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Ünnepi napok, borhét
Hétfőig programok sokasága, kézműves vásár és játékpark
Ahogy az augusztus közepén immár régi hagyomány, most is megkezdődtek az ünnepi napok
Tapolcán, ahol a gasztronómia mellett, a helyi, környékbeli borok is kiemelt
szerepet kapnak.

Számos program lezajlott
már a napokban, ám a hétfői
zárásig még sok érdekesség
várja az érdeklődőket.
Az előzetesen kiadott program szerint szombaton délután 14 órakor a Zajongó
együttes ad koncertet, majd
15 órakor a Piller-Babos duó
zenél, 16 órakor a Városi
sporttelepen
nemzetközi
nagypályás focitorna kezdődik.
17 órakor német nemzetiségi műsor a Köztársaság téren, 19 órától Szabyest, 21
órától a Mystery Gang szórakoztatja a közönséget. Vasárnap reggel veszi kezdetét
a hagyományos pörköltfőző
verseny. 15 órakor a Tapolcai Musical Színpad, 16:30kor a Fonográf Emlékzenekar, 18:30-kor a Rock-In-

Már szerdán megnyílt a kézműves vásár a Kisfaludy utcában. A képen (jobbra)
Varjas Judit iparművész, üveg-, és villaékszer készítő, akit szinte azonnal megrohantak az érdeklődők
Fotó: Szijártó János
ger, 21:00-kor az Ossian lép
fel. Hétfőn, augusztus huszadikán ünnepi térzenével
köszönti a lakosságot a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar a Fő téren. 10 órakor lesz
az ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás a Templom
dombon, amit 10:30-tól ünnepi szentmise követ. 11:30-

kor ünnepi beszéd, majd ke- pel, 19 órától láthatja a könyérszentelés szerepel a zönség a Palmettát. A tűzijáték 21 órakor kezdődik. (szj)
programban.
A Köztársaság téren 15 órakor a Tördemic Néptáncegyüttes műsorával indulnak az események. 15:45kor a Csobánc Népdalkör,
16 órakor Batsányi Táncegyüttes (táncházzal) szere-

Huszadikáig
tartanak a
programok

Felelősség
a társállat
Az állat nagy felelősség. Egyaránt fontos
a szabadon és a velünk élőkhöz való viszonyulásunk. Utóbbiak a társállatok, sok
helyütt a család szeretett tagjai. Ám van
velük tennivaló, munka is, ami a szívből jövő gondoskodás esetén nem jelent terhet a
gazdi számára. A
probléma akkor keletkezik, amikor fárasztó
kötelességnek érzi az
ember a társállattal
való törődést. Egy
rosszul megválasztott
ajándék következményeként, vagy ha olyan
kapta az állatot, akinek amúgy nem való.
Ilyenkor fordulhat elő,
hogy az ajándék nyuszik a város utcáin keresik a megélhetéshez szükséges táplálékot. Mert valakik
nem gondolták át
eléggé a vásárlást és
annak következményeit korábban. Jobb
lett volna, ha plüssnyulat vesznek.
Szijártó János

Tapolcai búcsú körmenettel
Ünnepélyes
körmenet,
szentmise, gyógynövények megáldása, egész
éjszakán át tatró imádság
kísérte az idei tapolcai
búcsút.

Zsóka Európa – bajnoki címet szerzett augusztus elején Nagyváradon
Fotó: Gaál Renáta

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

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

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

gokat, majd az új Szent Bernadett szobrot is. A folytatásban, egészen reggelig,
rózsafüzér és virrasztás,
csendes szentségimádás kísérte az idei tapolcai búcsú
programját.
(szj)

A Nagyboldogasszony búcsút ezen a hétvégén tartották. Szombaton a késő
délutáni órákban a plébánia
udvarán gyülekeztek a hívek, akiket Péter atya köszöntött. A plébános ismertette a résztvevőkkel az esti,
az éjszakai, illetve a másnapi
programot. Hangsúlyozta,
az ünnep főként az imádságról szól, amelyben kérik
a Szűzanya közbenjárását
szent fiánál, hogy az ő akarata szerint tudjanak élni. In- A Nagyboldogasszony búcsú egyik szép mozzanata a
nen indult aztán az ünnepi körmenet, ahol a résztvevők a Szűzanya feldíszített
Fotó: (szj)
körmenet,
amelyben szobrával együtt sétáltak a templomig
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Modern kisbuszok a
helyi utánpótlásnak

