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Veterán motorosok
Csillagtúrán a múlt idők motorkerékpárjai, tizenkilencedszer
TALÁLKOZÓ - Patinás és 
újszerű állapotú Jawa-k, 
Pannóniák, Danuviák, 
Izs-ek, Puch-ok, MZ-k, 
BMW-k büszke gazdái 
jöttek össze a napokban 
egy kellemes hétvégére 
Diszelbe.

A Rozsdamarók Veteránjár-
mű Egyesület immár 19. al-
kalommal hívta vendégség-
be környékbeli, hazai és kül-
földi barátait. 
Az öreg kétkerekű járművek 
szerelmeseinek valóságos 
ünnep az évente egyszer 
megrendezett diszeli vete-
ránmotoros találkozó. Ilyen-
kor kellemes motoros felvo-
nulással, játékos csillagtúrá-
val, ügyességi versenyek-
kel, de legfőképpen nagy 
barátkozással ütik agyon az 
időt. 
A szombat reggeli eső leg-
feljebb a csillagtúra elindu-
lását késleltethette, de a 
megvalósulását nem. Némi 
csúszással indult el a nagy-
jából 100-120 résztvevő, 
hogy a Káli-medence tájait, 
településeit bejárva, felhőt-

lenül élvezze az együtt mo-
torozás semmihez sem ha-
sonlítható örömét. A túra, il-
letve a túrához kapcsolódó 
játékos verseny a diszeli kö-
zösségi háznál ért véget, 
ahol a tapolcai Új Idők rock-
zenekar koncertje, a kapcso-

lódó verseny eredményhir-
detése és egy nagy közös fo-
tózkodás volt a program. A 
rendezvény zenei részét a 
Vállalkozók Területi Ipar-
testülete rendezte a TOP-
7.1.1-16-H-014-3 felhívásra 
beadott helyi támogatási ké-

relmük keretében. A résztve-
vők innen a közeli Artemisz 
vadászházba, étterembe vo-
nultak át, ahol  közös vacso-
rával, éjszakába nyúló kö-
tetlen beszélgetéssel, az él-
mények felidézésével zárult 
az idei program.                 (tl)

Próbaüzemben van már a 
napelemes lámparendszer

Faszénen sült finomságok

30 napos próbaüzemre egy 
korszerű napelemes köztéri 
lámpát állított fel a forgal-
mazó cég a Dobó lakóte-
lepen, konkrétan a Billege 
utcában - tájékoztatta lapun-
kat Horváth Gábor, a város-
üzemeltetési csoport műsza-
ki ügyintézője. Ha a techni-

ka a próbaidő alatt beváltja a 
hozzá fűzött reményeket, 
akkor a köztéri világítást 
nélkülöző Billege utca teljes 
hosszában ilyen lámpaosz-
lopokat és lámpatestet tele-
píthetnek, de a város egyéb 
részeire is kerülhet belőlük a 
közeljövőben.                    (tl)

Immmár második alka-
lommal szerveztek Big 
Green Egg barbeque és 
grill hétvégét Tapolcán, a 
tavalyi rendezvényhez 
hasonlóan, ezúttal is a 
Köztársaság tér volt a 
helyszín.   

A faszénen sült finomságok 
körül forgó gasztronómiai 
eseménynek pénteken és 
szombaton adott otthont a 
város. Rendkívül egyszerű 
begyújtani, a sütési hőmér-
séklet pedig szabályozható, 
így még a kezdők is nagy-
szerű fogásokat készíthet-
nek a Big Green Egg fa-
szenes sütőivel- állítják a 
fesztiválgazdák, akik idén is 
kitelepültek a Köztársaság 
térre, hogy megmutassák, 
mitől lesz sokkal finomabb a 

hús, mint azt általában meg-
szokhattuk.
- A Big Green Egg sütők ké-
pességeitől, a tisztán fasze-
nes alapú füsttől, és a rend-
kívül lassú, hosszú órákon át 
tartó, rendkívül kíméletes 
sütéstől- árulta el lapunknak 

