a  
Gyilkos-tavat, a Békás-szo-
rost, Hargita vidékét, Tamá-
si Áron sírját, Korondot, Ma-
rosvásárhelyt, a Tordai hasa-
dékot, Kolozsvárt, Nagyvá-
radot. Erről többet online új-
ságunkban olvashatnak.   (tl)

http://www.tapolca.hu


Néptánc, néphagyomány

Tapolcán és környékén 
sokan csodájára járnak 
Szabó Csaba néptánc-
oktató tevékenységének, 
és tanítványaival elért si-
kereinek. Lapunk próbált 
utánajárni, mi vezérel sok 
szülőt arra, hogy gyerme-
két Tapolcáról és környék-
beli falvakból Badacsony-
tördemicre vigye az ő 
táncpróbáira. Ezen kívül a 
nyári terveiről, céljairól is 
kérdeztük.

A Tördemic Néptáncegyüt-
tes 2009 novemberében ala-
kult. Csaba tanítványai közt 
vannak badacsonytördemi-
ciek, zalahalápiak, bada-
csonytomajiak, zánkaiak, 
valamint tapolcai óvodákba 
és iskolákba járók is. Érde-
kesnek tűnhet, hogy az elek-
tronikai kütyük, okostelefo-
nok világában több száz 
olyan gyermek van, aki in-
kább a hagyományok őrzé-
sét, ápolását választja, lega-
lábbis időt fordít rá. Ebbe 
azonban nem csak a tánc tar-
tozik bele, hanem részét ké-
pezik a különböző szokások, 
néphagyományok, régi tár-
gyak, eszközök felkutatása. 
Csaba úgy gondolja, hogy 

manapság egyre nagyobb az 
igény a néprajzra, és erre a 
gyermekek is vevők, ezért 
szeretne szeptembertől a 
környékbeli iskolákban 
honismereti órákat tartani. 
Nem titkolt célja, hogy nö-
velje kötődésüket az említett 
településekhez és tágabb ér-
telemben a Bakonyhoz, Ba-
laton-felvidékhez. Szerinte 
legalább olyan gazdag ez a 
terület például táncokban, 
mint más tájegységek, en-
nek ellenére sokáig fehér 
folt volt, és pont emiatt még 
bőven lehetne mit kutatni. 
A nyári terveket illetően, el-
látogatnak majd a zalaeger-
szegi és a szentendrei skan-
zenbe is, a Hagyományok 
Házába, ahol a programok 
szintén a hagyományőrzés 
jegyében telnek majd. Részt 
vesznek majd falunapokon, 
a tapolcai augusztus 20-i 
ünnepségen, a Művészetek 
völgyében, a felnőttek tánc-
házakban is oktatnak. Pá-
lyáztak nyári táborra is, 
amely keretében erdélyiek 
érkeznének ide táncokat ta-
nulni, majd az itteni néptán-
cosok mennének Erdélybe. 
A tervek közt szerepel egy 
bakonyi népmeséket tartal-
mazó kötet, valamint egy 
olyan CD kiadása, amelyen 
a saját vidék táncaiból ösz-
szeállított oktatóanyag sze-
repel. A Szín-Vonal iskolá-
val közösen próbálják a 
táncmozgalmat fellendíteni, 
ennek keretében a Kazinczy 

iskolában és Zánkán is fog-
nak tánctagozatot indítani. A 
környékbeli énekkarokat is 
segítenék, és népzenei kép-
zést is kezdeményeznének, 
ezt első körben Badacsony-
tördemicen, szakköri kerete-
ken belül valósítják majd 
meg.  Szeretnének még ru-
hákat vásárolni, a helyi vise-
letet rekonstruálni. 
Amikor a közösségről esett 
szó, elhangzott, hogy jól ki-
alakult munka folyik, és en-
nek érdekében igyekeznek 
olykor inkább kevesebb mű-
sort, de több közösségi prog-
ramot beiktatni. Arra a kér-
désre, hogy az oktató mire 
lehet a legbüszkébb, nehe-
zen tudott választ adni, de el-
sősorban a gyerekekre, az 
eredmények közül kiemelte 
a Fölszállott a páva című 
tehetségkutató műsorban 
való szereplést, a gyenesdi-
ási néptáncversenyen min-
den évben elért első helye-
zést, valamint, hogy immár 
tagjai a Muharay Népmű-
vészeti Szövetségnek is. 
Nem elhanyagolható az 
sem, hogy a több száz gyer-
mek közül évente két-három 
távozik csak az együttestől, 
és, hogy sokan állnak mel-
lettük, szülők, pedagógusok 
is. Csaba szerint mindez azt 
bizonyítja, hogy van értelme 
a rengeteg munkának, és úgy 
véli, van a néptáncnak, a 
néphagyományoknak helye 
a XXI. századi ember életé-
ben is.            (Szigetvári R.)
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Örömteli, hogy a mai, 
elektronikával, mobilkü-
tyükkel, internettel ter-
helt világban sok gyermek 
választja szabadidős tevé-
kenységként a néptáncot. 
Jobbra fent Szabó Csaba 
néptáncoktató           