Végh Tamás
Tapolca képviselő-testülete ifj. Mezőssy Zoltán és Végh Tamás vendéglátós szakemberek
részére „Az év vállalkozása” kitüntetést adományozta a Város napján. A méltatás során az
adományozó hangsúlyozta, mindkét vállalkozó évtizedek óta dolgozik a vendéglátásban,
hosszú évek óta üzemeltetik nagy sikerrel a Malom-tó két meghatározó
vendéglátó egységét a
Gabriella Szállót és a Tópart Bisztrót. Üzleteik
mára szerves részévé
váltak Tapolca egyik
legfőbb nevezetessége,
a Malom-tó arculatának. Éttermeik üzemeltetése mellett rendszeres
kiszolgálói a város különböző társadalmi és
egyéb közösségi rendezvényeinek, legyen
szó a Sportgáláról, szalagavatókról vagy szabadtéri eseményekről.
Üzleti tevékenységük
számos tapolcainak és
környékbeli dolgozónak biztosít munkalehetőséget. A kitüntetettek
nyolc évvel ezelőtt életre hívták a Tapolcai
Pisztráng- és Borfesztivált. A rendezvény az eltelt évek során városunk
legnagyobb turisztikai
programjává nőtte ki
magát.
Elmondható,
hogy ifj. Mezőssy Zoltán és Végh Tamás vállalkozói tevékenysége
nagyban hozzájárul Tapolca jó hírnevének
öregbítéséhez. A városi
kitüntetést kettejük közül Végh Tamás vette át.

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Az egyik kisbusz már meg is érkezett Tapolcára, a következő szeptemberben
várható - tudtuk meg Puskás Ákostól
Fotó: Töreky László
PÁLYÁZAT - Ősztől új a város biztosította, a támo- szerzéseknek köszönhetően
Ford
mikrobuszokkal gatók a fennmaradó hetven jóval kisebb mértékben lesz
utaztathatja
utánpótlás százalékos anyagi hozzájá- szükség a jövőben külső válsportolóit
versenyekre, rulással segítették a 8+1 sze- lalkozók bevonására a
edzésekre két sikeresen mély szállítására alkalmas, sportolók utaztatásánál.
elnyert TAO pályázatnak B-s jogosítvánnyal vezethe- A korszerű és biztonságos
köszönhetően a Tapolcai tő Ford Tranzit Custom tí- járműveket egyébként a
Városi Sport Egyesület pusú járművek beszerzését. használat során elsőbbséget
kosárlabda és kézilabda Az egyik kisbusz már meg is élvező kosarasokon és a
szakosztálya – tudtuk érkezett Tapolcára, a követ- kézilabdázókon kívül, a vámeg az egyesület veze- kező szeptemberben várha- rosi sportegyesület keretein
tó. Amint azt Rédli Károly belül működő egyéb szaktőitől.
elnöktől és Puskás Ákostól osztályok is igénybe vehetik
A pályázathoz szükséges a TVSE elnökhelyettesétől majd- tudtuk meg az egyeharminc százalékos önrészt megtudtuk, az eszközbe- sület vezetőitől.
(tl)

Nyáresti koncertek a tóparton
A könnyed, mégis igényes
muzsika hangjai fogadták
esténként a tapolcai Malom-tó környékén sétáló
helyieket és turistákat az
idei nyáron is.

és augusztus tizedike között
minden csütörtökön és pénteken este láthatták és hallhatták az arra járók.
A Tamási Áron Művelődési
Központ szervezésében tavaly nyáron debütált eseA „LégyOtt a Tóparton” ménysorozatnak már a kezkoncertsorozat egy-egy epi- detektől jó visszhangja volt.
zódját július tizenkettedike A szervező ezért idén is

elsősorban olyan, zömében
helyi előadóknak, zenészeknek adott lehetőséget, akik
minőségi szórakoztató muzsikájukkal képesek nyugodt, kellemes hangulatot
varázsolni a romantikus,
festői környezetbe. A hagyomány minden bizonnyal jövőre folytatódik.
(tl)

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054
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Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Tóth Péter, Román Iván és Őri Jenő tapolcai zenetanárok triója az egyik tóparti
Augusztus 27. 14.00-16.00
koncerten
Fotó: Helyszíni felvétel
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Falunap és fesztivál gazdag programokkal
ZALAHALÁP - Történetében immár huszonötödik
alkalommal szervezett falunapot a település.