Fülöp Dániel. A tapolcai 
vállalkozó, aki a Big Green 
Egg barbeque eszközök te-
rületi forgalmazója, a tavalyi 
évhez hasonló módon kép-
zelte el és valósította meg 
elképzelését. (Folyt. a 3. ol-
dalon „Big...” címmel)     (tl)

Napjaink 
harcosai
A monitor mögött ülő 
ember gyakran na-
gyon bátor. Beszól 
bárkinek a világhálón, 
lehülyéz, idiótáz mást, 
akivel nem egyezik a 
véleménye. Aztán 
ugyanaz a harcos 
szellemű fotelhős, 
amikor kimegy az ut-
cára, szótlanul elha-
lad olyanok mellett, 
akiket korábban eset-
leg éppen ökörnek 
nevezett, vagy le sem 
írható ocsmányságú 
jelzőkkel illetett. Ezt a 
jelenséget is meghoz-
ta nekünk ez a digita-
lizált világ. Volt idő, 
amikor a másik meg-
sértése, bizonyos kö-
rökben, életre-halálra 
menő párbajt ered-
ményezett, máshol 
jobb esetben csak né-
hány pofon csattant, 
de semmiképpen 
nem maradt követ-
kezmények nélkül.  
Ma sokan azt hiszik, 
hogy a virtuális világ 
védelmet nyújt. Pedig 
nem. Örökké nem.

          Szijártó János

Horváth Gábor szerint ha beválik, hat-nyolc oszlopra 
szerelt napelemes lámparendszerrel oldják meg a Bil-
lege utca teljes közvilágítását                                  Fotó: tl.

Az öreg kétkerekű járművek szerelmeseinek valóságos ünnep az évente egyszer 
megrendezett diszeli veteránmotoros találkozó                                                      Fotó: tl.

A minőségi füstölt finomságok iránt fogékony vendé-
gekben nem volt hiány                                          Fotó: tl.
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ség kérésére egyes belvárosi 
társasházakhoz, a Csobánc 
utca egyes pontjaira, az Y-ok 
házak környékére, a Dobó 
lakótelep buszfordulójához 
és több önkormányzati érde-
keltségű telephely környé-
kére. 
Két éven belül összesen hat-
van hasonló tudású kamera 
telepítését tervezzük. Köz-
ponti rendszerünk kiváló, 
akár kilencven kamera képét 
képes kezelni és két héten 

keresztül tárolni is- árulta el 
lapunknak Dobó Zoltán.   (tl)

Megérkeztek Tapolcára 
az új kamerák, amelyek 
akár heteken belül mun-
kába is állhatnak

Horogkeresztek keltette vihar
Horogkereszteket festet-
tek Tapolcán a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont, azaz a volt zsinagó-
ga épülete és a helyi Fi-
desz iroda falára.

Az ügyben a párt tapolcai 
elnöke és az önkormányzat 
is feljelentést tett. Császár 
László, a Fidesz tapolcai ve-
zetője lapunknak elmondta, 
az eset péntekre virradóra 
történt,  s amint megtudta a 
hírt, értesítette a hatóságo-
kat. Az ügyben rongálás vét-
ségének gyanúja miatt indult 
rendőrségi eljárás ismeret-
len tettes ellen. A volt zsina-
góga homlokzatára három, a 
Fidesz-irodára pedig egy ho-
rogkeresztet festettek fel.
A jelenleg művelődési köz-
pontként működő egykori 
zsinagógán már pénteken 
előbb fehér festékkel, majd 
az eredeti színnel átfestették 
a horogkereszteket. Erről 
Dobó Zoltán tapolcai pol-
gármester tájékoztatta la-
punkat. - Elítéljük, és értet-
lenül állunk a tolakodó pri-
mitívséggel szemben. A fel-
jelentést megtettük, a térfi-
gyelő kamerák képeit szak-
értők vizsgálják, s úgy tűnik, 
nyomon vannak - tette hoz-
zá. Egyben lapunkon ke-
resztül is köszönte az össze-
fogást és a gyors segítséget 
az eredeti állapot visszaállí-
tásában résztvevő helyi vál-
lalkozóknak.
A kár több 100 ezres, összes-
ségében akár milliós nagy-
ságrendű  is lehet, így sokan 

