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Az új kenyér ünnepe
Az államalapításra és István királyra emlékeztek huszadikán
ÜNNEP - Augusztus 20-
án hagyományosan reg-
geltől estig programokkal 
várta a város az ünnepelni 
vágyókat.

A nap a Tapolcai Ifjúsági Fú-
vószenekar térzenéjével in-
dult, amelyet zászlófelvo-
nás, koszorúzás, ünnepi 
szentmise, beszéd és kenyér-
szentelés követett. A szerve-
zők István király imádságá-
val, majd Jókai Anna gon-
dolataival köszöntötték a 
megjelenteket. „Szent Ist-
ván király azt a funda-
mentumot adta meg, amire 
azóta is építkezünk. Ostoba 
dolog lenne lebecsülni azt, 
aminek hiányában nem vol-
na mire egyre bonyolultabb 
jelenkori emeleteinket föl-
hordani.”- fogalmazott az 
írónő. Az ünnepély Dobó 
Zoltán beszédével folytató-
dott. A polgármester szerint 
napjainkban sem lehet álla-
munkat a hittől, keresztény 
gyökerektől különválasz-
tani, hiszen „valami egy-
beforrt több mint ezer éve”. 
Augusztus 20. üzenetét ma 

nem könnyű megérteni, hi-
szen számtalan kulturális, 
gazdasági és egyéb befolyás 
ér minket nap mint nap. Nem 
mindegy az sem, kivel ün-
neplünk ezen a szép napon. 
- A Kárpát-medencében mi-
ért ne lehetnénk mi mind-
annyian testvérek? - tette fel 
a kérdést a polgármester. 
- Ebben az országban, ebben 
a közösségben mindenkinek 
van helye, aki erre az asz-

talra tenni akar, elfogadjuk 
és befogadjuk  - fogalma-
zott. A beszéd után a Bat-
sányi Táncegyüttes tagjai 
hozták a város új kenyerét és 
adták át Dobó Zoltánnak. Az 
egyházi szolgálatnál közre-
működött Molnár Csaba 
Bertalan református lelkész, 
Szakács Péter plébános, dr. 
Szerenka Miklós általános 
érseki helynök és dr. Cser-
nai Balázs atya. A megszen-

telt kenyeret a táncosok kí-
nálták körbe az ünneplők-
nek. A későbbiekben fel-
lépett a Csobánc Nép-
dalkör, a Batsányi Tánc-
együttes, a Palmetta zene-
kar, majd a tűzijáték után 
harmonikajáték zárta a Ta-
polcai Ünnepi Napok és 
Borhét rendezvénysoroza-
tot. (A programokról szóló 
összeállításunkat a 2-3. ol-
dalon láthatják)              (szr)

Testvérvárosok látogatása

Finn fotósok kiállítása

Tapolca testvértelepülései 
idén huszonöt fővel képvi-
seltették magukat a Tapolcai 
Ünnepi Napokon és Borhé-
ten, illetve államalapításunk 
ünnepén. A vendégeket a vá-
ros nevében Dobó Zoltán 
köszöntötte a Pelion Szállo-
dában szombaton. A város 

vendégei ezúttal az olaszor-
szági Esteből, a német Re-
gensburgból, a finn Lem-
paalaből, a szlovák Ruzsi-
novból (Pozsony része), a 
romániai Zabolából, illetve 
az ukrán Aknaszlatina te-
lepülésről érkeztek Tapolcá-
ra.                                        (tl)

A finnországi Mielikuvitus 
Fényképész Társaság ti-
zenkét nagyméretű táb-
lán, mintegy harminchat 
értékes fotóalkotást ho-
zott el Tapolcára.

A tárlat, a klub neve után, a 
„Képzelet” címet kapta és 
szombaton ünnepélyes ke-
retek között nyitották meg a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban. A tárlatnyitó 
hazai és külföldi vendégeit 
Dobó Zoltán köszöntötte.  A 
tapolcai polgármester mél-
tatta a finn testvérvárosi 
kapcsolat jelentőségét és si-
kerét, továbbá köszönetet 
mondott a kiállítónak, hogy 
ezzel a nemes gesztussal is 
hozzájárulnak a jó kapcsolat 
további virágzásához. A ki-
állítást, illetve a kiállítót 

Kari Tolonen a Lempaalai 
Mielikuvitus Fényképész 
Társaság elnöke mutatta be. 
- Fotóklubunk 1988-ban ala-
kult és a 6000 taggal rendel-
kező Finnországi Fotográ-
fusok Szövetségének tagja. 
Társaságunk, megalakulá-
sunk 30 éves évfordulója al-

kalmából hozta létre az itt 
látható tárlatot, amelyet elő-
ször a Lempaalai Ideapark 
vásárközpontban, majd 
olasz testvérvárosunkban, 
Castigliano del Lagoban 
mutattunk be a közönség-
nek. (Folyt. a 6. oldalon 
„Művészi...” címmel)       (tl)

Sakkfigurák 
vagyunk...