A helyszín a község kultúrháza mögötti park volt
szombaton délután és az esti
órákban. Az elmúlt több
mint másfél évtizedben lángossütő fesztiválként is ismert rendezvény idén is gazdag szórakoztató programokkal várta a halápiakat és
vendégeiket, de több helyi
kitüntetés is méltó gazdára
talált az esemény keretében.
A falu közösségi életének
egyik legnépszerűbb eseménye már kora délután elkezdődött, hiszen a kihagyhatatlan főzőversenyre idén
nevező tizennégy csapat és a
lángossütő asszonyok 13 óra
után megkezdték az előkészületeket. Bedő Lajos polgármester és Somogyi Kinga
művelődésszervező kicsivel
később a kultúrház mögötti
szabadtéri színpadról köszöntötték az akkor még
csak gyülekező helyieket és
a főzőcsapatokat, továbbá
köszönetet mondtak a falunap szépszámú támogatójának. Bedő Lajos polgármester megnyitva a rendezvényt, örömének adott han-

Immár huszonötödik alkalommal szerveztek falunapot Zalahalápon az elmúlt hétvégén. Az idei, jubileumi rendezvény kifejezetten jól sikerült, sem a látogatók létszámára, sem a hangulatra nem lehetett panasz
Fotó: tl.
got, hogy a halápi falunapból igazi tradíció lett az idők
folyamán, bevált, hiszen a
helyi programok közül a legnagyobb népszerűségnek örvend a településen. A felvezető gondolatokat követően
elsőként a gyermekeknek
kedveskedtek a szervezők,
hiszen az Óvó bácsi Zsongodája duó fellépése elsősorban nekik, hozzájuk
szólt. Később a lesencetomaji citerások és a Sáskai

Dalkör lépett színpadra, de
fellépett a Fláre Beás együttes, Galambos Fecó bűvész,
Csomor Csilla énekesnő,
Bányai Róbert artista és
Tóth Kiara a Tapolcai Musical Színpad tehetséges
énekese is. Napközben tűzoltó bemutató, játszópark,
este élőzenés bál várta a falunap és lángossütő fesztivál
résztvevőit. Késő délután
került sor a főzőverseny
eredményhirdetésére, az ok-

levelek, kitüntetések átadásra. Idén Dittrich Antalné,
született Körmendy Anna
vehette át a falu polgármesterétől a „Zalahaláp Településért” önkormányzati kitüntetést. A méltatásban elhangzott, a kitüntetett 1965
óta aktív, megbecsült tagja a
Magyar Vöröskeresztnek,
1997 óta pedig a helyi nyugdíjas klubnak. Munkájára,
segítségére mindig, minden
körülmények között számít-

Játékosan szerettetik meg a focit
A TIAC VSE nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás
kinevelésére.
Egészen
kisgyermekkortól kezdve
foglalkoznak az ifjú labdarúgókkal.

Az U7, U9, U11 korosztállyal sikeres évet zártak.
Krachun Éva edző évértékeléséből megtudtuk, szeptemberben tizenhárom óvodással kezdte el a munkát az
U7-es csapatban, közülük
öten már az előző évben is
nála rúgták a labdát. Lemorzsolódás, 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 életkoruktól „elvárható” szintnél
jobban oldották meg az

összetettebb, nehezebb feladatokat is, de mindenkiről
elmondható a fejlődés. Az
őszi és tavaszi Bozsik tornákon, fesztiválokon ügyesen szerepeltek a gyerekek.
A téli-tavaszi veszprémi tornán két csapattal indultak,
mindkettő kiemelkedett a
mezőnyből.
Az U9-esek is sikeres évet
tudhatnak maguk mögött,
melyet a dinamikusan fejlődő létszám is bizonyít, hiszen tizenkettő fővel kezdték az őszt, végül huszonhárman zárták. Elsősorban az
MLSZ által szervezett
Bozsik fesztiválokon vettek
részt, melynek legfőbb célja
a játék megszerettetése a
gyerekekkel. A téli időszakban több meghívásos teremlabdarúgó tornán szerepeltek, ahonnan dobogós he-