            Fotó: Szigetvári Réka

Egy új műholdnak kö-
szönhetően hamarosan 
minden eddiginél gyor-
sabb lesz a műholdas in-
ternet. A francia hátterű 
Eutelsat új űreszközével 
akár 100 Mbps sávszéles-
ség is elérhető lesz Ma-
gyarországon is, ami már 
vetekszik a hagyományos 
technológiákkal. Egy új 
generációs, minden eddi-
ginél nagyobb sávszéles-
ségre képes műhold Föld 
körüli pályára állítását 
jelentették be a napokban 
Párizsban. A legnagyobb 
európai műholdas szolgál-
tatónak számító Eutelsat 
vállalkozása új távlatokat 
nyit a felhasználás terén a 
műholdon keresztül inter-
netezők számára. Ez lesz 
az első VHTS, vagyis na-
gyon nagy átbocsátóké-
pességű műhold, ami az 
optikai hálózatokkal vete-
kedő, összesen 500 Gbps 
adatforgalmi kapacitással 
rendelkezik. Emellett a 
Konnect VHTS nevű sza-
tellitbe a világűrben vala-
ha használt legerősebb 
digitális processzort sze-
relik be a fejlesztők, ami 
rendkívül gyors és rugal-

mas  működést  garantál. - 
A jelenlegi infrastruktú-
rával Magyarországon 30 
Mbps sebesség érhető el a 
műholdról netezők számá-
ra, ami már így is a szuper-
gyors internet kategóriába 
tartozik. Ez, az új műhold 
2021-re várható üzembe 
állásával, a tervek szerint 
több mint a háromszoro-
sára, 100 Mbps-re nő majd  
tájékoztatta lapunkat 
Lengvárszky Szabolcs, a 
Magyarországon piacve-
zető Vannet telekommuni-
kációs szakértője. Az Eu-
telsat hivatalos partnere-
ként a Vannet műholdas 
ügyfeleinek az elsők kö-
zött válik majd elérhetővé 
az extra sávszélesség or-
szágszerte. A Konnect 
VHTS hazánk teljes terü-
letét lefedi, így több tíze-
zer potenciális felhaszná-
lót is érinthet a sávszéles-
ség ugrásszerű növekedé-
se. Főként a településektől 
távoli, rossz telekommu-
nikációs infrastruktúrával 
rendelkező területeken, 
ahol a jelenlegi technoló-
giai szinten csak műhold-
dal lehet megoldani a 
gyors, stabil kapcsolatot.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzijártó János

           újságíró

Gazdag ez 
a tájegység 
táncokban, 
van, lesz még 
mit kutatni

(Folytatás az 1. oldalról)
A kis Véndek-hegyi harang-
láb tapolcai önkormányzati 
területen áll, ezért a tagok 
társadalmi munkáját, a sze-
rény pénzforrást igénylő fel-
újítást az önkormányzat, il-
letve Dobó Zoltán polgár-
mester is támogatta. A Tanú-
hegyek Egyesületének tag-
ságából hagyományosan 
Sabján Géza, Buzás Gyula, 
Kasza Éva, Ángyánné Anci, 
Kálmán László, Wágner 
Ede, Kasza Tamás, Giczi Bé-

la, és Ányosi László vettek 
részt a munkálatokban.
Mint megtudtuk, a munka 
befejezése után egy szent-
képet is elhelyeznek a kis 
kápolnában. Az egyesület - 
amint azt Sabján Géza elnök 
elmondta - a jövőre vonat-
kozóan azt szeretné, ha a 
hegy ingatlantulajdonosai, 
illetve az egyház is magá-
énak érezné az épületet és 
részt vennének annak időn-
kénti állagmegóvásában, a 
terület tisztántartásában.  (tl)

Támogatást is kaptak

A Hős6os című film ingye-
nes megtekintését kapták ki-
tűnő bizonyítványuk mellé a 
várostól a legeredménye-
sebb tapolcai diákok. Tapol-
ca önkormányzata, a Tapol-
ca Kft. és a Városi Mozi az 
idei évtől hagyományterem-
tő céllal, minden tanév vé-
gén rendhagyó ajándékkal 
lepik meg a város ötös tanu-
lóit. A példás bizonyítvány-

nyal rendelkező tanulók 
ugyanis egy-egy mozijegyet 
kaptak ingyenesen a város-
tól tanulmányi eredményeik 
elismeréseként. A jó tanuló 
gyerekeket és a büszke szü-
lőket, kísérőket Bakonyi Ve-
ronika mozivezető köszön-
tötte, majd Dobó Zoltán pol-
gármester szólt a fiatalok-
hoz,  dicsérve szorgalmukat, 
eredményeiket.                 (tl)