Ütött az óra, indul a 
játszma - énekelte Ta-
polcán a minap az 
Ossian frontembere, 
Paksi Endre. Az im-
már harminc éve mű-
ködő metálbanda jó 
példája annak, hogy a 
kemény fémzene 
nem divathullám volt, 
hanem ma is élő, so-
kak által kedvelt mű-
faj. Ráadásul éppen 
ez az a zenei irányzat, 
ahol a dalszövegek 
nem holmi „elhagyott 
a kedvesem, jejeje…” 
típusú tartalmat köz-
vetítenek a hallgató-
ság felé, hanem a va-
ló életből vett tapasz-
talást, társadalomkri-
tikát. Ezúttal az Élő 
sakkfigurák című da-
lukat Endre úgy kon-
ferálta fel, hogy van-
nak, akik azt hiszik, el-
értek valamit, s utána 
„fentről” már csak 
sakktáblán álló sötét 
parasztnak nézik az 
embereket. Bizony, 
léteznek ilyenek, min-
denkinek számos pél-
da juthatott eszébe.

          Szijártó János

A város  vendégei és az őket fogadó tapolcai települési 
vezetők, képviselők                                                Fotó: tl.

A Batsányi Táncegyüttes tagjai hozták a város új kenyerét augusztus huszadikán 
és adták át Dobó Zoltán polgármesternek                                        Fotó: Szigetvári Réka

A kiállítást Kari Tolonen a Lempaalai Mielikuvitus 
Fényképész Társaság elnöke mutatta be            Fotó:(tl)
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Ünnepi napok sok programmal
Augusztus 15-én, szer-
dán kezdetét vette a 2018. 
évi Tapolcai Ünnepi Na-
pok és Borhét. Kézműves 
vásár, gasztro- és bor ut-
ca, gyermek és felnőtt 
programok várták hat na-
pon át az érdeklődőket a 
Köztársaság téren. 

Az első napot az Őri Jenő, 
Román Iván, Tóth Péter trió 
koncertje indította, majd es-
te színpadra lépett a Bagossy 
Brothers Company. A 2017-
ben Fonográf Díjra és Petőfi 
Zenei Díjra jelölt együttesre 
sokan kíváncsiak voltak, 
amit az is igazolt, hogy meg-
telt a Köztársaság tér. A ze-
nekar ezt meghálálva, él-
vezetes koncertet adott.
A rendezvény hivatalos 
megnyitóját másnap tartot-
ták. Csütörtökön a kora esti 
zenés felvonulás után Dobó 
Zoltán polgármester kö-
szöntötte a résztvevőket a 
Köztársaság téren, majd ki-
hirdették a Virágos Városért 
mozgalom eredményeit. Az 
estet a Kelemen Kabátban 
zenekar koncertje zárta.
Mint megtudtuk, a Virágos 
Városért idei felhívására 
138 jelölés, illetve nevezés 
érkezett. Közülük harmin-
can  már korábban megkap-
ták a „Tiszta udvar- Rendes 
ház” táblát, így ők már nem 
vehettek részt a versenyben 
a kiírás szerint. Eszerint 108 
érvényes jelölés, nevezés ér-
kezett. 60 családi házat, 34 
előkertet és 14 erkélyt pon-
tozott a zsűri, mely alapján 
15 családi ház kapta meg a 
„Tiszta udvar- Rendes ház” - 
táblát, a virágvásárlási utal-
ványt, és a díszoklevelet. 
Míg 10 előkert és 10 erkély 
tulajdonosa vehetett át okle-
vélet és egy virágutalványt 
csütörtökön este.

Tiszta udvar, rendes ház dí-
jazottak:
Fenyves u. 80. (Szabó Ma-
rianna), Véndek u. 47. (Fe-
kete Csilla), Bán S. u. 15. 
/Diszel/ (Gáspár György), 
Kossuth L. u. 15. (Gondvise-
lés Alapítvány - Dr. S. J. 
Idősek Otthona), Török J. u. 
8. T. (Szabó László), Feny-
ves u. 64. (Mayer József), 
Szabó Magda u. 1/3 (Hor-
tobágyi László), Bartók B. u. 
16/1 (Sörös László), Vajda J. 
u. 29. (Bindics Attila), Sütő 
A. u. 26. (Cinege Bálint), 
Szabó E. u. 19/a/ Diszel/ 

