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Ünnepi napok, borhét
Hétfőig programok sokasága, kézműves vásár és játékpark

Ahogy az augusztus kö-
zepén immár régi hagyo-
mány, most is megkez-
dődtek az ünnepi napok 
Tapolcán, ahol a gasztro-
nómia mellett, a helyi, kör-
nyékbeli borok is kiemelt 
szerepet kapnak.

Számos program lezajlott 
már a napokban, ám a hétfői 
zárásig még sok érdekesség 
várja az érdeklődőket.
Az előzetesen kiadott prog-
ram szerint szombaton dél-
után 14 órakor a Zajongó 
együttes ad koncertet, majd 
15 órakor a Piller-Babos duó 
zenél, 16 órakor a Városi 
sporttelepen nemzetközi 
nagypályás focitorna kezdő-
dik. 
17 órakor német nemzetisé-
gi műsor a Köztársaság té-
ren, 19 órától Szabyest, 21 
órától a Mystery Gang szó-
rakoztatja a közönséget. Va-
sárnap reggel veszi kezdetét 
a hagyományos pörköltfőző 
verseny. 15 órakor a Tapol-
cai Musical Színpad, 16:30-
kor a Fonográf Emlékze-
nekar, 18:30-kor a Rock-In-

ger, 21:00-kor az Ossian lép 
fel. Hétfőn, augusztus hu-
szadikán ünnepi térzenével 
köszönti a lakosságot a Ta-
polcai Ifjúsági Fúvószene-
kar a Fő téren. 10 órakor lesz 
az ünnepélyes zászlófelvo-
nás, koszorúzás a Templom 
dombon, amit 10:30-tól ün-
nepi szentmise követ. 11:30-

kor ünnepi beszéd, majd ke-
nyérszentelés szerepel a 
programban. 
A Köztársaság téren 15 óra-
kor a Tördemic Néptánc-
együttes műsorával indul-
nak az események. 15:45-
kor a Csobánc Népdalkör, 
16 órakor Batsányi Tánc-
együttes (táncházzal) szere-

pel, 19 órától láthatja a kö-
zönség a Palmettát. A tűzijá-
ték 21 órakor kezdődik.  (szj)

Gaál Zsóka Európa-bajnok

Tapolcai búcsú körmenettel

A tizenegy éves Gaál Zsóka 
veretlenül nyert a Nagyvá-
radon megrendezett Rapid 
Sakk Európa- bajnokság 
U12-es mezőnyében. A kon-
tinensviadalon összesen 348 
ifjú sakk tehetség vett részt 
tizenkét korcsoportban. Ha-

zánkat harminc versenyző 
képviselte, köztük az ajkai 
Zsóka, aki korábban a Ta-
polca VSE-t erősítette. Az if-
jú tehetség korosztályában 
egyedüli magyarként ült 
asztalhoz, s meg is szerezte 
az aranyérmet.                (me)

Ünnepélyes körmenet, 
szentmise, gyógynövé-
nyek megáldása, egész 
éjszakán át tatró imádság 
kísérte az idei tapolcai 
búcsút.   

A Nagyboldogasszony bú-
csút ezen a hétvégén tar-
tották. Szombaton a késő 
délutáni órákban a plébánia 
udvarán gyülekeztek a hí-
vek, akiket Péter atya kö-
szöntött. A plébános ismer-
tette a résztvevőkkel az esti, 
az éjszakai, illetve a másnapi 
programot. Hangsúlyozta, 
az ünnep főként az imád-
ságról szól, amelyben kérik 
a Szűzanya közbenjárását 
szent fiánál, hogy az ő aka-
rata szerint tudjanak élni. In-
nen indult aztán az ünnepi 
körmenet, amelyben 

természetesen helyet kapott 
a Szűzanya feldíszített szob-
ra is. A hívek a templomig 
sétáltak át, ahol ünnepi 
szentmise kezdődött. Ennek 
első részében megáldották a 
gyógynövényeket és virá-

gokat, majd az új Szent Ber-
nadett szobrot is. A foly-
tatásban, egészen reggelig, 
rózsafüzér és virrasztás, 
csendes szentségimádás kí-
sérte az idei tapolcai búcsú 
programját.                      (szj)

Felelősség
a társállat
Az állat nagy felelős-
ség. Egyaránt fontos 
a szabadon és a ve-
lünk élőkhöz való vi-
szonyulásunk. Utób-
biak a társállatok, sok 
helyütt a család sze-
retett tagjai. Ám van 
velük tennivaló, mun-
ka is, ami a szívből jö-
vő gondoskodás ese-
tén nem jelent terhet a 
gazdi számára. A 
probléma akkor kelet-
kezik, amikor fárasztó 
kötelességnek érzi az 
ember a társállattal 
való törődést. Egy 
rosszul megválasztott 
ajándék következmé-
nyeként, vagy ha olyan 
kapta az állatot, aki-
nek amúgy nem való. 
Ilyenkor fordulhat elő, 
hogy az ajándék nyu-
szik a város utcáin ke-
resik a megélhetés-
hez szükséges táplá-
lékot. Mert valakik 
nem gondolták át 
eléggé a vásárlást és 
annak következmé-
nyeit korábban. Jobb 
lett volna, ha plüss-
nyulat vesznek.