Jutalommozi a kitűnőknek 



Magyarok a Tour de Hongrien

Egy korábbi verseny. Ez-
úttal Tapolcán is áthalad-
nak augusztus 15-én

Balatoni táborozáson vehetett részt tizenöt zalahalápi 
általános iskolás a napokban                 Fotó: Igaz Sándor
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A hazai kerékpársport szá-
mára a körverseny egy na-
gyon jó lehetőség a nem-
zetközi kerékpársporttal va-
ló kapcsolat fejlesztésére. 
Egy körverseny az adott or-
szág imázsépítése és turisz-
tikájának fejlesztése mellett 
a kerékpározás népszerűsí-
tését is szolgálja. A kezde-
tektől vesznek részt hazai 
csapatok a körversenyen, s 
az utóbbi években is több or-
szágúti csapat kiállítja sorát 
a versenyre. Az idei évben 
várhatóan ismét több hazai 
csapat vesz részt a futamon.
A verseny kategóriájából 
adódóan - UCI 2.1 - csak 
kontinentális csapatok in-
dulhatnak. Ennek a kategó-
riának jelenleg a Pannon 
Cycling Team és a Kőbánya 
Cycling Team tesz eleget. 
Utóbbi csapatban versenyző 
Lovassy Krisztián több  
külföldi csapatnál töltött év 
után komoly rutinnal tért 
haza és nagy reményekkel 
vág neki a versenynek. 
Krisztián szerint "A két ki-
magasló prokontinentális 
csapat, az olasz Androni és a 
lengyel CCC mellett még jó 
néhány igen erős klub lesz a 

mezőnyben, mindenképpen 
az eddigi legerősebb Tour de 
Hongrie lesz. De ilyen me-
zőnyben még nagyobb di-
csőség sikert elérni."
A két csapaton kívül még a 
magyar válogatott vesz részt 
a megmérettetésen. Három 
eredményes versenyzőnk 
külföldi csapatok színeiben 
indul, az osztrák My Bike-
Stevensnél tekerő 2016-os 
magyar országúti bajnok 
Pelikán Jánosnak és a csapat 
oszlopos Kusztor Péternek, 
valamint a Differdange-
Losch csapatnál versenyző 
Rózsa Balázsnak is szurkol-
hatunk a körversenyen.  

Művészet a táborban
Háromnapos bentlakásos 
balatoni tábor élményével 
gazdagodott az elmúlt na-
pokban tizenöt zalahalápi 
általános iskolás diák.

A balatoni tábor a Bada-
csony hegyen nyújtott mara-
dandó élményeket a fiata-
loknak, ahol megismerked-
tek Egry József és Udvardi 
Erzsébet munkásságával is- 
mondta el lapunknak a zala-
halápi Csontváry iskola 
igazgatója. A halápi gyere-
kek, mint megtudtuk, Igaz 
Csilla és Igaz Sándor peda-
gógusok vezetésével megfi-
gyelték a Balaton növény és 
madárvilágát, majd  ezen él-
ményeik hatására csoportos 
kézműves és festészeti alko-
tásokat hoztak létre. Ugyan-
akkor természetesen nem hi-
ányozhatott az élmények kö-
zül az elmaradhatatlan bala-
toni strandolás sem. A tábor 

előzménye volt, hogy a Szín 
és Vonal Művészetoktatási 
Közhasznú Alapítvány az 
„ N T P - K T K - 1 7 B - 0 0 0 2 
„Komplex tehetségfejlesz-
tés művészetterápiával a 
művészet történetén keresz-
tül” című pályázaton nyert 
támogatásból tíz hónapon át 
tizenöt tehetséges tanuló 
képzését, fejlesztését vállal-
ta. Ennek a folyamatnak a 
végén került sor az élmé-
nyekben gazdag táborozás-
ra. A program során,  többek 
között különböző képzőmű-
vészeti technikákkal ismer-
kedtek meg a diákok, de 
részt vettek veszprémi mú-
zeumpedagógiai foglalkozá-
son is. Szép színfoltja volt a 
művészeti programnak a 
Fláre Beás zenekar érkezése, 
akik egy érdekes beszélge-
tést követően bemutatták 
számukra az autentikus ci-
gányzenét és táncokat.      (tl)

 SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai uniós forrás segítségével lelki 
egészségfejlesztési központ kerül kia-
lakításra a tapolcai járásban.
A Emberi Erőforrás Fejlesztési Opera-
tív Program Irányító Hatósága, az 
EFOP-1.8.20-17 számú, Az alapellátás 
és népegészségügy rendszerének átfo-
gó fejlesztése - népegészségügy helyi 
kapacitás fejlesztése a mentális egész-
ség területén tárgyú felhívást tett közzé, 
melyen a SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZ-
SÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉ-
ZET több, mint 39,94 Millió Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert EFOP-
1.8.20-17-2017-00016 kódszámon, a 
„Lelki Egészségfejlesztési Központ 
létesítése a Tapolcai járásban” című 
pályázattal. A támogatás intenzitása a 
projekt elszámolható összköltségének 
100 %-a. A EFOP-1.8.20-17-2017-
00016 azonosítószámú projektet a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet kívánja megvalósítani. A fej-
lesztés célja, hogy a létrejövő Lelki 
Egészségfejlesztési Központ (LEK) a 
járás lakosságának mentálhigiénéjét 
pozitív irányba mozdítsa el, ezáltal lel-
kileg egészségesebb, aktívabb élethez 
juttassa őket.
A kialakításra kerülő LEK támogatásá-
val sor kerül a járás mentális egészség-
fejlesztéssel foglalkozó szolgáltatói és 
szakemberei tevékenységének össze-
hangolására. A projekt megvalósítás 
eredményeként létrejön a LEK, amely 
működésével egyrészt rendszeres és tu-
datos kockázat felmérési, mentorálási 
tevékenységeket végez, másrészt a já-
rás lelki egészségfejlesztési szereplői 
prevenciós tevékenységeinek támoga-
tásával, működésük összehangolásá-
val, együttműködések létrehozásával 
erősíti meg a járás mentális egészségi 
állapotát. A projekt eredményeként a 
programokon keresztül bevonásra ke-
rül a járás minimum 1351 lakója. A pro-
jekt célcsoportja: a járás lakossága, az 
életmódjuk miatt kockázattal terhelt 
felnőtt és gyermek lakosság, a járás 
mentális megbetegedésekben szenve-
dő, vagy azzal veszélyeztetett lakossá-
ga, a hátrányos helyzetű lakosság és a 
járás oktatási, nevelési, egészségügyi 
és szociális ellátórendszerében dolgozó 
kollégák. 
A projekt megvalósítása előreláthatóan 
24 hónapot vesz igénybe.
A projekt kezdési időpontja: 2018. jú-
lius 01. A projekt tervezett befejezési 
időpontja: 2020. június 30.
A projekt a Széchenyi 2020 Program 
keretében az Európai Szociális Alap és 
Magyarország költségvetése társfinan-
szírozásával valósul meg.
                    Szociális és Egészségügyi              
                    Alapellátási Intézet
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Idén először ballagtak és
érettségiztek a Gönczyben