Az ünnepi napok pár pil-
lanata a szerdai, csütör-
töki és pénteki program-
ból. Fent balra a megnyi-
tón Dobó Zoltán, lent a 
Kelemen Kabátban kon-
certje. Jobbra fent a Ba-
gossy, alatta a Tapolcai 
Ifjúsági Fúvószenekar, 
alul az Ocho Macho 
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- Dobó Zoltán polgármester
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(Gerald Trümper), Martino-
vics u. 13. (Hederics Ta-
más), Vajda J. u. 41. (Mol-
nár József), Fenyves u. 84. 
(Molnár Zoltán),   Glázer S. 
u. 15. (Fábsits Imre).   
Előkert kategória:
Véndek u. 51. (Hegedűs 
László), Bem apó u. 25. Tár-
sasház (Giczi Béla), Ber-
zsenyi D. u. 96. (Sáfárné Ha-
lász Nikoletta), Csányi L. 
u.2. (Hegedűs János), Ber-
zsenyi D. u. 52. (Kocsis 
Lászlóné), Juhász Gy. u. 37. 
(Bencze Sándor), Fenyves u. 
99. (Szabóné Török Anna), 
Véndek u. 41. (Sabján Er-
nő), Kazinczy tér 11. Tár-
sasház (Sáfár Gyula), Feny-
ves u. 73. (Parragi Ferenc).
Erkély:
Vajda J. u. 66. (Réfy Gyu-
láné), Deák F. u. 9. I. em. 
(Véber Ferencné), Fő tér 1. 
II.7. (Orbán Kálmánné), Fő 
tér 8.(Cséby udvar - Ódor 
Magdolna, Schmidt Marian-

na, Partos Beáta), Berzsenyi 
u. 9. 3. em. (Éderné Biczó 
Ibolya), Kazinczy tér 15. A/3 
(Somogyi Kálmánné), Ka-
zinczy tér 15. (Czapp Ró-
bertné), Berzsenyi u. 13. D/5 
(Kocsis Lajosné), Berzsenyi 
u. 13. D/3 (Katona Balázs), 
Berzsenyi u. 13. D/2 (Fülöp 
Ferencné).
A latin, a ska,  a reggae és a 
punk műfajokat rendkívül 
szórakoztató módon ötvöző 
Ocho Macho zenekar volt a 
Tapolcai Ünnepi Napok és 
Borhét péntek esti sztár 
fellépője. A nyolctagú 
együttes lehengerlő produk-
cióval ajándékozta meg a 
lelkes és nagyszámú közön-
séget. A sztárfellépő előtt 
több helyi előadó lépett szín-
padra, elsőként a Badison, 
kicsivel később Postás Józsi 
próbált életet lehelni a dél-
utáni napsütésben még elég-
gé álmos Köztársaság téri 
hangulatba. A „postásnak” 

és persze egy-két pohár jó 
bornak, fröccsnek köszön-
hetően a terv teljesült is. Az 
Ocho Macho, ahogy azt a 
koncertjeikre járó rajongók 
megszokhatták, látványos 
színpadképpel, világítás-
technikával érkezett. Már az 
első pillanattól jó minőség-
ben és komoly hangerővel 
szólaltak meg, hamar be-
vonták a közönséget sajátos 
zenei, szövegi világukba. A 
publikum pedig  értékelte az 
idén 15 éves zenekar lehen-
gerlő produkcióját, gyakor-
latilag táncolt és igen jól mu-
latott az egész  Köztársaság 
tér. Ocho Machoék levonu-
lását követően a tapolcai 
Domján Tamás zenei műso-
ra következett, aki az elmúlt 
évtizedek különböző stílu-
sokban született ismert ha-
zai és külföldi slágereivel 
hívta táncba a mulatni vá-
gyókat. 
                 (Munkatársainktól)

http://www.tapolca.hu


Zenés esték, jó hangulat
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét minden korosztálynak kínált programot
RENDEZVÉNYEK
Szombaton, vasárnap és 
hétfőn is számos érdekes-
séget kínált a közön-
ségnek a Tapolcai Ünnepi 
Napok és Borhét rendez-
vénysorozat.

A szervezők idén is nagy 
odafigyeléssel állították ösz-
sze a programokat, annak ér-
dekében, hogy minden kor-
osztály jól érezhesse magát a 
rendezvényen. Így, a szom-
bati napon színpadra lépett a 
Zajongó, akik a gyerekeket 
szórakoztatták. A műsort 
Piller Balázs és Babos Lajos 
duója folytatta. Őket a szín-
padon a német nemzetiségi 
műsor követte. Molnár Atti-
la, a tapolcai Német Nem-
zetiségi Önkormányzat el-
nöke köszöntőjében el-
mondta, hogy 19. alkalom-
mal mutatják be műsorukat, 
melyre idén a Terézvárosi 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat is ellátogatott. A 
produkcióban közreműkö-
dött a herendi Nefelejcs 
Tánccsoport, majd koncertet 
adott Nádházi József (Kis 
Zamek). 19 órakor lépett 
színpadra a fiatalok körében 
népszerű Szabyest, zenész, 
youtube-személyiség. Bár 
koncertje hamar véget ért, 
Szabyest kárpótolta a rajon-
góit azzal, hogy műsora után 
sokáig a rendelkezésükre 
állt. A rockabilly királyai 
szombaton újra visszatértek 
hozzánk. A Mystery Gang 
21 órakor állt színpadra és 
már az első pillanattól le-
nyűgöztek mindenkit. A kö-
zönség soraiban látni lehe-
tett fiatalt és időset, nőt és 
férfit, helyit és turistát, aki-
ket a zene sodrása hamar 
összehozott. Ismételten 
megtelt a Köztársaság tér a 
koncert idejére, így mind a 
közönség, mind a zenekar 
egy fergeteges estét zárha-
tott. A nap végén ismét 
Domján Tamás zenélt.
Huszadik alkalommal ren-
dezték meg Tapolcán a pör-
költfőző versenyt, hagyo-
mányosan az ünnepi napok 
és borhét részeként. Vasár-
nap reggel huszonegy csapat 
látott neki a munkának a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pont melletti területen, Dobó 
Zoltán polgármester rövid 