          Szijártó János

Zsóka Európa – bajnoki címet szerzett augusztus ele-
jén Nagyváradon                                      Fotó: Gaál Renáta

Már szerdán megnyílt a kézműves vásár a Kisfaludy utcában. A képen (jobbra) 
Varjas Judit iparművész, üveg-, és villaékszer készítő, akit szinte azonnal megro-
hantak az érdeklődők                                                                               Fotó: Szijártó János

A Nagyboldogasszony búcsú egyik szép mozzanata a 
körmenet, ahol a résztvevők  a Szűzanya feldíszített 
szobrával együtt sétáltak a templomig             Fotó: (szj)

Huszadikáig 
tartanak a 
programok
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Modern kisbuszok a 
helyi utánpótlásnak

PÁLYÁZAT - Ősztől új  
Ford mikrobuszokkal 
utaztathatja utánpótlás 
sportolóit versenyekre, 
edzésekre két sikeresen 
elnyert TAO pályázatnak 
köszönhetően a Tapolcai 
Városi Sport Egyesület 
kosárlabda és kézilabda 
szakosztálya – tudtuk 
meg az egyesület veze-
tőitől.

A pályázathoz szükséges 
harminc százalékos önrészt 

Nyáresti koncertek a tóparton

Az egyik kisbusz már meg is érkezett Tapolcára, a következő szeptemberben 
várható - tudtuk  meg Puskás Ákostól                                               Fotó: Töreky László

és augusztus tizedike között 
minden csütörtökön és pén-
teken este láthatták és hall-
hatták az arra járók.  
A Tamási Áron Művelődési 
Központ szervezésében ta-
valy nyáron debütált ese-
ménysorozatnak már a kez-
detektől jó visszhangja volt.  
A szervező ezért idén is 

elsősorban olyan, zömében 
helyi előadóknak, zenészek-
nek adott lehetőséget, akik 
minőségi szórakoztató mu-
zsikájukkal képesek nyu-
godt, kellemes hangulatot 
varázsolni a romantikus, 
festői környezetbe. A hagyo-
mány minden bizonnyal jö-
vőre folytatódik.              (tl)

Tóth Péter, Román Iván és Őri Jenő tapolcai zenetanárok triója az egyik tóparti 
koncerten                                                                                                 Fotó: Helyszíni felvétel

Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Augusztus 27. 14.00-16.00

Tapolca képviselő-tes-
tülete ifj. Mezőssy Zol-
tán és Végh Tamás ven-
déglátós szakemberek 
részére „Az év vállalko-
zása” kitüntetést ado-
mányozta a Város nap-
ján. A méltatás során az 
adományozó hangsú-
lyozta, mindkét vállal-
kozó évtizedek óta dol-
gozik a vendéglátásban, 
hosszú évek óta üzemel-
tetik nagy sikerrel a Ma-
lom-tó két meghatározó 
vendéglátó egységét a 
Gabriella Szállót és a Tó-
part Bisztrót. Üzleteik 
mára szerves részévé 
váltak Tapolca egyik 
legfőbb nevezetessége, 
a Malom-tó arculatá-
nak. Éttermeik üzemel-
tetése mellett rendszeres 
kiszolgálói a város kü-
lönböző társadalmi és 
egyéb közösségi ren-
dezvényeinek, legyen 
szó a Sportgáláról, sza-
lagavatókról vagy sza-
badtéri eseményekről. 
Üzleti tevékenységük 
számos tapolcainak és 
környékbeli dolgozó-
nak biztosít munkalehe-
tőséget. A kitüntetettek 
nyolc évvel ezelőtt élet-
re hívták a Tapolcai 
Pisztráng- és Borfeszti-
vált. A rendezvény az el-
telt évek során városunk 
legnagyobb turisztikai 
programjává nőtte ki 
magát. Elmondható, 
hogy ifj. Mezőssy Zol-
tán és Végh Tamás vál-
lalkozói tevékenysége 
nagyban hozzájárul Ta-
polca jó hírnevének 
öregbítéséhez. A városi  
kitüntetést kettejük kö-
zül Végh Tamás vette át.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Végh Tamás
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A könnyed, mégis igényes 
muzsika hangjai fogadták 
esténként a tapolcai Ma-
lom-tó környékén sétáló 
helyieket és turistákat az 
idei nyáron is.

A „LégyOtt a Tóparton” 
koncertsorozat egy-egy epi-
zódját július tizenkettedike 

a város biztosította, a támo-
gatók a fennmaradó hetven 
százalékos anyagi hozzájá-
rulással segítették a 8+1 sze-
mély szállítására alkalmas, 
B-s jogosítvánnyal vezethe-
tő Ford Tranzit Custom tí-
pusú járművek beszerzését. 
Az egyik kisbusz már meg is 
érkezett Tapolcára, a követ-
kező szeptemberben várha-
tó. Amint azt Rédli Károly 
elnöktől és  Puskás Ákostól 
a TVSE elnökhelyettesétől 
megtudtuk, az eszközbe-

szerzéseknek köszönhetően 
jóval kisebb mértékben lesz 
szükség a jövőben külső vál-
lalkozók bevonására a 
sportolók utaztatásánál. 
A korszerű és  biztonságos 
járműveket egyébként a 
használat során elsőbbséget 
élvező kosarasokon és a 
kézilabdázókon kívül, a vá-
rosi sportegyesület  keretein 
belül működő egyéb szak-
osztályok is igénybe vehetik 
majd- tudtuk meg az egye-
sület vezetőitől.                 (tl)

http://www.tapolca.hu


Falunap és fesztivál gazdag programokkal 
ZALAHALÁP - Történeté-
ben immár huszonötödik  
alkalommal szervezett fa-
lunapot a település.