Sikeres szakmai és – a felnőtt-
képzés keretében-  érettségi 
vizsgát tett végzőseitől búcsú-
zott a közelmúltban Tapolca-
Diszelben a Veszprémi Szak-
képzési Centrum Gönczy Pál 
Szakközépiskolája és Szakis-
kolája. 
Szóvári Adél igazgató az eltelt 
iskolai évekről és az idén elő-
ször a Gönczyben is megsze-
rezhető érettségi bizonyítvány 
jelentőségéről fogalmazott 
meg gondolatokat. - Egymás-
hoz sodort bennünket, bennete-
ket az élet egy időre. Most elér-
kezett a távolodás, az elengedés 
pillanata. Ez a pillanat hamar 
elszáll, de az útravaló, amit itt 
kaptatok, veletek utazik to-
vább. Közületek tízen gondol-
ták úgy, hogy tanulni felnőtt 
fejjel is lehet. A megszerzett 
érettségi bizonyítvány egy 

újabb állomás céljaitok elérésé-
hez, legyen ez a cél akár egy 
újabb OKJ-s végzettség, vagy 
éppen a felsőfokú tanulmá-
nyok. Példátok erőt adhat min-
denkinek, aki kételkedik önma-
gában, hiszen mindig van to-
vább.  Csak meg kell keresni és 
megragadni a kínálkozó lehe-
tőséget! Nálunk tízen megtet-
tétek ezt, tegnap sikeresen leé-
rettségiztetek - mondta az igaz-
gatónő, majd minden megjelent 
sikeres szakmai és érettségi 
vizsgát tett diáknak átadta a ne-
velőtestület által alapított 
Gönczy Emlékplakettet. A bal-
lagást követő évzáró ünnepsé-
gen a tanév folyamán kiváló ta-
nulmányi-, szakmai-, közössé-
gi munkát, teljesítményt nyújtó 
tanulók hagyományosan em-
léklapot és tárgyjutalmakat ve-
hettek át.                                (tl)

Végzőseitől búcsúzott Tapolca-Diszelben a Veszprémi 
Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája 
és Szakiskolája                                                            Fotó: tl.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Július 19 - Aug. 1. 
csütörtök – szerda

19–20. csütörtök–péntek, 22-
25. vasárnap–szerda  13:00  

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

Hotel Transylvania 3. – 
Szörnyen rémes vakáció  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

Hossz: 90 perc
...

19–20. csütörtök–péntek, 22-
25. vasárnap–szerda 15:00  

3D 1400,-Ft 
21. szombat 13:00  

A hihetetlen család 2.  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 118 perc

...
19–20. csütörtök–péntek, 22-
25. vasárnap–szerda  17:00 

és 19:00  1200,-Ft 
21. szombat  18:00 és 20:00  

Mamma Mia! 
Sose hagyjuk abba  
Színes, szinkronizált 

amerikai zenés vígjáték
Hossz: 114 perc

...
19–20. csütörtök–péntek, 22-

25. vasárnap–szerda 21:00 
3D 1400,-Ft 

21. szombat 22:00  
Felhőkarcoló    

Színes, szinkronizált 
amerikai akció krimi

Hossz: 103 perc
...

Július 26 – augusztus 1.
július 26 – augusztus 1. 

csütörtök – szerda  13:00  2D  
1200,-Ft

15:00  3D 1400,-Ft
A hihetetlen család 2. 2D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

Hossz: 118 perc
...

július 26 – augusztus 1. 
csütörtök – szerda 17:00 

1200,-Ft  
Férfiak fecskében     

Színes, feliratos angol 
vígjáték

Hossz: 97 perc
...

július 26 – augusztus 1. 
csütörtök – szerda  19:00  

1200,-Ft  
Mamma Mia! Sose hagyjuk 

abba  
Színes, szinkronizált 

amerikai zenés vígjáték
Hossz: 114 perc

...
július 26 – augusztus 1. 