köszöntője után. A mindvé-
gig jó hangulatú eseményen 
számos finom étel készült, 
nem volt egyszerű helyzet-
ben a zsűri. Sertés kategóri-
ában a Tapolcai Finn Bará-
tok Köre Egyesület kapta az 
első díjat, második lett a Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat, harmadik az Iszt-
ria Team. Vad kategóriában 
a Pál utcai fiúk nyert, a má-
sodik helyen a Jobbika, a 
harmadikon a Kondérbanda 
végzett. Marha kategóriában 
a Tapolcai Borklub pörköltje 
nyerte el a zsűri tetszését, 
míg a második díjat a MÁV 
Zrt. Tapolca, a harmadikat a 
Batsányi János Gimnázium 
és Kollégium együttese ve-
hette át. Különdíjat kapott a 
Paloznaki Borklub, vala-
mint a Narancsapat, míg a 
huszadik jubileumi pörkölt-
főző verseny abszolút győz-

tese a Pál utcai fiúk néven 
benevezett együttes lett.
Ezen a napon találkozhatott 
a közönség az Ossian együt-
tessel. A csapat azt hozta a 
Tapolcai Ünnepi Napokra 
amit rajongóik vártak tőlük. 
Megmártózott a közönség 
szeretetében és kiváló kon-
certet adott a nehéz fémzene 
magyar sztárcsapata a 20-i 
ünnep előestéjén. Előttük a 
Rock-Inger játszott. Aki úgy 
gondolja, hogy a Hard rock 
vagy a Heavy Metal gitárzú-
zása nem éppen egy bor-
fesztiválra való, az téved. A 
hazai és külföldi slágerek 
krémjéből „punk mulatóst”  
varázsló helyi  Rock-Inger 
zenekar fellépése például 
már évek óta tuti siker. 
Az Ossian pontosan annyi 
élőzenét kedvelő embert 
vonzott a Köztársaság térre, 
mint a megelőző napokon 

színpadra álló fiatalabb, 
újabb trendeket képviselő,  
divatos együttesek. Az idén 
hatvan éves Paksi Endrével 
a koncertet megelőzően be-
szélgettünk és meggyőződ-
tünk róla, hogy maradtak 
akik voltak, olyan rockerek, 
akik jól érzik magukat a bő-
rükben,  a színpadon, akik 
vannak már annyira súlyo-
sak a magyar könnyűzenei 
palettán, hogy a változások 
szelei vagy viharai nem tud-
ják kibillenteni őket egyen-
súlyukból. Megtudtuk, az 
együttes történelmét jelentő 
régi dalok egyfajta mérföld-
kövei egy sikeres zenei pá-
lyának, jól megférnek az 
újak mellett, ahogy a ra-
jongók is több korosztályt 
képviselnek koncertjeiken. 
Amint az Tapolcán is látható 
volt, apu, anyu és gyermek 
együtt érkezett a koncertre, a 
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gyerek apja nyakában ülve 
együtt énekelte a dalokat a 
szülővel, a bandával. Az 
együttes alapító énekese 
szerint, a műfajon belüli 
divatirányzatok, új trendek, 
hangzások hidegen hagyják 
az Ossiant. Az együttest és 
dalait az első pillanattól fog-
va értékelte, szerette a tapol-
cai közönség, a magasba tar-
tott sok száz kéz, a szöve-
geket a zenekarral együtt 
éneklő publikum, a rajongók 
ovációja a legjobb koncertek 
hangulatát idézte meg.
Másnap, augusztus huszadi-
kán lépett fel a Csobánc 
Népdalkör, a Batsányi Tánc-
együttes, valamint a Pal-
metta zenekar, majd a tűzi-
játék után harmonikajáték 
zárta a Tapolcai Ünnepi Na-
pok és Borhét rendezvény-
sorozatot.
              (Munkatársainktól)

Felül az Ossian, bal olda-
lon lefelé a Mystery Gang 
és a Rock-Inger, jobb felől 
a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat műsora, illet-
ve aTapolcai Borklub pör-
költfőző csapata