Megérkeztek az új térfigyelő kamerák

A falakra kent horogke-
resztek politikai vihart is 
okoztak Tapolcán

Tapolca közbiztonságának 
javítása érdekében, első 
ütemben összesen  húsz,  
minőségi képalkotásra ké-
pes térfigyelő kamerát állít 
szolgálatba a város.
Amint arról Dobó Zoltán 
polgármester beszámolt, a 
napokban közel kétmillió 
forint értékben megérkeztek 
a megrendelt kamerák, ame-
lyeket a rendőrség is alkal-
masnak tart a hatékony térfi-
gyelési feladatra. A rendszer 

gyakorlatilag sötétben is lát, 
színes képalkotásra képes, 
akár ötven méterről is képes 
felismerhetően megmutatni 
az emberi arcot- tudtuk meg. 
- A most érkezett húsz kame-
ra kihelyezésére,  részben a 
rendőrség, részben a lakos-
sági kéréseket, észrevétele-
ket figyelembe véve, kollé-
gáink tettek javaslatot. Ezek 
a kamerák kerülnek ki a vá-
ros ki-, és bevezető pontjai-
ra, több tapolcai lakóközös-

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Augusztus 5. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Augusztus 12. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Augusztus 26. 14.00-16.00
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
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Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
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Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 21.

kíváncsiak arra, vajon ki az 
elkövető.
„Tapolca a rettegés városa 
lett, a város főutcáján olyan 
jelkép jelent meg, melynek 
égisze alatt milliók haltak 
meg” - hangzott el a Fidesz-
KDNP hétfői sajtótájékozta-
tóján, amelyre lapunk nem 
kapott meghívást, így annak 
részleteiről csak annyit tu-
dunk, amennyi a világhálón 
megjelent. Fenyvesi Zoltán 
országgyűlési képviselő és 
Császár László, több más 
mellett, azt is számon kérte 
Dobó Zoltán polgármester-
től, hogy korábbi ígéretével 
szemben, miért nem megol-
dott még Tapolca kiemelt ré-
szeinek bekamerázása.
Másnap, azaz kedden déle-
lőtt a megszólított polgár-
mester a városházán reagált 
erre. - Az, hogy valaki ho-
rogkereszteket fest a falra 

még nem jelenti azt, hogy itt 
azzal bárki is azonosulna. Ez 
bűncselekmény, amelynek 
felderítése a rendőrség dol-
ga. Nem gondolom, hogy 
ebből politikai ügyet kellene 
kreálni, s azt meg főleg nem 
gondolom, hogy Tapolcán 
bárkinek rettegnie kellene 
emiatt. Az persze lehet, hogy 
Császár László retteg, s talán 
polgármesterként is azért 
járt mindig autóval, azért 
nem beszélt, találkozott a ta-
polcaiakkal, mert rettegett. 
Sőt retteg most is annak a 
kórhaznak a gazdasági igaz-
gatójaként, amelynek aktív 
osztályainak megszünteté-
sében vezető szerepet ját-
szott. Nos, mindezt végig-
gondolva, az ő helyében va-
lóban van ok a rettegésre. A 
tapolcai választók ugyanis 
végleg megelégelték a gyű-
löletkeltő  politizálást. Hoz-