csütörtök – szerda 21:00  3D 
1400,-Ft  

A hangya és a darázs 3D    
Színes, szinkronizált 

amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 109 perc

06/87/412-289

Híd a munka világába
- Résszakképesítést már két év 
alatt elsajátíthat, aki hozzánk 
jár szakiskolába, vagy a Szak-
képzési Hídprogramunkba. 
Később tanulóink be tudnak il-
leszkedni a három éves szakkö-
zépiskolai képzésbe is - mondta 
el lapunknak a Veszprémi 
Szakképzési Centrum Gönczy 
Pál Szakközépiskolája és Szak-
iskolája megbízott igazgatója 
Szóvári Adél.
Az intézmény vezetője fontos-
nak tartja, hogy a köztudatban 
megváltozzon a diszeli iskolá-
ról kialakult kép, hiszen csak a 
hely azonos, egyéb tekintetben 
nem rokonítható a Gönczy pro-
filja a korábban itt folyó okta-
tással.
A Veszprémi Szakképzési 
Centrum kötelékében működő 
tagintézmény a helyi állami 
szakképzésben vállalt szerepet, 
egyéb hiányszakmák mellett, 
piacképes szakközépiskolai 
Pék szakmunkás képesítést, 
Cukrász képzettséget, az utóbbi 
tanévben pedig felnőttoktatás-
ban érettségi vizsgát is szerez-
hettek az intézménybe beirat-
kozók. Megtudtuk, szakiskolai 
keretek között, hiányszakmá-
kat – konyhai kisegítő, sütői-
pari és gyorspékségi munkás- 
sajátíthatnak el a különböző 

korú és élethelyzetben lévő ta-
nulók az intézmény falai kö-
zött. A „Szakképzési Hídprog-
ram”, az „Útravaló” és a „Va-
rázspálca” programokban kü-
lönféle ösztöndíjak is járnak 
számukra a teljes tanulmányi 
időszak alatt. A szakközépisko-
lai képzés két fő profilja, a Pék 
és Cukrász szakmák elsajátítá-
sát kínálja. - Rendkívül 
büszkék vagyunk tanulóinkra, 
akik rendre kiválóan 
teljesítenek a szakmai 
megmérettetéseken, köztük a 
népszerű Torta- és muffin sütő, 
illetve a Mézes-mázos verse-
nyen, kiállításon. Tanulmányi 
versenyeken - országos levele-
zőversenyeken (Szivárvány-
híd) - tanulóink csapatban és 
egyéniben is kiemelkedő ered-
ménnyel teljesítettek az elmúlt 
időszakban. Diákjaink dolgoz-
nak, gyakorlati tanulmányokat 
folytatnak több tapolcai és kör-
nyékbeli cukrászatban, péksé-
gekben, bátran állítható, hogy 
megállják a helyüket a mun-
kahelyeken is. Jellemző, hogy a 
jól dolgozó, jó gyakorlati ér-
zékkel rendelkező diákjainkat 
igyekeznek a munkáltatók a 
szünidőben is alkalmazni- 
mondta el lapunknak Szóvári 
Adél.                                      (tl)

Az iskolában folyó szakmai munkához minőségi tech-
nikai környezetet biztosít a fenntartó                   Fotó: tl.

Heti haiku

A helyi Egészségfejlesztési 
Iroda szervezésében félig 
tekerhették körbe a Balatont 
a túrához csatlakozó kerék-
párosok.

A tavalyi, rossz idő miatt fél-
beszakított tókerülő túrát pó-
tolták július elején. A közel 
húsz kerékpáros Szigliget felé 
indulva, Keszthelyt érintve, a 

part mentén haladva érkezett 
meg Fonyódra, ahonnan hajó-
val Badacsonyig mentek, majd 
kerékpáron fejezték be a közel 
70 kilométeres kirándulást. A 
szervezők elmondták, a brin-
gás programjaik népszerűek, a 
rendszeres résztvevők mellé fo-
lyamatosan csatlakoznak újak 
is. Augusztusra tervezik a kö-
vetkező kerékpártúrájukat. (m)

Erdőn és mezőn,
kacajban és könnycseppben

Ott van mindenhol.

Herczeg-Vecsei Katalin

Programajánló
Tapolcán 2018. júl. 12 - aug. 10. között minden csütörtökön és pénteken koncertekkel várják az 
érdeklődőket a LégyOtt a tóparton! rendezvény keretein belül a Malom-tó partján. 
Badacsonyban 2018. júl. 13-29. között kerül megrendezésre a Badacsony Bor7 borgasztronómiai 
fesztivál kulturális programokkal.
2018. júl. 27-én 20 órakor rendezik meg a 2. Fürdők éjszakáját a Tapolcai Termálstrandon. 
Kivilágított medencékkel és koncertekkel készülnek.
2018. júl. 14. - aug. 15. között könnyű és komoly zenei esteket rendeznek Szigligeten a várban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, akik szeretett feleségem, édesanyám, nagymamánk,

                                   Lovász Gáborné

temetésén részt vettek, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek, és 
fájdalmunkban bármely módon osztoztak. 
Külön köszönet a Megbecsülés Idősek Otthona dolgozóinak, akik 
utolsó napjaiban is szeretettel gondozták, ápolták.
                                                                       Gyászoló család

„Fél – Balaton” túra kerékpárral

Véget ért a szezon
A Diszeli SE befejezte szerep-
lését a bajnokságban.
Az MTD Hungária Megyei III. 
osztály Déli csoportjában a 
Tapolca – diszeli együttes hu-
szonnyolc meccsen mérte ösz-
sze erejét ellenfeleivel. Ugyan-
ennyi gólt szereztek, ebből a 
legtöbbet, azaz tizenegyet 
Gyenge Roland vitt be az el-
lenfél kapujába. Az összesített 
góllövő listán a harmincadik 
helyen zárt. A csapat a tabella 
tizenötödik helyén végzett. (m)



Dobogón a TIAC VSE
FUTBALL - Az MTD Hun-
gária Megyei Nyugati cso-
portjában a TIAC VSE 
U14-es csapata megnyer-
te a bajnokságot, míg az 
U16-os csapata a tabella 
harmadik helyén végzett.