Hirdetés
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Tűzijáték TapolcánMűvészi fotók

(Folytatás az 1. oldalról)
- A Finn  Fotográfiai Szövet-
ség, a Finnfoto, és a hobbyfotó-
sok szervezete,  a Finn Fotótár-
saság Szövetsége néhány évvel 
ezelőtt a vezetőségi tagokkal 
Tapolcán vendégeskedett, ahol 
meleg, baráti fogadtatásban 
részesültünk. Ezúton is szeret-
nék köszönetet mondani a szer-
vező házigazdáknak. Bízom 
abban, hogy társaságunk ün-
nepi kiállítása egy kis bepil-
lantást nyújt abba az at-
moszférába, amit tagjaink a ké-
pekkel ki akartak fejezni és be-
mutatni önöknek - fogalmazott 
a finn fotóklub vezetője, Kari 
Tolonen. 
Bolla Albertné a tapolcai Finn 
barátok Egyesület elnöke azt 

hangsúlyozta, hogy a finn fo-
tósokkal már több éves a baráti 
kapcsolatuk, így jöhetett létre a 
mostani tárlat. – Kari Tolonen 
három éve látogatott először 
Magyarországra a lempaalai 
fotósklub vezetőivel. Rá egy 
évre már a finnországi fény-
képész szövetség elnöke is el-
jött Tapolcára, akkor került szó-
ba a tapolcai kiállítás ötlete- 
mondta. A Képzelet című fotó-
kiállítás gyönyörű képei mellé 
szép muzsika is társult a meg-
nyitón. Nem akárki szólaltatta 
meg hegedűjét, ezúttal Her-
mann Menninghaus a berlini 
szimfonikusok tagja játszotta a 
Tamási Áron Művelődési Köz-
pont aulájában Bach és Bartók 
műveit.                                 (tl)

A tárlatnyitó hazai és külföldi vendégeit Dobó Zoltán 
köszöntötte. Mellette Bolla Albertné a Tapolcai Finn 
Barátok Köre Egyesület elnöke         Fotó: Töreky László

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Augusztus 23 - 29. 
csütörtök – szerda

23 – 29. csütörtök – szerda  
14:00  2D 1200,-Ft

Hotel Transylvania 3. – 
Szörnyen rémes vakáció  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

Hossz: 90 perc
...

23 – 29. csütörtök – szerda  
15:45  2D 1200,-Ft

A hihetetlen család 2.  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 118 perc

...
23 – 29. csütörtök – szerda 

18:00 1200,-Ft  
Az én hősöm     

Színes, szinkronizált francia-
belga vígjáték
Hossz: 90 perc

...
23 – 29. csütörtök – szerda 

20:00 1200,-Ft  
A védelmező 2   

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-thriller

06/87/412-289

Programajánló

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Vandál 
„munka” a 
pataknál

Hirdetés

Tapolcai olvasónk küldte 
be a vandál tevékenység 
megnyilvánulását ábrázo-
ló fotót. Mint írja, nagyon 
felháborította, hogy a pa-
dot, kihelyezése után szin-
te azonnal tönkretették 
valakik. A helyszín a Ta-
polca-patak melletti sé-
tány, az állatorvosi ren-
delő közelében. Másnap 
reggelre aztán eltűnt a 
törött pad...

Kalmár György  osztotta meg velünk remek felvételét 
az augusztus huszadikai tapolcai tűzijátékról

Heti haiku: Levedula

Kék levendulám,
illatoddal lengd körül,

ízesítsd házam!

Herczeg-Vecsei Katalin

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.

2018.08.11.
Cséri Rita Ibolya
és László Kálmán
2018.08.11.
Orosz Anikó és
Becker Bertold
2018.08.11.
Pepita Edina
és Nagy Gábor
2018.08.11.
Farkas Barbara
és Halász Dávid
(Gyulakeszi)

Házasságkötés

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 védelmező 2. – 2014-ben 
jelent meg A védelmező cí-
mű thriller film, melynek 
most visszatér a folytatása. 
Ez a film sem szűkölködik 
cselekménnyel, hiszen a 
történet főszereplője, Ro-
bert McCall (Denzel Wash-
ington) ismét közbelép, 
hogy végére járjon az ár-
tatlanok ellen elkövetett 
bűntetteknek. Hiába terve-
zett visszavonulni a veszé-
lyes évek után, amikor bajt 
szimatol, közbelép. Legin-
kább thriller, akciófilm 
iránt érdeklődőknek aján-
lott, akik szeretik, ha némi 
társadalomkritikával fű-
szerezett mozgóképet lát-
nak a mozivásznon. Tapol-
cán augusztus 29-éig lát-
ható.                          (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Édesapja, Fazekas Ádám tájé-
koztatása szerint Bendegúz és 
édesanyja (Fazekas-Cserey 
Anna) is jól vannak.