lyekkel térek haza. Hetsey
Pál és Orbán Kálmán edzők
elmondták, a játékosok sokat fejlődtek, önmagukhoz
képest nagyot léptek előre.
A legszembetűnőbb haladást az U11-es gyerekek érték el, mondta el Hanzmann
László edző. A korosztálynak javasolt játék és mérkőzés képzést tartotta szem
előtt, azaz a technika fejlesztését és érvényesítését a játékhelyzetek megoldásában,
a játékérettség szintjének
emelését, valamint a játékszemlélet fejlesztését. Az
alapokat folyamatosan ismételték, mindig más formában, és az alaptaktikai
elemek oktatásáról sem feledkeztek meg. A gyerekek
helyt álltak a labdarúgó tornákon, 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 épületében (Tapolca, Deák F. u 16.). Felvételizni az alábbi hangszerekre lehet: cselló, furulya, klarinét,
szaxofon és rézfúvós hangszerek.

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com e-mail
címre. A beérkezett írások
szerkesztett formában jelennek
meg újságunkban a terjedelmi
korlátok figyelembe vételével.

hattak a vele kapcsolatba kerülők, pozitív személyiség,
aki bölcs, gyakorlatias
szemlélettel, hozzáállással
rendelkezik, akit tisztelet és
szeretet övez az említett
szervezetekben és a településen egyaránt. A település
fejlődése érdekében végzett
kiemelkedő, példamutató
munkáért ezúttal négyen
kaptak elismerő oklevelet:
Szabó Tiborné, a Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetének titkárhelyettese, Patus Ferenc, a Zalahalápi ifjúsági és Sport Egyesület elnöke, dr. Jerkovics
Gergely háziorvos és dr.
Sasvári Ferenc helyettesítő
orvos részesült a személyre
szóló, zalahalápi elismerésben. Bedő Lajos azonban
nemcsak átadott, de át is vett
kitüntetést a falunapon. A
Veszprém Megyei Tűzoltó
Szövetség ugyanis Veszprém Megye Tűzvédelmének
javítása érdekében tett kiemelkedő munkája elismeréséül, Veszprém Megye Tűzvédelméért Ezüst Fokozatát
adományozta a zalahalápi
polgármester részére. A
Veszprém Megyei Tűzoltó
Szövetség elnöke, Igaz Sándor adta át az elismerést az
érintettnek.
(tl)
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30 éve hunyt el Borsányi Gábor
Ismét vendégeink érkeztek
Székelyföldről és Kárpátaljáról B

A vendégeket tartalmas programmal várták Tapolcán
A Magyar Páneurópa Unió
Egyesület Tapolcai Szervezetének meghívására az elmúlt hét
péntekén Tapolcára látogattak a gyáli és a révfülöpi önkormányzatok, a MPUE országos szervezete támogatásával a Révfülöpön ötödik alkalommal táborozó Székelyföldről és
a Kárpátaljáról első alkalommal érkezett gyerekek kísérőikkel együtt. A „székely” csoportot néhai Péter János, a Székely
Nemzeti Tanács Alelnökének
felesége, Péter Olga vezette.
Az idei tábort János bácsi emlékének szentelték. A „kárpátaljai” csoport vezetője a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Elnöke Popovics Pál felesége, Kenéz Éva volt.

A több mint 80 főt számláló
népes csapatból többen már a
korábbi években is jártak városunkban. A viszontlátás örömével köszöntöttük egymást,
majd elsőként a Tapolcai-Tavasbarlang Látogatóközpontját
tekintettük meg. A csoportot
nagyon kedvesen fogadták,
nagy szakértelemmel és türelemmel vezették körbe a látogatóközpontban, majd a mindenki számára nagy élményt jelentő 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

Fotó: Helyszíni felvétel

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

Moziműsor Válasz a Véndek-hegyről

Heti haiku: Kérészélet

Tisztelt Tanúhegyek elnöke!
Felháborodva olvastam a cikket a Véndek-hegyről leírtakról.
Kétéve, hogy a kápolnát bemeszelték és lenyírták a fűvet. Az
idén fenyőket és virágokat ültettek, szentképet cseréltek, padokat és asztalt tettek a kápolna
elé. Arra kéri a Tanúhegyek elnöke, hogy az egyház és a hegyi
gazdák vegyék ki részüket a kápolna és körülete rendezésébe.
Ezt mind köszönjük, hogy soksok évtizedeken keresztül eszébe jutott az önkormányzatnak,
a Tanúhegyek elnökének és
tagjainak a Véndek hegy.
Mit gondolnak az előtti években ki csinálta, és ki szépítette a
kápolnát és körületét? A hegyi
gazdák és az atyák egyeztetésével igenis rendezve volt!
1800-as évek közepétől apáról
fiúra, családról családra szállt a
hagyomány megőrzése. Mikor
még megvolt a harang a kápolnában (de sajnos eltűnt), a
déli 12 órát, és ha valaki meghalt ”hegyigazda”, kiharangozták.
A hegyen minden évben PéterPál napján hegyi búcsú van tartva, amit hajdanán a gazdák neveztek el így. A kápolna akkor