Az U14-es csapat remekelt a 
szezonban. Tizennégy győz-
tes, egy döntetlen, és egy 
vesztes mérkőzést tudhatnak 
maguk mögött. Az összesí-
tett góllövőlista élén Lend-
vai Márk, míg a harmadik 
helyén Horváth Lionel zárt. 
Blaskovics Gábor edzőtől 
megtudtuk, az ősz nehézsé-
gekkel indult, jórészt a sem-
miből építették újra a csa-
patot. Hatalmas előnyt jelen-
tett, hogy több játékos a 
Hanzmann László irányí-
totta Bozsik programból ke-
rült a csapatba, a kezdő lét-
szám folyamatosan gyara-
podott, ami a vezetőség 
munkájának köszönhetően 
tovább nőtt. 
A bajnokságon kívül télen, 
teremtornákon mérették 
meg magukat és maradtak 

edzésben. Kemény munká-
val, hosszú utat megtéve zár-
tak a tabella első helyén. Az 
edző munkáját Kiss János 
segítette.
Az U16-os csapat a tabella 
harmadik helyére küzdötte 
fel magát. Kilenc győzel-

met, egy döntetlent és négy 
vereséget produkáltak. Az 
összesített góllövő listán a 
legeredményesebb tapolcai, 
Lendvai Márk a hatodik he-
lyen szerepel. Blaskovics 
Gábor elmondta, a bajnok-
ság alatt egy teljesen új csa-

patot építettek, amelyben 
nagy szerepet játszottak a 
több éve náluk focizó fia-
talok. Egyre több játékos ka-
pott helyet az U19-es csa-
patban, ami biztató a követ-
kező bajnoki szezonra néz-
ve.                                    (me)

Tapolca is csatlakozott a 
Jóga Világnapját ünneplő 
kezdeményezéshez. Min-
den korosztályt ingyenes 
foglalkozásokkal vártak a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban.

Az ENSZ közgyűlése június 
21-ét a Jóga Világnapjává 
nyilvánította India minisz-
terelnökének kezdeménye-
zésére, idén pedig már ne-
gyedik alkalommal szervez-
tek köré programokat a csat-
lakozó országokban. Tapol-
cán első alkalommal fogott 
össze három oktató, hogy 

n ÚSZÁS - Dobogós 
helyekkel kezdte meg a 
vakációt   Németh  Emília

úszólány. Három bronz-
érmet szerzett a marcali 
III. NivoMed Kupa és IV. 
Somogy- Zala megyei 
régiós körverseny záró 
fordulóján. Két egyéni 
csúcsot döntve állhatott 
dobogóra három verseny-
számban. A Győrben meg-
rendezett VII. Delfin Or-
szágos Bajnokságról két 
bronzérmet hozott haza. A 
Keszthelyi Kiscápák SE 
színeiben, csapattársaival 
4x50 méter gyors-, vala-
mint vegyes váltó ver-
senyszámban remekelt. 
Edzője Szántó Kata.  (me)

n STRANDKÉZI - A 
Tapolcáról indult strand-
kézilabdázó, John András 
címvédő csapata, az Oros-
házi FKSE (Hír - Sat BHC) 
ismét az első helyen zárta 
a júniusban, Vonyarcvas-
hegyen megrendezett Ma-
gyar Kupát.              (me)

népszerűsítsék a jógát a la-
kosság körében. Szombat 
délelőtt bölcsis, ovis, sulis, 
és tini jógára várták a fiata-
labbakat, míg a felnőtt és az 
idősebb korosztály a pre-
ventív jógaterápiával, vala-
mint a vinyasa flow dinami-
kus jógairányzattal ismer-
kedhetett meg. A szervezők 
közül Farkas-Serger Zsu-
zsanna volt az ötletgazda. - 
Magyarországon a nagyobb 
városokban már évek óta 
népszerűsítik a Jóga Világ-
napját, idén úgy gondoltuk 
mi is belevágunk. Felkeres-
tem a többi tapolcai jógaok-

A sakk élvonalában

Egyedüli magyar verseny-
zőként képviselte hazán-
kat az ajkai Gaál Zsóka, a 
fehéroroszországi Minszk-
ben megrendezett U12-es 
rapid- és villámsakk-világ-
bajnokságon, június 
végén.