A helyszín a község kultúr-
háza mögötti park volt 
szombaton délután és az esti 
órákban. Az elmúlt több 
mint másfél évtizedben lán-
gossütő fesztiválként is is-
mert rendezvény idén is gaz-
dag szórakoztató progra-
mokkal várta a halápiakat és 
vendégeiket, de több helyi 
kitüntetés is méltó  gazdára 
talált az esemény keretében. 
A falu közösségi életének 
egyik legnépszerűbb ese-
ménye már kora délután el-
kezdődött, hiszen a kihagy-
hatatlan főzőversenyre idén 
nevező tizennégy csapat és a 
lángossütő asszonyok 13 óra 
után megkezdték az előké-
születeket. Bedő Lajos pol-
gármester és Somogyi Kinga 
művelődésszervező kicsivel 
később a kultúrház mögötti 
szabadtéri színpadról kö-
szöntötték az akkor még 
csak gyülekező helyieket és 
a főzőcsapatokat, továbbá 
köszönetet mondtak a falu-
nap szépszámú támogatójá-
nak. Bedő Lajos polgármes-
ter megnyitva a rendez-
vényt, örömének adott han-

got, hogy a halápi falunap-
ból igazi tradíció lett az idők 
folyamán, bevált, hiszen a 
helyi programok közül a leg-
nagyobb népszerűségnek ör-
vend a településen. A felve-
zető gondolatokat követően 
elsőként a gyermekeknek 
kedveskedtek a szervezők, 
hiszen az Óvó bácsi Zson-
godája duó fellépése első-
sorban nekik, hozzájuk 
szólt. Később a lesenceto-
maji citerások és  a Sáskai 

Dalkör lépett színpadra, de 
fellépett a Fláre Beás együt-
tes, Galambos Fecó  bűvész, 
Csomor Csilla énekesnő, 
Bányai Róbert  artista és 
Tóth Kiara a Tapolcai Mu-
sical Színpad tehetséges 
énekese is. Napközben  tűz-
oltó bemutató, játszópark, 
este élőzenés bál várta a fa-
lunap és lángossütő fesztivál  
résztvevőit.  Késő délután 
került sor a főzőverseny 
eredményhirdetésére, az ok-

levelek, kitüntetések átadás-
ra. Idén Dittrich Antalné, 
született Körmendy Anna 
vehette át a falu polgármes-
terétől a „Zalahaláp Tele-
pülésért” önkormányzati ki-
tüntetést. A méltatásban el-
hangzott, a kitüntetett 1965 
óta aktív, megbecsült  tagja a 
Magyar Vöröskeresztnek,   
1997 óta pedig a helyi nyug-
díjas klubnak.  Munkájára, 
segítségére mindig, minden 
körülmények között számít-
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Immár huszonötödik alkalommal szerveztek falunapot Zalahalápon az elmúlt hét-
végén. Az idei, jubileumi rendezvény kifejezetten jól sikerült, sem a látogatók lét-
számára, sem a hangulatra nem lehetett panasz                                                     Fotó: tl.

Játékosan szerettetik meg a focit
A TIAC VSE nagy hang-
súlyt fektet az utánpótlás 
kinevelésére. Egészen 
kisgyermekkortól kezdve 
foglalkoznak az ifjú labda-
rúgókkal. 

Az U7, U9, U11 korosz-
tállyal sikeres évet zártak.
Krachun Éva edző évérté-
keléséből megtudtuk, szep-
temberben tizenhárom óvo-
dással kezdte el a munkát az 
U7-es csapatban, közülük 
öten már az előző évben is 
nála rúgták a labdát. Le-
morzsolódás, betegség, újak 
érkezése kísérte végig az 
évet, végül tizenhét fővel 
zárták a tavaszt. A kicsiknek 
a játék a lényeg, így e köré 
építette a feladatokat is. A 
csoportban sokan az életko-
ruktól „elvárható” szintnél 
jobban oldották meg az 

összetettebb, nehezebb fela-
datokat is, de mindenkiről 
elmondható a fejlődés. Az 
őszi és tavaszi Bozsik tor-
nákon, fesztiválokon ügye-
sen szerepeltek a gyerekek. 
A téli-tavaszi veszprémi tor-
nán két csapattal indultak, 
mindkettő kiemelkedett a 
mezőnyből. 
Az U9-esek is sikeres évet 
tudhatnak maguk mögött, 
melyet a dinamikusan fejlő-
dő létszám is bizonyít, hi-
szen tizenkettő fővel kezd-
ték az őszt, végül huszonhár-
man zárták. Elsősorban az 
MLSZ által szervezett 
Bozsik fesztiválokon vettek 
részt, melynek legfőbb célja 
a játék megszerettetése a 
gyerekekkel. A téli időszak-
ban több meghívásos terem-
labdarúgó tornán szerepel-
tek, ahonnan dobogós he-

lyekkel térek haza. Hetsey 
Pál és Orbán Kálmán edzők 
elmondták, a játékosok so-
kat fejlődtek, önmagukhoz 
képest nagyot léptek előre.
A legszembetűnőbb hala-
dást az U11-es gyerekek ér-
ték el, mondta el Hanzmann 
László edző. A korosztály-
nak javasolt játék és mérkő-
zés képzést tartotta szem 
előtt, azaz a technika fejlesz-
tését és érvényesítését a já-
tékhelyzetek megoldásában, 
a játékérettség szintjének 
emelését, valamint a játék-
szemlélet fejlesztését. Az 
alapokat folyamatosan is-
mételték, mindig más for-
mában, és az alaptaktikai 
elemek oktatásáról sem fe-
ledkeztek meg. A gyerekek 
helyt álltak a labdarúgó tor-
nákon, valamint a téli futsal 
bajnokságon is.               (me)

Közlemény - A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola a 2018 /2019-es tanévre PÓTFELVÉTELIT  
és PÓTBEIRATKOZÁST tart 2018.08.21-től 9-12, valamint 14-17 óráig a zeneiskola épüle-
tében (Tapolca, Deák F. u 16.). Felvételizni az alábbi hangszerekre lehet: cselló, furulya, klarinét, 
szaxofon és rézfúvós hangszerek.