virágokkal van díszítve a szentmisére. Mise után még az idegenek is megvoltak és máig is
megvannak az atyákkal együtt
vendégelve.
Akik részt vettek a kápolna rendezésében és a hagyomány
megőrzésében én is felsorolom: Bajnóczi György, Novák
László, Moór László, Horváth
József, Tóth Imre, Zoltai Ferenc, 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 emlékszem. Sajnos ezekből a gazdákból sokan már meghaltak.
Ígérem míg élek és az erőm
engedi Péter és Balázs atyákkal
és a hegyi gazdákkal együtt tovább visszük és megőrizzük a
Véndek hegyi Péter -Pál búcsút
és szentmisét.
És végül még megemlíteném,
hogy a Véndek hegyet gyönyörű erdő veszi körül, de sajnos,
hogy maszek kézbe került, már
jó pár éve megkezdődött az
erdő kiirtása barbár módra ami
borzasztó és szívszomorító látvány.
Vers Gyöngyi
Tapolca

Néma haláltánc
öltözteti virágba
a folyó vizét.

Online újságunk
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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 .

Herczeg-Vecsei Katalin

orsányi Gábor 1924. február 17-én született a Fejér
megyei Kajászószentpéter községben. Hívő szülők gyermekeként a helyi református népiskolában kezdte meg tanulmányait. Szülei korán felismerték
zene iránti érdeklődését, ezért
tíz éves korától kezdve hegedülni is taníttatták. A négy polgárit szüleitől távol Budapesten
végezte.
Tanítói oklevelet 1944-ben, a
Nagykőrösi Református Tanítóképző és Líceumban szerzett.
1944-48-ig az Országos Magyar Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. Hegedű tanszakon
végzett, de tanult orgonálni is.
Később „A” kategóriás karvezető vizsgát tett. Tanáraival,
Ádám Jenővel, Vásárhelyi Zoltánnal, dr. Gárdonyi Zoltánnal,
később is tartotta a kapcsolatot.
1948 őszén zenetanárként, pályázattal került a Pápai Református Collégiumba. Egyházzenét, zenetörténetet és harmóniumot tanított. Gimnazistákból
és teológusokból énekkart alapított, csatlakoztak hozzájuk a
város zenekedvelő polgárai is.
Kiváló vegyeskarával számtalan fellépése volt a pápai református templomban, több dunántúli községben, városban,
és Budapesten is.
1950-ben házasságot kötött
volt tanítványával. 1952-ben
államosították a Pápai Református Collégiumot is. A város
akkori vezetői nem tűrhették,
hogy Borsányi Gábor kántorizál és többnyire templomban
szerepel énekkarával, ezért elhelyeztették a városból. Tapolcára került. 1961-ig tanárként
dolgozott a Batsányi János
Gimnáziumban. Közben megszerezte biológia tanári képesítését az ELTE levelező tagozatán. Így nem okozott törést
pedagógiai munkájában az a
kellemetlen tény, hogy a gimnáziumban éveken át szünetelt
az ének tantárgy tanítása.
Tapolcán pedagógusokból is
szervezett énekkart, amely később egyesült a már korábban
működő Iparos Dalárdával.
Gimnáziumi diákkórusa állandó szereplője volt minden iskolai és városi rendezvénynek. A
60-as évek Batsányi ünnepei
elképzelhetetlenek voltak ének
- és zenekarának közreműködése nélkül. Száztagú énekkarának tóparti szereplése felejthetetlen élményt nyújtott 1963ban. Batsányi János - Kistétényi Melinda: Eltávozott a tél című művének ősbemutatója volt
ekkor.
Népművelői szerepet is vállalt,
amikor együtteseivel nemcsak
vonaton, hanem teherautón is
utazva több település ünnepeinek színvonalát emelte még ünnepibbé. 1961-1971-ig igazgatóhelyettesként dolgozott a
gimnáziumban. Munkája mel-