Gólyahírek

· 2018. aug. 25-én délután 
rendezik meg a IV. Tapolcai 
Amatőr Strandröplabda Ver-
senyt a Városi Sport- és Sza-
badidő Centrum homokos röp-
labda pályáján.
· 2018. aug. 25-én tartják a 
Dűlőre futunk jótékonysági 
futást a Badacsony hegy körül. 
A 12 kilométeres kör Bada-
csonyból indul és oda is érkezik 
vissza.
· 2018. aug. 26-án kerül meg-
rendezésre az V. 3Vulkán ka-
landfutás, mely idén a Csobánc 
tövéből, Gyulakesziből fog el-
startolni. A 3 vulkán: a Csobánc, 
a Tóti-hegy, és a Hegyesd várja 
a futókat és a szurkolókat.

2018. augusztus 
18-án 22.03-kor a 
keszthelyi kórház-
ban megszületett
Fazekas Bendegúz  
(51 cm, 2830 gr). 

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

.

-

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Sport és hagyomány
Jubileumi sakkverseny a néhai tapolcai polgármester emlékére
SAKK - Immár tizedik al-
kalommal rendezte meg 
sikerrel az Ács János Em-
lékversenyt, Tapolca Vá-
ros Nemzetközi Nyílt 
Egyéni Sakkversenyét a 
Tapolca Városi Sport-
egyesület sakkszakosztá-
lya a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban, 
augusztus második hét-
végéjén.

Az évtizedes hagyományok-
kal rendelkező egyéni sakk-
verseny 2009-től viseli a vá-
rosi sportéletet, a sakk szak-
osztályt és ezt a nemzetközi 
versenyt hosszú évekig tá-
mogató, tíz éve elhunyt egy-
kori polgármester nevét.
A megnyitón Lévai József al-
polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, Lakos Niko-
letta, tapolcai olimpikon 
közreműködésével külön az 
Ifjúsági CsB országos baj-
nokait, azaz Ács Mártont, 
Bodó Boglárkát, Buzás Ber-
talant, Juhász Juditot, Kas-
nya Pétert, Kötéljártó Áront, 
Margl Rolandot, Tóth Bar-
nabást, valamint Tóth Cson-
gort, illetve Gaál Zsókát, aki 

Rapid Európa – bajnoki cí-
met szerzett nemrég Nagy-
váradon.
A megmérettetés négy na-
pon át zajlott két kategó-
riában, közel nyolcvan fő 
részvételével. Az A csoport-
ban értékszám korlátozás 
nélkül, míg a B csoportban 
az utánpótlás korú verseny-
zők 1600 értékszám korláto-

zással, életkortól függetle-
nül indulhattak.  A versenyre 
az ország egész területétől 
neveztek, ezen kívül Svájc-
ból, Horvátországból, Len-
gyelországból, és Szlováki-
ából is érkeztek. A csoport-
ban első Egresi Máté, má-
sodik Jakab Béla, harmadik 
Ugroczky Péter. B csoport-
ban az első helyezett László 

Balázs, második a Tapolca 
VSE színeiben Kasnya Pé-
ter, harmadik pedig Farkas 
József. A legjobb tapolcai if-
júsági játékos címet Margl 
Roland, míg a legjobb tapol-
cai felnőtt játékos elismerést 
Pásztor Ferenc érdemelte 
ki. Az eredményhirdetésen a 
díjakat Dobó Zoltán polgár-
mester adta át.                 (me)

Egy hétvége alatt három 
versenyen is remek ered-
ményt értek el a Tapolcai 
Trappolók. Magyar bajno-
ki címet és érmeket is hoz-
tak haza nyár elején.

A keszthelyi Sunset Runon 
öt Trappoló állt rajthoz, kö-
zülük a 7 kilométeres távon 
Szám Lajos kategóriájában a 
dobogó második fokára áll-
hatott, Kustos István pedig a 
14 kilométeres távon kate-
góriájában a bronzérmet 
hozta haza.
A budapesti 25. K&H moz-
dulj! maraton- és félmara-
ton váltóversenyen, előbbi 
távon indulva a négyfős 
Trappolók - Mazsola csapat, 
azaz Domán Gábor, Domán 
Rajmund, Sebestyén Zsolt és 
Illés Mátyás, 3 óra 7 perc 49 
másodperces idővel a hete-
dik helyen végzett.
Velencén rendezték meg az 
OptiVita 12 órás Ultrafutó 
Magyar Bajnokságot, ahol 
Tapolcát három futó képvi-

n TÁJÉKOZTATÁS - 
Tapolca több sikeres ren-
dezvénynek is otthont 
adott a hétvégén. A Hun-
gária Kupa tájfutó ver-
senyről, a Dr. Papp Pál – 
Csermák József Kalapács-
vető Emlékversenyről, il-
letve a XX. Tapolca Ku-
páról következő lapszá-
munkban olvashatnak.(m)