hattak a vele kapcsolatba ke-
rülők, pozitív személyiség, 
aki bölcs, gyakorlatias 
szemlélettel, hozzáállással 
rendelkezik, akit tisztelet és 
szeretet övez az említett 
szervezetekben és a telepü-
lésen egyaránt. A település 
fejlődése érdekében végzett 
kiemelkedő, példamutató 
munkáért ezúttal négyen 
kaptak elismerő oklevelet: 
Szabó Tiborné, a Magyar Vö-
röskereszt Zalahalápi Alap-
szervezetének titkárhelyet-
tese, Patus Ferenc, a Zalaha-
lápi ifjúsági és Sport Egye-
sület elnöke, dr. Jerkovics 
Gergely háziorvos és dr. 
Sasvári Ferenc helyettesítő 
orvos részesült a személyre 
szóló, zalahalápi elismerés-
ben.  Bedő Lajos azonban 
nemcsak átadott, de át is vett 
kitüntetést a falunapon.  A 
Veszprém Megyei Tűzoltó 
Szövetség ugyanis Veszp-
rém Megye Tűzvédelmének 
javítása érdekében tett kie-
melkedő munkája elismeré-
séül, Veszprém Megye Tűz-
védelméért Ezüst Fokozatát 
adományozta a zalahalápi  
polgármester részére. A 
Veszprém Megyei Tűzoltó 
Szövetség elnöke,  Igaz Sán-
dor adta át az elismerést az 
érintettnek.                    (tl)

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-mail 
címre.  A beérkezet t  í rások 
szerkesztett formában jelennek 
meg újságunkban a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételével.
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Ismét vendégeink érkeztek
Székelyföldről és Kárpátaljáról

A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület Tapolcai Szervezeté-
nek meghívására az elmúlt hét 
péntekén Tapolcára látogattak - 
a gyáli és a révfülöpi ön-
kormányzatok, a MPUE orszá-
gos szervezete támogatásával - 
a Révfülöpön ötödik alkalom-
mal táborozó Székelyföldről és 
a Kárpátaljáról első alkalom-
mal érkezett gyerekek kísérőik-
kel együtt. A „székely” csopor-
tot néhai Péter János, a Székely 
Nemzeti Tanács Alelnökének 
felesége, Péter Olga vezette. 
Az idei tábort János bácsi em-
lékének szentelték. A „kárpát-
aljai” csoport vezetője a Kár-
pátaljai Magyar Cserkészszö-
vetség Elnöke Popovics Pál fe-
lesége, Kenéz Éva volt.

A több mint 80 főt számláló 
népes csapatból többen már a 
korábbi években is jártak vá-
rosunkban. A viszontlátás örö-
mével köszöntöttük egymást, 
majd elsőként a Tapolcai-Ta-
vasbarlang Látogatóközpontját 
tekintettük meg. A csoportot 
nagyon kedvesen fogadták, 
nagy szakértelemmel és türe-
lemmel vezették körbe a láto-
gatóközpontban, majd a min-
denki számára nagy élményt je-
lentő csónakázás következett. 
A nagy izgalmak után a Tamási 
Áron Művelődési Központban 
pihenhettek meg, miközben 
frissítő ásványvízzel olthatták 
szomjukat a nagy melegben. A 
Malom-tó partján folytatódott a 
séta, ahol mindenkinek tetszett 

a „Halas lépcső”, a mediterrán 
jellegű tópart, majd a Gabriella 
Étterem teraszán nagy öröm-
mel fogyasztották el a hűsítő 
fagylaltot.
A szigligeti várat szombaton 
látogatták meg, ahol Wodianer-
Nemessuri Zoltán író, a MPUE 
Alelnöke tartott rendhagyó tör-
ténelem órát részükre. 
A gyerekek és kísérőik hálás 
szívvel köszönték meg a prog-
ramokat, és az új élményekkel 
feltöltődve vettek búcsút tő-
lünk. 
Mi meghatódva, könnyeinkkel 
küszködve ismét csak ennyit 
mondtunk: Jövőre veletek 
ugyanitt!
                         Molnár Erika
MPUE Tapolcai Szervezet Elnöke