Borsányi Gábor
Fotó: Veszprém megyei életrajzi
lexikon

lett állandóan szereplésre készült valamelyik együttesével.
Neves külföldi csoportokkal is
kapcsolatot tartottak, több európai országban vendégszerepeltek, fesztiválokon, és rádió
felvételeken vettek részt.
Számtalan elismerő oklevél,
több rangos kitüntetés birtokosa Borsányi Gábor. Karai József zeneszerző különleges
módon fejezte ki elismerését:
kórusművet komponált „Borsányi Gábornak és a Tapolcai
Batsányi János Gimnázium
Énekkarának (1985.január) Levél mai magyarokhoz" címmel.
Soha semmilyen politikai szerveződésnek nem volt tagja, ennek ellenére mindenkor elismerték alapos felkészültségét,
szervezőkészségét és karvezetői tevékenységét.
1971-ben Tapolca város és
Veszprém megye akkori vezetői Borsányi Gábort bízták meg
egy önálló zeneiskola szervezésével. Ő volt a Tapolcai Zeneiskola alapítója, és első igazgatója. Először a Batsányi János Gimnázium, majd az 1.sz.
Általános Iskola adott helyet a
zeneiskolának. Szervezője nem
érhette meg, hogy a zeneiskola
saját épületbe költözhetett. Életének utolsó éveiben sok örömét lelte unokáiban.
Pedagógus pályafutása alatt
mindig volt énekkara, néha három különböző csoport is. Csak
nyugdíjas életének utolsó két
évében nem vezényelt, szenvedett az énekkar hiányától. Mozgalmas, szép életét a hirtelen
halál szakította meg 1988. augusztus 14-én. A Járdányi Pál
Zeneiskola alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi
megemlékezésen
(1996. március 18-án) Borsányi Gábor zeneiskola igazgató
a város szolgálatában töltött
több évtizedes oktató-nevelő és
karvezető munkájáért a „Tapolca városért” posthumus kitüntetést kapta. Iskolája kegyelettel őrzi emlékét. 1999 februárjában születésének 75. évfordulóján termet neveztek el róla,
ahol elhelyezték Tóth József
Borsányi Gábort ábrázoló
domborművét.
(Forrás: Tapolcai életrajzok)
Péni Béla igazgató

2018. AUGUSZTUS 17.

SPORT

TAPOLCAI ÚJSÁG -

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 Szabadidő Centrumban.

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

Rövid hírek
n VÍVÁS - Rédli András a magyar párbajtőr
csapattal az ötödik helyet
szerezte meg vuhszi világbajnokságon.
Bányai
Zsomborral, Berta Dániellel, Peterdi Andrással a
harminchárom csapatos
mezőnyben mérették meg

magukat Kínában. Rédli
egyéniben százhetven induló között a harminchetedik helyen zárt. (me)

Korosztályok
tapolcai
találkozója a
sporttelepen
- Csapatépítőnek szántuk a
rendezvényt. Sok gyermek
tartozik az egyesületünkhöz,
szerettünk volna egy olyan
kötetlen alkalmat, amikor
minden korosztályt össze
tudunk hozni szülőkkel
együtt, hogy barátkozhassanak, lazíthassanak – árulta
el Takács Gábor, a TIAC
VSE elnöke.
Az U7, U9, U11, U14, U16,
U19 és felnőtt csapatok játszottak barátságos mérkőzéseket, majd az edzők ellen
is kiálltak egy meccs erejéig.
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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
A felnőttek is pályára léptek, ramban évek óta kiemelkedő bográcsban készült a vaa szülők és a játékvezetők is létszámú részvételük miatt. csora és, hogy ők se maradmegörvendeztették a részt- A szervezők PS4 bemuta- janak ki a versengés izgalvevőket egy „összecsapás- tóval, ugrálóvárral, egyéb mából, Hamulecz József vesal”. Az elnöktől megtudtuk, kisebb versennyel, illetve zetésével a zsűri ott is kiaznap teqball asztalt is avat- más sportolási lehetőséggel, hirdette a legjobbakat. Vatak. Az egyesület a Magyar többek között asztalitenisz- csora után már csak a közös
Labdarúgó
Szövetségtől szel is készültek. Amíg a szurkolás maradt hátra a
ajándékba kapta az új sport- gyerekek sportoltak, a szü- labdarúgó világbajnokság
(me)
eszközt, a Bozsik prog- lők sem tétlenkedtek. Hat csapatainak.