Az ifjú tehetség, aki a hét-
köznapokban a Tapolca Vá-
rosi Sportegyesület sakk 
szakosztályát erősíti, holt-
versenyben a 9–10. helyen 
végzett „elsőévesként”, a 
huszonhét ország hatvanhat 
versenyzőjét felvonultató 

mezőnyben. Zsóka saját kor-
osztályában, azaz a tizenegy 
évesek között a második leg-
jobbnak bizonyult, csak a ta-
valyi és idei világbajnok 
orosz riválisa előzte meg. 
Zsóka idén még öt világver-
senyen vesz részt, Németor-
szágban az U12-es csapat 
Európa-bajnokságon, Romá-
niában rapid- és villámsakk 
Eb-n, Lettországban U12-es 
Eb-n, Spanyolországban 
U12-es vb-n szerepel, legvé-
gül pedig az U20-as vb-n is 
megméreti magát Törökor-
szágban.                        (me)

tatót, közülük Lovász Beáta, 
valamint Tóth Orsolya csat-
lakozott a helyi kezdemé-
nyezéshez, így együtt szer-
veztük meg a délelőtti prog-
ramot - árulta el Zsuzsanna. 
Az oktatók először, de nem 
utoljára tartottak jóganapot, 
hiszen céljuk, minél több 
emberrel megismertetni és 
megszerettetni a mozgás 
ezen formáját, aminek el-
sődleges célja, hogy harmó-
niát teremtsen a test, az elme 
és a lélek hármas egységé-
ben. Hétköznap is várnak 
minden korosztályt jóga-
óráikra.                            (me)

A Jóga Világnapját ünnepelték

Rövid hírek
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Az U16-os csapat a tabella harmadik helyén végzett. A képen hátsó sorban a fel-
nőttek (balról): Blaskovics Gábor edző, Takács Gábor TIAC VSE elnök, Szegi 
Sándor szertáros és Szabó Sándor technikai vezető                                Fotó: Májer Edit

Farkas-Serger Zsuzsanna (jobbra) a legkisebbeknek is tartott jógát. Játékos ele-
mekkel színesítette a gyerekek részére szánt gyakorlatokat                  Fotó: Májer Edit

Gaál Zsóka 
újra bebizo-
nyította, hogy 
a gyorsított 
játékidejű 
sakkban is a 
világ élvona-
lához tarto-
zik. Joggal 
büszke rá 
Magyaror-
szág, Ajka és 
Tapolca

    Fotó: 
    Gaál Renáta



Kolostorról kolostorra

resték fel. A részletes prog-
ramról Hangodi László tör-
ténész-főmuzeológus tájé-
koztatta lapunkat. A progra-
mok összeállításakor a szer-
vezők törekedtek arra, hogy 
a táborozókkal ne csupán 
középkorral kapcsolatos 
helyszíneket, épületeket ke-
ressenek fel. A válogatásban 
szerepel a badacsonyi II. 
János Pál pápa emlékhely, a 
badacsonytomaji első világ-
háborús hősi emlékpark, ba-

dacsonytördemici római ko-
ri kőfaragványok, a hajdani 
köveskáli csendőrlaktanya 
és még sorolni lehetne. A tá-
bor lehetőséget adott arra, 
hogy a gyermekek, akik 
részt vettek, jobban megis-
merjék lakóhelyük tágabb 
környezetét, annak múltját, 
történelmét. Ám nem csu-
pán a múltra fókuszált a mú-
zeum, számos kilátó felke-
resésével a környék csodáit 
tekinthették meg: Kisfaludy 

Sándor kilátó, Egry József 
kilátó, Eötvös Károly kilátó. 
A rangsorban a mozgás sem 
szerepelhetett utolsó helyen, 
ugyanis a legtöbb napon 7-8, 
de volt, amikor 10-15 km 
menettávolságot tettek meg. 
Biztosak lehetünk benne, 
hogy a táborozó gyermekek 
számára sokkal személye-
sebbé, kézzel foghatóbbá 
vált a történelem, és élmé-
nyekkel telve tértek haza a 
hét végén.                          (sr) 

2018.06.16.
Farkas Mária és
Gárdonyi Gábor
2018.06.23.
Karácsonyi Elvira
és Czanek Antal
2018.06.23.
Szakonyi Sarolta és
Sinkó Tamás Gergely
2018.06.25.
Nyári Norbert és
Latorcai Tünde Anita

A Tapolca VSE kézilabda 
szakosztály mind az öt 
csapata befejezte a baj-
nokságot.

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség megmérettetésein, a 
Tóth László régióban ver-
sengtek a tapolcai sportolók. 
Az U9-es fiú csapat a Kis-
iskolás bajnokságban, szi-
vacskézilabdában mérette 
meg magát. A Gyermekbaj-
nokságban az U11-es lányok 
szépen szerepeltek, győzel-
met, döntetlent és vereséget 
egyaránt produkáltak. Mint 
arról már korábban beszá-
moltunk, a szezon legjobbjai 

Tapolcáról az U13-as lányok 
voltak, akik a Gyermekbaj-
nokság 3. osztályában, a ré-
gió B csoportjában végeztek 
a tabella legelőkelőbb he-
lyén. A város és a szakosz-
tály is köszöntötte őket győ-
zelmük alkalmából. Érmet, 
meglepetés ajándékot vettek 
át, kísérve Dobó Zoltán pol-
gármester elismerő szavai-
val. 
A Veszprém megyei baj-
nokságban mérette meg ma-
gát a női, valamint a nemrég 
újraalakult férfi csapat is. 
Felkészítőik: Antal László-
né, Kapcsándi Zsolt és 
Schneider Zsolt.             (me) 

NYÁRI ÉLMÉNY - A Wass 
Albert Könyvtár és Múze-
um tábort szervezett a tör-
ténelem iránt és a túrá-
zást kedvelő gyermekek 
számára július első nap-
jaiban.