orsányi Gábor 1924. feb-Bruár 17-én született a Fejér 
megyei Kajászószentpéter köz-
ségben. Hívő szülők gyermeke-
ként a helyi református népis-
kolában kezdte meg tanulmá-
nyait. Szülei korán felismerték 
zene iránti érdeklődését, ezért 
tíz éves korától kezdve hege-
dülni is taníttatták. A négy pol-
gárit szüleitől távol Budapesten 
végezte.
Tanítói oklevelet 1944-ben, a 
Nagykőrösi Református Taní-
tóképző és Líceumban szerzett.
1944-48-ig az Országos Ma-
gyar Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskolán folytatta tanul-
mányait. Hegedű tanszakon 
végzett, de tanult orgonálni is. 
Később „A” kategóriás karve-
zető vizsgát tett. Tanáraival, 
Ádám Jenővel, Vásárhelyi Zol-
tánnal, dr. Gárdonyi Zoltánnal, 
később is tartotta a kapcsolatot. 
1948 őszén zenetanárként, pá-
lyázattal került a Pápai Refor-
mátus Collégiumba. Egyházze-
nét, zenetörténetet és harmóni-
umot tanított. Gimnazistákból 
és teológusokból énekkart ala-
pított, csatlakoztak hozzájuk a 
város zenekedvelő polgárai is. 
Kiváló vegyeskarával számta-
lan fellépése volt a pápai refor-
mátus templomban, több du-
nántúli községben, városban, 
és Budapesten is. 
1950-ben házasságot kötött 
volt tanítványával. 1952-ben 
államosították a Pápai Refor-
mátus Collégiumot is. A város 
akkori vezetői nem tűrhették, 
hogy Borsányi Gábor kántori-
zál és többnyire templomban 
szerepel énekkarával, ezért el-
helyeztették a városból. Tapol-
cára került. 1961-ig tanárként 
dolgozott a Batsányi János 
Gimnáziumban. Közben meg-
szerezte biológia tanári képesí-
tését az ELTE levelező tago-
zatán. Így nem okozott törést 
pedagógiai munkájában az a 
kellemetlen tény, hogy a gim-
náziumban éveken át szünetelt 
az ének tantárgy tanítása.
Tapolcán pedagógusokból is 
szervezett énekkart, amely ké-
sőbb egyesült a már korábban 
működő Iparos Dalárdával.
Gimnáziumi diákkórusa állan-
dó szereplője volt minden isko-
lai és városi rendezvénynek. A 
60-as évek Batsányi ünnepei 
elképzelhetetlenek voltak ének 
- és zenekarának közreműkö-
dése nélkül. Száztagú énekka-
rának tóparti szereplése felejt-
hetetlen élményt nyújtott 1963-
ban. Batsányi János - Kistété-
nyi Melinda: Eltávozott a tél cí-
mű művének ősbemutatója volt 
ekkor.
Népművelői szerepet is vállalt, 
amikor együtteseivel nemcsak 
vonaton, hanem teherautón is 
utazva több település ünnepei-
nek színvonalát emelte még ün-
nepibbé. 1961-1971-ig igazga-
tóhelyettesként dolgozott a 
gimnáziumban. Munkája mel-

A vendégeket tartalmas programmal várták Tapolcán               Fotó: Helyszíni felvétel

30 éve hunyt el Borsányi Gábor

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Augusztus 16 - 22. 
csütörtök – szerda

16 – 22. csütörtök – szerda 
13:45  2D 1200,-Ft  

A hihetetlen család 2.  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 118 perc

...
19 – 22. csütörtök – szerda  

16:00 1400,-Ft 
Mamma Mia! Sose hagyjuk 

abba 
Színes, szinkronizált 

amerikai zenés vígjáték
Hossz: 114 perc

...
16 – 22. csütörtök – szerda 

18:00 1200,-Ft 
A kém, aki dobott engem  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció vígjáték

Hossz: 117 perc
...

16 – 22. csütörtök – szerda 
20:00 3D 1400,-Ft 
MEG - Az őscápa                                        

Színes, szinkronizált 
amerikai akció/horror/sci-fi .   

www.tapolcaiujsag.hu 

lett állandóan szereplésre ké-
szült valamelyik együttesével. 
Neves külföldi csoportokkal is 
kapcsolatot tartottak, több eu-
rópai országban vendégszere-
peltek, fesztiválokon, és rádió 
felvételeken vettek részt. 
Számtalan elismerő oklevél, 
több rangos kitüntetés birtoko-
sa Borsányi Gábor. Karai Jó-
zsef zeneszerző különleges 
módon fejezte ki elismerését: 
kórusművet komponált „Bor-
sányi Gábornak és a Tapolcai 
Batsányi János Gimnázium 
Énekkarának (1985.január) Le-
vél mai magyarokhoz" címmel.
Soha semmilyen politikai szer-
veződésnek nem volt tagja, en-
nek ellenére mindenkor elis-
merték alapos felkészültségét, 
szervezőkészségét és karveze-
tői tevékenységét.
1971-ben Tapolca város és 
Veszprém megye akkori veze-
tői Borsányi Gábort bízták meg 
egy önálló zeneiskola szerve-
zésével. Ő volt a Tapolcai Ze-
neiskola alapítója, és első igaz-
gatója. Először a Batsányi Já-
nos Gimnázium, majd az 1.sz. 
Általános Iskola adott helyet a 
zeneiskolának. Szervezője nem 
érhette meg, hogy a zeneiskola 
saját épületbe költözhetett. Éle-
tének utolsó éveiben sok örö-
mét lelte unokáiban.
Pedagógus pályafutása alatt 
mindig volt énekkara, néha há-
rom különböző csoport is. Csak 
nyugdíjas életének utolsó két 
évében nem vezényelt, szenve-
dett az énekkar hiányától. Moz-
galmas, szép életét a hirtelen 
halál szakította meg 1988. au-
gusztus 14-én. A Járdányi Pál 
Zeneiskola alapításának 25. év-
fordulója alkalmából rendezett 
ünnepi megemlékezésen 
(1996. március 18-án) Borsá-
nyi Gábor zeneiskola igazgató 
a város szolgálatában töltött 
több évtizedes oktató-nevelő és 
karvezető munkájáért a „Tapol-
ca városért” posthumus kitün-
tetést kapta. Iskolája kegyelet-
tel őrzi emlékét. 1999 február-
jában születésének 75. évfor-
dulóján termet neveztek el róla, 
ahol elhelyezték Tóth József 
Borsányi Gábort ábrázoló 
domborművét. 
   (Forrás: Tapolcai életrajzok)
    