záteszem, hogy a Fidesz iro-
da falán lévő horogkereszt 
eltüntetése is az én megbí-
zásomra történt. Talán nekik 
is erre kellett volna helyezni 
a hangsúlyt, nem a horogke-
reszt előtti pózolásra. A ka-
merarendszer kapcsán meg 
kell jegyeznem, hogy Csá-
szár László polgármestersé-
ge alatt 8 millió forintért el-
készült egy olyan beruházás, 
amely teljesen alkalmatlan 
biztonsági megfigyelésre, 
viszont tökéletesen alkal-
mas arra, hogy közpénzeket 
tüntessenek el. Huszonkét 
kamerából egy működött. 
Ebben mi előre léptünk, a 
belváros újbóli bekamerá-
zása folyamatban van, a ge-
rincvezeték elkészült, a képi 
anyag rögzítése megoldott. 
A kamerarendszer feljeszté-
se várhatóan másfél hónap 
múlva fejeződik be.        (szj)

Állatorvosi ügyeleti rend      
Július 13-14. szombat-vasárnap 
Dr. Szabó Béla 20/4752965
Július 20-21. szombat-vasárnap 
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
Július 27-28. szombat-vasárnap 
Dr. Ruzsa György 70/4138505
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20 
között,  kizárólag sűrgősségi, életveszély 
elhárítása céljából vehető igénybe. 

http://www.tapolca.hu


Megújult a Sport- és Turistaszálló
Befejeződött a Sport – és 
Turistaszálló felújításá-
nak második üteme. Erről 
az üzemeltető Tapolca 
Kft. ügyvezetője, Rédli 
Károly tájékoztatta la-
punkat.

A helyileg, a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium 
Alkotmány utcai diákszálló 
épületének második emele-
tén kialakított sport – és tu-
ristaszállót érintették a mun-
kálatok. - A felújítás egy fo-
lyamatnak a része, jelentős 
állomása volt. Nagyjából két 
évvel ezelőtt fogalmazott 
meg a képviselő - testület 
határozatával egy három 
éves ciklust, amelynek az el-
ső üteme lényegében a má-
sodik emeleti, egykori kollé-
gium szint teljes felújítása 
volt, valamennyi felületnek, 
nyílászárónak, részben cse-
réje, részben felújítása. A 
változtatások legfontosabb 
eleme, hogy korábbi, kollé-
giumi időkből örökölt hely-
zet - miszerint két szobához 
tartozott egy közös fürdő-
szoba - megszűnt, mivel 
most már a két, illetve ese-
tenként három ágyas szo-
bákhoz külön fürdőszobát 
alakítottak ki - tudtuk meg 

Rédli Károlytól. Kitért arra 
is, hogy a belső átalakítások 
részben már megtörténtek az 
első ütemben, a 2018-as év 
vége előtt, közel húsz millió 
forintos nagyságrendben. Ez 
folytatódott idén is, további 
tizenöt millió forintos ösz-
szeggel, így már a teljes 
szint készen van, felújítása 
befejeződött. A harmadik, 
egyben utolsó fázisa a fo-
lyamatnak a tető kettős szi-
getelése lesz - egyrészt a 
problémás csapadék vízszi-
getelés megújítása, rendbe 
tétele, másrészt a követel-
ményekhez igazodva egy 

szabályoknak megfelelő 
külső hőszigetelés.
A sportszálló kihasznált-
ságával kapcsolatban meg-
tudtuk, egyelőre folytatódik, 
és részben erősödik az a ten-
dencia, ami a korábbi évek-
ben is kialakult, hogy a nyári 
időszakban 90%-os a fog-
laltság. Ezen évek óta dol-
goznak, hiszen visszatérő 
vendégeik vannak, akik ki-
fejezetten őket és ezt a 
komplex szolgáltatást kere-
sik, ami a szállás, az ellátás 
és az edzéslehetőség biztosí-
tását is magában foglalja, lé-
vén, hogy edzőtáborról van 