n STRANDKÉZI - Az
oroszországi Kazanyban
megrendezett strandkézilabda világbajnokságon
bronzérmet szerzett magyar válogatottat erősítette a Tapolcáról indult John
András is. A magyarok az
izgalmas bronzmérkőzésen, két szettben legyőzve
Svédországot, állhattak
végül a dobogó harmadik
fokára.
(me)

Hatalmas sakksikerek A fiatalítás jegyében telt a szezon
Egyéniben és csapatban
is bizonyított a Tapolca
Városi
Sportegyesület
Sakk szakosztálya. Dobogós helyekkel, a legeredményesebb csapatként
tértek haza a július végi
megmérettetésekről.

Az ajkai Magyar Rapid
Sakkbajnokságon a női felnőtt mezőnyben, ahol majdnem a teljes női magyar
olimpiai válogatott is megmérette magát, Juhász Judit
az 1-4. helyet érte el holtversenyben, csak a rájátszás
döntött. Gaál Zsóka az ötödik helyen zárt.
Hatalmas tapolcai siker született az idei Magyar Országos Ifjúsági Csapatbajnokságon. Mindkét csapat a dobogón végzett úgy, hogy az

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

U18 korosztály, azaz az Ács
Márton, Buzás Bertalan,
Margl Roland (országos tábladíj), valamint Juhász Judit
alkotta együttes aranyérmet
szerzett, így a TVSE hozhatta haza a legeredményesebbnek járó címet az ifi csapatbajnokságban. Az U12es együttes, név szerint Bodó Boglárka (országos tábladíj), szász százalékos teljesítménnyel, illetve Kasnya
Péter, Kötéljártó Áron, Tóth
Barnabás és Tóth Csongor a
dobogó harmadik fokára állhatott. Szépen szerepeltek a
legkisebbek, azaz a Dénes
Márk, Gadó Zsombor, Kiss
Dalma Letti, Kiss Vanda, illetve Szűcs Vivien alkotta
U10-es csapat, akik tisztességesen helyt álltak a tizenkét évesek között is.
(me)

Jelen vagyunk

TAPOLCA
minden otthonában!
www.tapolcaiujsag.hu

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

A fiatalabb együttes a tizennégy csapatos bajnokságban
a hatodik helyen végzett. A
góllövő lista legjobb tíze
között két tapolcai szerepel,
Ladányi Bendegúz az ötödik, míg Deák Szabolcs a hetedik helyet érdemelte ki. Az
őszt kicserélt kerettel és új
edzővel kezdték meg. Gyakorlatilag a teljes szezon a
korosztályváltással járó fiatalításról, játékrendszer egységesítés miatt szükségessé
vált csapatépítésről szólt. Az
átlagéletkort a szezon végé-

re tizenhét évre csökkentették, tehetséges fiatalabb játékosok is lehetőséget kaptak a csapatban. Az eredmény a teljes szezon során
másodlagos volt, sokkal inkább a játékrendszer ismeret, a mérkőzés tapasztalat
megszerzése volt a cél,
amely többé-kevésbé sikerült is. Dobján Krisztián edzőtől megtudtuk, összességében a szezonra kitűzött
„fiatalítás” sikerült, amely
több esetben sem ment a játék rovására. Viszont az
eredményesség ehhez a
munkához már nem párosult, annak ellenére, hogy a
kitűzött dobogó viszonylag
reális cél volt.
A felnőtt csapat a tabella

ötödik helyén zárt. A góllövő
listán Péter Bence a hatodik,
míg Dobján Adrián a tizedik. A bajnoki évad a felnőtteknél is további fiatalítással
és korosztályváltással kezdődött. Az ősz nem várt sikertelenséget, a csapat „szétesését” hozta, melyet a vezetőség télen belső edzőcserével és új irányvonal meghatározásával orvosolt. A januári felkészülést játékrendszer váltás, edzésmódszer
csere és teljes szemléletváltás jegyében kezdték
meg, mely végül eredményesebb tavaszt hozott az új
lendületet vett csapatnak.
Edző Dobján Krisztián,
munkáját Kutasi Imre segítette.
(me)