                   Péni Béla igazgató

Online újságunk

Válasz a Véndek-hegyről
Tisztelt Tanúhegyek elnöke!
Felháborodva olvastam a cik-
ket a Véndek-hegyről leírtak-
ról. 
Kétéve, hogy a kápolnát beme-
szelték és lenyírták a fűvet. Az 
idén fenyőket és virágokat ül-
tettek, szentképet cseréltek, pa-
dokat és asztalt tettek a kápolna 
elé. Arra kéri a Tanúhegyek el-
nöke, hogy az egyház és a hegyi 
gazdák vegyék ki részüket a ká-
polna és körülete rendezésébe. 
Ezt mind köszönjük, hogy sok-
sok évtizedeken keresztül eszé-
be jutott az önkormányzatnak, 
a Tanúhegyek elnökének és 
tagjainak a Véndek hegy.
Mit gondolnak az előtti évek-
ben ki csinálta, és ki szépítette a 
kápolnát és körületét? A hegyi 
gazdák és az atyák egyezteté-
sével igenis rendezve volt!
1800-as évek közepétől apáról 
fiúra, családról családra szállt a 
hagyomány megőrzése. Mikor 
még megvolt a harang a ká-
polnában (de sajnos eltűnt), a 
déli 12 órát, és ha valaki meg-
halt ”hegyigazda”, kiharangoz-
ták.
A hegyen minden évben Péter-
Pál napján hegyi búcsú van tart-
va, amit hajdanán a gazdák ne-
veztek el így. A kápolna akkor 

virágokkal van díszítve a szent-
misére. Mise után még az ide-
genek is megvoltak és máig is 
megvannak az atyákkal együtt 
vendégelve.
Akik részt vettek a kápolna ren-
dezésében és a hagyomány 
megőrzésében én is felsoro-
lom: Bajnóczi György, Novák 
László, Moór László, Horváth 
József, Tóth Imre, Zoltai Fe-
renc, Végh Sándor, Vers József, 
Sárközi Ferenc, Hosoff László, 
Dorfingel Pál, Király János, 
Németh Kálmán és fiai, Fekete 
Lajos és még sok mások akikre 
és a nevükre már nem emlék-
szem. Sajnos ezekből a gazdák-
ból sokan már meghaltak. 
Ígérem míg élek és az erőm 
engedi Péter és Balázs atyákkal 
és a hegyi gazdákkal együtt to-
vább visszük és megőrizzük a 
Véndek hegyi Péter -Pál búcsút 
és szentmisét.
És végül még megemlíteném, 
hogy a Véndek hegyet gyönyö-
rű erdő veszi körül, de sajnos, 
hogy maszek kézbe került, már 
jó pár éve megkezdődött az 
erdő kiirtása barbár módra ami 
borzasztó és szívszomorító lát-
vány.
                           Vers Gyöngyi
                            Tapolca

Borsányi Gábor
Fotó: Veszprém megyei életrajzi 
lexikon

Heti haiku:  Kérészélet

Néma haláltánc
öltözteti virágba

a folyó vizét.

Herczeg-Vecsei Katalin



Csapatépítő program
Kellemes hangulatú családi napot rendezett a TIAC VSE
SPORT ÉS JÁTÉK - Jó 
hangulatú családi napot 
tartott nyáron a TIAC VSE 
a Városi Sport – és Sza-
badidő Centrumban.

A főszerep természetesen a 
mozgásé volt, emellett a 
szervezők célja a szabadidő 
kellemes eltöltése volt. 

- Csapatépítőnek szántuk a 
rendezvényt. Sok gyermek 
tartozik az egyesületünkhöz, 
szerettünk volna egy olyan 
kötetlen alkalmat, amikor 
minden korosztályt össze 
tudunk hozni szülőkkel 
együtt, hogy barátkozhas-
sanak, lazíthassanak – árulta 
el Takács Gábor, a TIAC 
VSE elnöke.
Az U7, U9, U11, U14, U16, 
U19 és felnőtt csapatok ját-
szottak barátságos mérkő-
zéseket, majd az edzők ellen 
is kiálltak egy meccs erejéig. 

A felnőttek is pályára léptek, 
a szülők és a játékvezetők is 
megörvendeztették a részt-
vevőket egy „összecsapás-
sal”. Az elnöktől megtudtuk, 
aznap teqball asztalt is avat-
tak. Az egyesület a Magyar 
Labdarúgó Szövetségtől 
ajándékba kapta az új sport-
eszközt, a Bozsik prog-

ramban évek óta kiemelkedő 
létszámú részvételük miatt. 
A szervezők PS4 bemuta-
tóval, ugrálóvárral, egyéb 
kisebb versennyel, illetve 
más sportolási lehetőséggel, 
többek között asztalitenisz-
szel is készültek. Amíg a 
gyerekek sportoltak, a szü-
lők sem tétlenkedtek. Hat 

bográcsban készült a va-
csora és, hogy ők se marad-
janak ki a versengés izgal-
mából, Hamulecz József ve-
zetésével a zsűri ott is ki-
hirdette a legjobbakat. Va-
csora után már csak a közös 
szurkolás maradt hátra a 
labdarúgó világbajnokság 
csapatainak.                 (me)

Az MTD Hungária Megyei 
II. osztályban fejezte be a 
bajnokságot nyár elején a 
TIAC VSE U19-es és fel-
nőtt csapata is.