szó. Ezt a tendenciát min-
denképp szeretnék folytatni, 
de emellett céljuk, hogy egy 
egész évben nyereségesen 
működtethető szállóhoz 
szükséges feltételeket is ki 
tudjanak alakítani. Az ügy-
vezető hozzátette, úgy gon-
dolja, a város turisztikai, 
idegenforgalmi törekvései 
ebben mindenképpen part-
nerséget biztosítanak és re-
méli, sikerül együtt kidol-
gozni egy olyan rendszert, 
amelyben gazdaságosan 
működtethető egész évben a 
tapolcai sport- és turista-
szálló.                         (me)
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A kollégium második emeletén kialakított Sport- és Turistaszálló felújításának má-
sodik üteme befejeződött                                                                                 Fotó: Májer Edit

Tapolcai adományok Aknaszlatinának
A Határtalanul! program 
célja a magyar-magyar kap-
csolatok építése, személyes 
kapcsolatok kialakítása, el-
mélyítése. A program a nem-
zetpolitikai célt fordítja le 
konkrét tapasztalatokra, 
azaz a Határtalanul! a nem-
zeti összetartozás operatív 
programja – olvasható az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma oldalán.
A tapolcai hetedikesek már 
évek óta utazhatnak a hatá-
ron túlra a pályázat kapcsán, 
melynek eredményeképpen 
barátságok születtek, és 
partnerkapcsolatok jöttek 
létre tapolcai és felvidéki in-
tézmények között. 
Most a Kárpátaljai Szolida-
ritási Program keretében az 
önkormányzat nyújtott be 
pályázatot a minisztérium-
hoz, hiszen sok éve tartó jó 
kapcsolatot ápol városunk a 
kárpátaljai Aknaszlatina te-
lepüléssel, az ottani óvodát 
minden évben anyagilag is 
támogatja. A pályázat nyert, 
a tapolcai csapat pedig útra 
kelhetett. Az önkormányzat 
dolgozói, önkormányzati 

képviselők, civil szerveze-
tek tagjaival, sportvezetők-
kel, szociális-, kulturális-, 
turisztikai szakemberekkel, 
valamint a szociális alapel-
látás munkatársaival útnak 
indultak 2019. május 12-én 
hajnalban. Az autóbuszon 
alig akadt hely, annyi gyer-
mek- és felnőttruhát, köny-
vet, gyermekjátékot gyűjtött 
össze a tapolcai küldöttség. 
Két szervezet részesült az 
adományokból. Az aknasz-
latinai Szent Anna Katolikus 
Óvoda kisgyermekei és az 
ottani Szent Család Karitász 
vették át a csomagokat. Az 
óvodások zenés-táncos mű-
sorral köszönték meg az 
ajándékokat, Puliszka Éva 
óvodavezető pedig, aki az út 
programjának szervezésé-

ből is kivette a részét, hálás 
szívvel mondott köszönetet 
az egymillió forint pénzado-
mányért és a hasznos cso-
magokért. A tapolcai csoport 
a látogatás emlékére fenyő-
fákat ültetett a település plé-
bániájának kertjében. A 
négynapos út során a negy-
venfős küldöttségnek alkal-
ma nyílt megismerkedni Ak-
naszlatina mellett Bereg-
szász, Munkács, Szolyva, 
Técső, Verecke szépségei-
vel, történelmi és kulturális 
értékeivel. A találkozások 
során bepillanthattak az ott 
élő magyarság napi küzdel-
meibe, az intézménylátoga-
tások alkalmával az őket 
megtartó oktatási rendszer-
be, valamint a vallási- és 
nyelvi sokszínűségbe.    (km)

A tapolcai küldöttség                     Fotó: Helyszíni felvétel

Big Green 
Egg hétvége

A Tapolca VSE ifjú tehet-
ségét, Juhász Juditot kér-
ték fel, hogy képviselje a 
sakk sportágat a Beach 
Sports Festival 2019 – 
Nyári Sportbajnokságok 
Hete megnyitóján.