n FOCI - Az MTD 
Hungária Megyei III. o. 
Déli csoportjában meg-
kezdte az őszi szezont a 
Tapolcai Öregfiúk FC és a 
Diszeli SE is. Az öregfiúk 
az első fordulóban Viski 
László és Horváth Csaba 
góljával 2:1-re győzedel-
meskedtek a vendég Rév-
fülöp NKSE felett. Edző 
Boczkó Gyula. Hétvégén a 
Diszeli SE látta őket ven-
dégül, ahol a házigazdák 
0:8-ra maradtak alul az 
öregfiúk csapatával szem-
ben.                         (me)

n STRANDKÉZI - A 
Tapolcáról indult John 
András csapata, az Oros-
házi FKSE-LINAMAR 
(Hír-Sat BHC), 2:0-ra 
győzte le a DINAMIT 
BHC együttesét a Strand-
kézilabda Nemzeti Baj-
nokság döntőjében Bala-
tonbogláron, megszerezve 
ezzel a magyar bajnoki 
címet.                      (me)

selte. A verseny érdekessé-
ge, hogy éjszaka rendezik 
meg, este nyolc órától más-
nap reggel nyolc óráig tart. A 
Trappolók nyílt (amatőr) ka-
tegóriában álltak rajthoz. 
117,4 kilométerrel Nagy 
Miklós elsőként ért célba, 
így ő vihette haza az előkelő 
„Magyar bajnok” címet. A 

Tíz órán át tekertek
A tizedik alkalommal meg-
rendezett Spinpa Marato-
non a Spinning Club Ta-
polca is megmérette ma-
gát. A dobogó közeli ne-
gyedik helyen zártak.

A hatalmas hőség sem áll-
hatta útját a lelkes verseny-
zőknek, akik a keszthelyi 
Városi Strandon tíz órán át 
tekertek a spinning kerékpá-
rokon. A nyolcfős csapatok 
azonos ellenállásra állított 
kerékpárokon, felváltva tö-
rekedtek a minél több 

kilométer „megszerzésére". 
A tizenegy induló együttes 
közül a tapolcai csapat, 
melynek tagjai Borsos Tóth 
Szilvia, Kovács Angéla, Kö-
vessiné Müller Katalin, Kö-
vessi Sándor, Szalainé Ge-
lencsér Márta, Szita Gábor, 
Szűcs Zoltán, valamint Végh 
Attila volt, a negyedik he-
lyen zárt. A csapattól meg-
tudtuk, a verseny remek 
hangulatban telt, jó volt a 
szervezés, és még a kánikula 
sem tudta elvenni a jóked-
vüket.                            (me)

dobogó második fokára 
112,4 kilométerrel Szalkai 
Zsolt állhatott, Földesi Jó-
zsef pedig az ötödik helyen 
zárt, 97,4 kilométeres telje-
sítménnyel. 
Az összesített versenyben 
Miklós a negyedik, Zsolt az 
ötödik, míg József a tizedik 
helyen végzett.                (me)

Remek „futó” hétvége

Rövid hírek
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Minden évben nagy népszerűségnek örven a tapolcai verseny. Idén is sokan ültek 
asztalhoz                                                                                                              Fotó: Májer Edit

Nagy Miklós (balra) aranyérmet, Szalkai Zsolt pedig 
ezüstérmet szerzett Velencén. Földesi József (elöl) az 
ötödik helyen zárt                            Fotó: Helyszíni felvétel

Remek volt a hangulat, a versenyen jól érezték magu-
kat a tapolcaiak                                Fotó: Helyszíni felvétel



Átsuhantak Tapolcán
A Tour de Hongrie kerékáros verseny a városon is áthaladt
Tapolcát is érintette a Tour 
de Hongrie kerékpáros 
verseny. Múlt szerda dél-
után haladt át a mezőny a 
városon, a Fő téren prog-
ramokkal készültek.

A magyar kerékpárosok, a 
világ egyik legnagyobb ér-
deklődést kiváltó sportese-
ménye, a  francia körver-
seny, a Tour de France min-
tájára hívták életre annak ha-
zai változatát, a Tour de 
Hongrie-t, 1925-ben. A nem-
zetközi kerékpáros körver-
seny történetében többször 
is voltak hosszabb, rövidebb 
kihagyások, de mindig sike-
rült folytatni, adott esetben 
új szintre emelni a meg-
mérettetést.
Idén harminckilencedik al-
kalommal rendezték meg a 
865 kilométeres nemzetközi 
országúti kerékpáros meg-
mérettetést, melynek térké-
pére első ízben került fel 
Tapolca is. Prológból és öt 
szakaszból állt a verseny, 
mely rögtön az első napján, a 
Balatonalmádi – Keszthely 
útvonalon érintette városun-
kat. Gyulakeszi irányából 
érkezett a mezőny, majd a 
Kossuth utcára kanyarodva 
haladtak át a Fő téren, a De-
ák Ferenc utcáról pedig a 
Sümegi útra fordulva hagy-
ták el Tapolcát. A kerékpá-
rosok igen rövid idő alatt, fél 