A fiatalabb együttes a tizen-
négy csapatos bajnokságban 
a hatodik helyen végzett. A 
góllövő lista legjobb tíze 
között két tapolcai szerepel, 
Ladányi Bendegúz az ötö-
dik, míg Deák Szabolcs a he-
tedik helyet érdemelte ki. Az 
őszt kicserélt kerettel és új 
edzővel kezdték meg. Gya-
korlatilag a teljes szezon a 
korosztályváltással járó fia-
talításról, játékrendszer egy-
ségesítés miatt szükségessé 
vált csapatépítésről szólt. Az 
átlagéletkort a szezon végé-

n VÍVÁS - Rédli And-
rás a magyar párbajtőr 
csapattal az ötödik helyet 
szerezte meg vuhszi világ-
bajnokságon. Bányai 
Zsomborral, Berta Dáni-
ellel, Peterdi Andrással a 
harminchárom csapatos 
mezőnyben  mérették meg

 

magukat Kínában. Rédli 
egyéniben százhetven in-
duló között a harminc-
hetedik helyen zárt.   (me)

n STRANDKÉZI - Az 
oroszországi Kazanyban 
megrendezett strandkézi-
labda világbajnokságon 
bronzérmet szerzett ma-
gyar válogatottat erősítet-
te a Tapolcáról indult John 
András is. A magyarok az 
izgalmas bronzmérkőzé-
sen, két szettben legyőzve 
Svédországot, állhattak 
végül a dobogó harmadik 
fokára.                     (me)

re tizenhét évre csökkentet-
ték, tehetséges fiatalabb já-
tékosok is lehetőséget kap-
tak a csapatban. Az ered-
mény a teljes szezon során 
másodlagos volt, sokkal in-
kább a játékrendszer isme-
ret, a mérkőzés tapasztalat 
megszerzése volt a cél, 
amely többé-kevésbé sike-
rült is. Dobján Krisztián ed-
zőtől megtudtuk, összessé-
gében a szezonra kitűzött 
„fiatalítás” sikerült, amely 
több esetben sem ment a já-
ték rovására. Viszont az 
eredményesség ehhez a 
munkához már nem páro-
sult, annak ellenére, hogy a 
kitűzött dobogó viszonylag 
reális cél volt.
A felnőtt csapat a tabella 

Hatalmas sakksikerek
Egyéniben és csapatban 
is bizonyított a Tapolca 
Városi Sportegyesület 
Sakk szakosztálya. Dobo-
gós helyekkel, a legered-
ményesebb csapatként 
tértek haza a július végi 
megmérettetésekről.

Az ajkai Magyar Rapid 
Sakkbajnokságon a női fel-
nőtt mezőnyben, ahol majd-
nem a teljes női magyar 
olimpiai válogatott is meg-
mérette magát, Juhász Judit 
az 1-4. helyet érte el holtver-
senyben, csak a rájátszás 
döntött. Gaál Zsóka az ötö-
dik helyen zárt.
Hatalmas tapolcai siker szü-
letett az idei Magyar Orszá-
gos Ifjúsági Csapatbajnok-
ságon. Mindkét csapat a do-
bogón végzett úgy, hogy az 

U18 korosztály, azaz az Ács 
Márton, Buzás Bertalan, 
Margl Roland (országos táb-
ladíj), valamint Juhász Judit 
alkotta együttes aranyérmet 
szerzett, így a TVSE hozhat-
ta haza a legeredményesebb-
nek járó címet az ifi csa-
patbajnokságban. Az U12-
es együttes, név szerint Bo-
dó Boglárka (országos táb-
ladíj), szász százalékos tel-
jesítménnyel, illetve Kasnya 
Péter, Kötéljártó Áron, Tóth 
Barnabás és Tóth Csongor a 
dobogó harmadik fokára áll-
hatott. Szépen szerepeltek a 
legkisebbek, azaz a Dénes 
Márk, Gadó Zsombor, Kiss 
Dalma Letti, Kiss Vanda, il-
letve Szűcs Vivien alkotta 
U10-es csapat, akik tisztes-
ségesen helyt álltak a tizen-
két évesek között is.       (me)

ötödik helyén zárt. A góllövő 
listán Péter Bence a hatodik, 
míg Dobján Adrián a tize-
dik. A bajnoki évad a felnőt-
teknél is további fiatalítással 
és korosztályváltással kez-
dődött. Az ősz nem várt si-
kertelenséget, a csapat „szét-
esését” hozta, melyet a ve-
zetőség télen belső edzőcse-
rével és új irányvonal meg-
határozásával orvosolt. A ja-
nuári felkészülést játékrend-
szer váltás, edzésmódszer 
csere és teljes szemlélet-
váltás jegyében kezdték 
meg, mely végül eredmé-
nyesebb tavaszt hozott az új 
lendületet vett csapatnak. 
Edző Dobján Krisztián, 
munkáját Kutasi Imre segí-
tette.                                 (me)

A fiatalítás jegyében telt a szezon

Sakk aranyérem az Alpok – Adria Városok Kupáján 
A Tapolca VSE sakkozói 
bravúros győzelmet arattak 
az Alpok Adria Sakk Fesz-
tivál versenysorozat Váro-
sok Tornája megméretteté-
sén, Szombathelyen. Négy 
ország, Magyarország, 

Ausztria, Horvátország, 
Szlovákia nyolc csapata ver-
sengett a legelőkelőbb he-
lyekért. A viadalt tizenkilenc 
ponttal Tapolca nyerte. Bo-
dó Norbert 5 ponttal, Margl 
Roland 5 ponttal, Ács Már-

ton 4 ponttal, Juhász Judit 5 
ponttal járult hozzá az arany-
éremhez. A fesztivál keretén 
belül megrendezett Pungor 
János egyéni schnell ver-
senyen Bodó Norbert ezüst-
érmet szerzett.                 (me)

Rövid hírek
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A legkisebbek is nagyon élvezték a jó hangulatú délutánt. Ők akkor is a pályán 
voltak, amikor nem volt mérkőzés                                                          Fotó: Májer Edit
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Korosztályok 
tapolcai 
találkozója a 
sporttelepen

www.tapolcaiujsag.hu 

Jelen vagyunk 

TAPOLCA
minden otthonában!