A táborban mindegyik nap 
valamelyik környékbeli kö-
zépkori pálos kolostor fel-
kutatására került sor. Első 
nap a badacsonyi Szent Im-
re, másodikon a balatonhe-
nyei Szent Margit, harmadi-
kon a vállusszentmiklósi 
Szent Miklós, negyediken a 
bakonyszentjakabi Szent Ja-
kab kolostort, végül, pénte-
ken a tálodi Szent Erzsébet-
ről, valamint a nagyvázso-
nyi Szent Mihályról elneve-
zett egyházi épületeket ke-

Idén rendezték meg elő-
ször a Big Green Egg bar-
bacue és grill hétvégét a 
városban a Köztársaság 
téren, július 13-14-én.

Az ünnepi borhét, a piszt-
rángfesztivál és a kolbász-
töltő verseny után grill és 
barbacue hétvégével bővült 
a gasztrofesztiválok palettá-
ja Tapolcán. Az újdonságról 
Dobó Zoltán polgármester 
és Fülöp Dániel főszervező 
tájékoztatta lapunkat. Meg-
tudtuk, hogy magánkezde-
ményezésből, de a város tá-
mogatásával sikerült létre-
hozni a rendezvényt. Az 
alapgondolat az volt, hogy 
mivel nagyon népszerű ma-
napság a grillezés, a grille-
zési technikák, ezért ezzel 
kapcsolatos eszközöket, éte-

Újabb gasztrofesztivál
leket szerettek volna bemu-
tatni a közönségnek, ame-
lyek akár visszahozhatják az 
idelátogatókat a későbbiek-
ben. Cél volt továbbá olyan 
vállalkozókat hívni, akik va-
lamilyen módon kötődnek 
Tapolcához. A polgármester 
úgy véli, Tapolca egyfajta 
fesztiválvárossá nőtte ki ma-
gát. A főszervező elárulta, 
hogy eleinte ugyan adódtak 
nehézségek, de azokat sike-
rült megoldani, és már csü-
törtök este tíz órától sültek a 
finomságok, melyek több-
nyire sertés, marha alapa-
nyagokból készültek. Fülöp 
Dániel nem csupán egyszeri 
alkalomnak gondolja a fesz-
tivált, szeretné jövőre is 
megrendezni majd, kibőví-
tett standlétszámmal és vá-
lasztékkal.                         (sr) 
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Táborozók a sáskai Szent Jakab kolostornál

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45 - 50 Ft/db
Burgonya: 249-279 Ft/kg
Sárgarépa: 380 Ft/kg
Zeller: 480 Ft/kg
Vöröshagyma: 198 Ft/kg
Paprika: 249-760 Ft/kg
Paradicsom: 299-399 Ft/kg
Torma: 890 Ft/kg
Dinnye: 198 Ft/kg
Alma: 390 Ft/kg
Szilva: 298 Ft/kg
Szőlő: 1100 Ft/kg
Sárgabarack: 680 Ft/kg
Őszibarack: 680 Ft/kg
Kukorica: 150 Ft/cső

Heti SÜTI

Lekváros kifli

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg 
margarin, 4 tojás sárgája, 2 dl 
tejföl, 2 evőkanál porcukor, csipet 
só, pici tej, 5 dkg zsír
Elkészítés: A zsír kivételével a 
hozzávalókat összegyúrjuk, 4 
cipót formálunk belőle. Egyenként 
kisodorjuk, olvasztott zsírral meg-
kenjük és összehajtogatjuk, mint a 
pogácsát. Vékonyra kisodorjuk, 
egy nagyméretű pogácsaszagga-
tóval, vagy pohárral kiszaggatjuk. 
Közepére keményebb lekvárt te-
szünk, félbehajtva sütjük. Tetejét 
porcukorral meghintve tálaljuk.

                  Dobosné Szabó Márta
                  Székesfehérvár

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

Mamma Mia! Sose hagy-
juk abba – Július legjob-
ban várt filmje a Mamma 
Mia 2! A folytatás 10 év 
után tér vissza a mozivász-
nakra. Az új musicalben is 
felcsendülnek az ABBA ze-
nekar dalai, melyek vissza-
idézik a már jól ismert sze-
replőket. A film különle-
gessége, hogy ide-oda vált 
az időben, megidézve Ka-
lokairi szigetét, Donnát 
(Meryl Streep) és fiatal ko-
rát. Hogy a rajongók ked-
vében járjon, a tapolcai 
mozi újra műsorra tűzte a 
2008-ban bemutatott 
Mamma Mia című filmet is. 
A második rész 2018. július 
18-tól augusztus 1-jéig 
minden nap megtekinthető 
lesz.                   (Szabó V.)      

FILMAJÁNLÓ

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2018. 
augusztus 10-én jelenik 
meg. Addig is keresse-
nek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 

Sikeres szezont zártak a kézisek

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Big 
Green Egg barbacue és grill hétvégét                  Fotó: sr.

Az U13-as bajnok felkészítőjével, Schneider Zsolttal. 
A képről hiányzik Antal Lászlóné edző             Fotó: me.
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