négy után haladtak át a Fő 
téren felállított szurkolói 
központon, a nézelődők vi-
szont annál nagyobb lelke-
sedéssel fogadták őket, va-
lamint a jelentős számú fel-
vezető-, illetve biztosító jár-
művet is. A versenyt heli-
kopter kísérte, melynek kö-
szönhetően a városról légi 
felvételek is kerültek be az 
összefoglalóba. Megtudtuk, 
médiamegjelenés szem-
pontjából az idei év az ed-
digi legkedvezőbb, ugyanis 
195 országban is hírt adnak a 
sporteseményről.
A tapolcai kiemelt részhaj-
rára számos kísérőprog-
rammal készültek a Fő téren. 

A legkisebbeknek témába 
vágó aszfalt kréta-rajzver-
senyt hirdettek, illetve ke-
rékpáros ügyességi pályát 
állítottak fel. A bringás szép-
ségversenyre kerékpárt és 
annak utasát várták kreatív 
jelmezekben. Az idősebbek-
nek lehetőségük volt a Kel-
lys kerékpárokat tesztelni, 
valamint kivetítőn követni a 
körversenyt. Fazekas Den-
nis salakmotor versenyző is 
kitelepült. Szívesen beszél-
getett az érdeklődőkkel, mu-
tatta meg nekik motorjait és 
osztotta meg tapasztalatait a 
sportággal kapcsolatban. 
Miután a mezőny áthaladt, 
rövid motoros bemutatóval 

is megörvendeztette a kö-
zönséget.
A Fő tértől távolabb, a Vá-
rosi Sport – és Szabadidő 
Centrumban az „I love TdH, 
Tapolca” feliratot „nyírták 
bele” az egyik füves pályába 
a sporttelep kreatív dolgo-
zói. Dobó Zoltán polgár-
mester elmondta, örültek a 
hírnek, hogy Tapolca is ré-
szese lehet ennek a neves 
Közép – európai versengés-
nek, illetve hogy ilyen szép 
számmal eljöttek a közös 
bíztatásra. Kifejtette, ha már 
csak egy embert is ösz-
tönöznek az itt látottak, 
hogy kerékpárra szálljon, 
már megérte.                  (me) 

  2018. AUGUSZTUS 24.MOZAIK 8 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Tapolcán a Fő téren kialakított szurkolói ponton várták az érdeklődők a kerékpá-
ros mezőnyt                                                                                                        Fotó: Májer Edit

Heti SÜTI

Képviselőfánk

Hozzávalók a tésztához: 10 dkg 
zsír, 5 tojás, 20 dkg liszt, pici só
A krémhez: 5 db tojás, 6 dl tej, 15 
dkg cukor, 10 dkg liszt, 2 vaníliás 
cukor. 
A tetejére tejszínhab, porcukor
Elkészítés: Egy lábasba 2 dl vizet 
öntünk, hozzáadjuk a zsírt és egy 
pici sót. Felforraljuk, amikor a zsír 
elolvad hozzáöntjük a lisztet, és fa-
kanállal addig keverjük, míg elvá-
lik az edény falától és összeáll. Le-
vesszük a tűzről, és még melegen 
hozzáadjuk egyenként a tojásokat, 
mindegyikkel külön jól elkever-
jük. Egy sütőpapírral borított tepsi-
re kis halmokat rakunk egymástól 
4-5 cm-es távolságra, és fél órát pi-
hentetjük. 200 fokos gőzös sütő-
ben sütjük. (Én a tészta tetejét is 
lespricceltem vízzel.) 15-20 percig 
nem nyitjuk ki a sütő ajtaját, mert a 
tészta összeesik. Ezután kivesszük 
a vizet, levesszük a hőt 170-180 
fokra, és így sütjük még 10-15 per-
cig, vagy 150 fokon légkeveréssel. 
Végül lezárjuk a sütőt, és kitá-
masztott ajtóval a sütőben hagyjuk 
kihűlni. A vaníliakrémhez a tojás-
fehérjéket a fele cukorral kemény 
habbá verjük. A tojás sárgákat el-
keverjük a többi cukorral, vaníliás 
cukorral, a liszttel és kevés hideg 
tejjel. A többi tejet felforraljuk, és 
folytonos keverés közben hozzá-
öntjük a kikevert vaníliás masszát. 
Majd addig főzzük, míg el nem 
válik az edény aljától. Még forrón, 
lazán belekeverjük a tojáshabot.
A fánkok tetejét levágjuk, kiszed-
jük az esetleges hártyákat, és meg-
töltjük a kihűlt krémmel. A krém 
tetejére jó keményre vert tejszín-
habot nyomunk, visszatesszük a 
kalapkákat, és a tetejét porcukorral 
megszórjuk.
                  Dobosné Szabó Márta
                  Székesfehérvár

Hirdetés
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