Helyi alapanyagokból alkotott 

bulgursalátával”  egytálétel 
gyakorlatilag nevében hor-
dozta az összetevőket és az 
ízeket egyaránt. Ahogy az a 
megelőző Piacmustrákon is 
történt, helyben, a piaccsar-

nok árusaitól szerezte be a 
hozzávalókat Zsófi, majd a 
Tapolcai Televízió kamerái 
előtt, élőben készítette el a 
szóban forgó ételt. Az egész-
séges  finomságot most is 

bárki megkóstolhatta aki ar-
ra járt és nyitott volt a “hur-
ka-kolbász-lángos-oldalas 
népszerű piaci négyesfoga-
tától”  erősen elütő  ízvilág-
ra.                                        (tl) 

SZEM - PONT
Múlt heti (2018.08.10.) újságunkban jelent meg városi 
piac utcájában lakó olvasónk felvetelése, aki annak 
kapcsán írt lapunknak, hogy egy hónapja vízszivárgás 
miatt felbontották a piaccsarnok melletti utat teljes szé-
lességében. Lapzártánk előtt megnéztük az említett út-
szakaszt. Valóban ott a felbontott csík, bár a menetirány 
szerinti bal oldalon már leaszfaltoztak egy méternyi 
felületet. Aztán amíg újságunk a nyomdában készült, az 
egy hónapja fennálló probléma is megoldódott, ugyanis 
a szakemberek végre aszfalttal borították a felbontott 
szakaszt. Így előállt az a helyzet, hogy lapunkban még a 
felbontott utat láthatták az olvasók, míg a valóságban 
már megtörtént a burkolás. Természetesen ezt az álla-
potot is megmutatjuk.                                                     (szj)

Programajánló
• 2018. aug. 15-20. között ismét megrendezésre kerül a Tapolcai Ünnepi 
Napok és Borhét rendezvénysorozat. Gyermek és felnőtt programok, 
koncertek, kirakodók várják az érdeklődőket.
• 2018. aug. 19-20. alatt Hagyományőrző napokat tartanak Szigligeten. 
• 2018. aug. 23-25. 19.00-01.00 között rendezik meg a Ponty így jó! -VII. 
Vonyarcvashegyi Ponty Fesztivált. Halételek, borok, kézművesek 
várnak mindenkit.
• 2018. aug. 25-én tartják a Dűlőre futunk jótékonysági futást a 
Badacsony hegy körül. A 12 kilométeres kör Badacsonyból indul és oda 
is érkezik vissza.

PIACMUSTRA - Helyi ős-
termelők által megtermelt 
alapanyagokból állította 
össze legújabb  ételkölte-
ményét Szarka Zsófi a 
pénteki piacnapon.

A Piacmustra névre keresz-
telt rendezvénysorozat a ta-
polcai piaccsarnokot és az 
ott kapható, a környékben 
megtermelt húsok, zöldsé-
gek, gyümölcsök és egyéb 
hozzávalók népszerűsítését 
tűzte ki célul az elmúlt idő-
szakban. 
Zsófi újabb alkotása, a 
„mustban pácolt sült csirke-
mell rozmaringgal és szilvás 
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Zsófi újabb alkotása, a mustban pácolt sült csirkemell 
rozmaringgal és szilvás bulgursalátával              Fotó: tl.

A múlt héten befoltozták a gödröt                 Fotó: szj. Heti SÜTI

Vaníliakrémes kosárkák

Hozzávalók a tésztához:
30 dkg finomliszt, 15 dkg vaj vagy 
margarin, 8 dkg porcukor, 10 dkg 
darált dió, 1 evőkanál kakaó, 2 to-
jás, 1 kávéskanál sütőpor
A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, és a 
többi hozzávalóval gyorsan össze-
gyúrjuk. Fóliába csomagoljuk, és 
egy-két órára hidegre tesszük. Ez-
után betöltjük a formákba. A tésztát 
60 részre osztjuk (először 2 részre, 
ezeket 3 részre, majd mindegyiket 

06/87/412-289

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 kém, aki dobott engem - 
Egy újabb Magyarorszá-
gon forgatott amerikai víg-
játék! A történet főszerep-
lői Audrey (Mila Kunis) és 
Morgan (Kate McKinnon), 
akik elsőre átlagos legjobb 
barátnőknek tűnnek. Azon-
ban Audrey-ról kiderül, 
hogy egy kémmel randi-
zott, akit bérgyilkosok ül-
döznek. Így belekeveredve 
a kémek világába, őket is 
üldözni kezdik, de nekik fo-
galmuk sincs róla, hogy 
mit csinálnak. Aki látta, és 
szereti A kém című filmet, 
annak ez a film kötelező! A 
filmet 2D-ben vetíti a ta-
polcai mozi augusztus 19. 
és 22. között.              (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Hirdetés

10 részre). Kis gömböket formá-
lunk, és azokat a formába bele-
nyomkodjuk úgy, hogy a falát belül 
takarja. A formát zsírozni nem kell! 
(20 db formán van, így 3-szorra 
tudtam kisütni.)
Krém:
2 tojás sárgáját 2 kanál cukorral ha-
bosra keverjük, hozzáadunk 2 ka-
nál lisztet, 4 dl tejet, vaníliát, majd 
a masszát sűrű péppé főzzük.
20 dkg vajat 16 dkg porcukorral 
habosra keverünk, és a kihűlt 
krémmel összekeverjük.
Ezután a kosarakat megtöltjük, 
egy-egy szem kimagozott meggyet 
teszünk rá, és olvasztott csokoládét 
csurgatunk a tetejére.
                  Dobosné Szabó Márta
                  Székesfehérvár

www.tapolcaiujsag.hu 
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