Sakk aranyérem az Alpok – Adria Városok Kupáján
A Tapolca VSE sakkozói
bravúros győzelmet arattak
az Alpok Adria Sakk Fesztivál versenysorozat Városok Tornája megmérettetésén, Szombathelyen. Négy
ország,
Magyarország,

Ausztria,
Horvátország,
Szlovákia nyolc csapata versengett a legelőkelőbb helyekért. A viadalt tizenkilenc
ponttal Tapolca nyerte. Bodó Norbert 5 ponttal, Margl
Roland 5 ponttal, Ács Már-

ton 4 ponttal, Juhász Judit 5
ponttal járult hozzá az aranyéremhez. A fesztivál keretén
belül megrendezett Pungor
János egyéni schnell versenyen Bodó Norbert ezüstérmet szerzett.
(me)

MOZAIK
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Helyi alapanyagokból alkotott

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 szélességében. Lapzártánk előtt megnéztük az említett útszakaszt. 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 állapotot is megmutatjuk.
(szj)

A múlt héten befoltozták a gödröt

Programajánló

Fotó: szj.

PIACMUSTRA - Helyi őstermelők által megtermelt
alapanyagokból állította
össze legújabb ételkölteményét Szarka Zsófi a
pénteki piacnapon.

A Piacmustra névre keresztelt rendezvénysorozat a tapolcai piaccsarnokot és az
ott kapható, a környékben
megtermelt húsok, zöldségek, gyümölcsök és egyéb
hozzávalók népszerűsítését
tűzte ki célul az elmúlt időszakban.
Zsófi újabb alkotása, a
„mustban pácolt sült csirkemell rozmaringgal és szilvás
bulgursalátával” egytálétel
gyakorlatilag nevében hordozta az összetevőket és az
ízeket egyaránt. Ahogy az a
megelőző Piacmustrákon is
történt, helyben, a piaccsar-

Heti SÜTI
Vaníliakrémes kosárkák

• 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
Hozzávalók a tésztához:
is érkezik vissza.
30 dkg finomliszt, 15 dkg vaj vagy
margarin, 8 dkg porcukor, 10 dkg
darált dió, 1 evőkanál kakaó, 2 toTovábbra is keressük a legfijás, 1 kávéskanál sütőpor
nomabb süteményeket, hétről
A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, és a
hétre! Akinek van olyan retöbbi hozzávalóval gyorsan összeceptje, amelyet szívesen oszgyúrjuk. Fóliába csomagoljuk, és
tana
meg
másokkal
lapunk
hawww.tapolcaiujsag.hu
egy-két órára hidegre tesszük. Ezsábjain, azt kérjük küldje el eután betöltjük a formákba. A tésztát
mailban elektronikus címünk60 részre osztjuk (először 2 részre,
re: tapolcai7nap@gmail.com
ezeket 3 részre, majd mindegyiket

Online újságunk
Hírek azonnal!

Hirdetés
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Zsófi újabb alkotása, a mustban pácolt sült csirkemell
rozmaringgal és szilvás bulgursalátával
Fotó: tl.
nok árusaitól szerezte be a
hozzávalókat Zsófi, majd a
Tapolcai Televízió kamerái
előtt, élőben készítette el a
szóban forgó ételt. Az egészséges finomságot most is
10 részre). Kis gömböket formálunk, és azokat a formába belenyomkodjuk 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 habosra keverjük, hozzáadunk 2 kanál 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

06/87/412-289

bárki megkóstolhatta aki arra járt és nyitott volt a “hurka-kolbász-lángos-oldalas
népszerű piaci négyesfogatától” erősen elütő ízvilágra.
(tl)

FILMAJÁNLÓ
A kém, aki dobott engem Egy újabb Magyarországon forgatott amerikai vígjáték! A történet főszereplői Audrey (Mila Kunis) és
Morgan (Kate McKinnon),
akik elsőre átlagos legjobb
barátnőknek tűnnek. Azonban Audrey-ról kiderül,
hogy egy kémmel randizott, akit bérgyilkosok üldöznek. Így belekeveredve
a kémek világába, őket is
üldözni kezdik, de nekik fogalmuk sincs róla, hogy
mit csinálnak. Aki látta, és
szereti A kém című filmet,
annak ez a film kötelező! A
filmet 2D-ben vetíti a tapolcai mozi augusztus 19.
és 22. között.
(szv)