A napokban, hagyományte-
remtő szándékkal, első alka-
lommal rendezték meg a ka-
ribi tengerpartok hangulatát 
idéző, Budapest határában 
fekvő LUPA Bech-en, tizen-
három helyszínen, negyven 
sportágban, negyvenöt ver-
sennyel, 2500 versenyző 
részvételével a legnagyobb 
magyarországi nyári sport-
fesztivált. A meghirdetett 
sportágak széles palettáján 
helyet kaptak bemutató 

sportágak, e-sportok, harc-
művészetek, labdajátékok, 
szabadtéri-, illetve technikai 
sportágak, vízisportok, vala-
mint szellemi és precíziós 
sportok. Utóbbi kategóriá-
ban kapott helyet a sakk is, 
melynek képviseletére Ju-
hász Juditot találták a leg-
alkalmasabbnak. - A sportért 
felelős államtitkár úr részé-
ről kaptuk a felkérést a ren-
dezvényre, hogy Tapolca 
képviselje a sakk sportágat. 
A TVSE sakk szakosztály 
részéről Juhász Judit vett 
részt a megnyitón, utána 
pedig sakk szimultánt adott 
a résztvevőknek - tájékoz-
tatta lapunkat Istvándi La-
jos, a sakk szakosztály ve-
zetője.                              (me)

A tapolcai Juhász Judit (középen) a „Beach Sports Festi-
val 2019 – Nyári Sportbajnokságok Hete” megnyitóján

(Folytatás az 1. oldalról)
A remek faszénen készült 
füstölt húsokat, a belőlük 
készült tálakat, hamburgere-
ket így többek között a Cso-
bánci Bormanufaktúra, vagy 
éppen a Stari kézműves sö-
reivel öblíthették le a ren-
dezvény látogatói. A minő-
ségi füstölt finomságok iránt 
fogékony vendégekben pe-
dig nem volt hiány, sokan 
kóstolták meg a BBQ éte-
leket már a nyitónapon is. 
Aki pedig tizennyolc óra 
után érkezett a Köztársaság-
térre, az már élőzenei alá-
festéssel fogyaszthatta el a 
különleges „zöld tojások-
ban” sült húsokat, hiszen ak-
kortól már a helyi Új Idők 
zenekar unplugged felállás-
ban játszotta dalait. 
A rendezvényt a Big Green 
Egg Bolt Tapolca szervezte, 
míg a zenei részt a Vállal-
kozók Területi Ipartestülete 
rendezte a TOP-7.1.1-16-H-
014-3 felhívásra beadott 
helyi támogatási kérelmük 
keretében. Standot a Stari 
sör, a Csobánci Bormanu-
faktúra, a Smoking Guns 
Barbeque szószok és a Smo-
ke&Meat Food Truck nyitott 
a program két napján.        (tl)

Judit a sakkot képviselte

 Fotó:Helyszíni felv.



Sportpark avatás
és egészségnap

ZALAHALÁP - Sport-
parkot avattak a IV. Zala-
halápi Sport- és Egész-
ségnapon, a közelmúlt-
ban. A létesítmény kilenc-
millió négyszázezer forint-
ból, százszázalékos álla-
mi finanszírozással való-
sult meg a Nemzeti Sza-
badidős- Egészség Sport-
park Program keretében.

Az esemény kora délutáni 
megnyitóján Zalahaláp pol-
gármestere köszöntötte a je-
lenlévőket. Bedő Lajos sze-
rint a sport és az egészség 
szorosan összekapcsolódik, 
a testmozgásnak fontos sze-
repe van az emberek életé-
ben, ahogy a településen zaj-
ló fejlesztések is részben e 
területhez kötődnek. - A mai 

napon  hivatalosan is átad-
juk a közelmúltban elkészült 
sportparkunkat, amelyet ter-
veink szerint több egyéb 
sportcélú létesítmény, töb-
bek között teniszpálya kiala-
kítása követ majd a futball-
pálya  szomszédságában. 
Remélem, hogy a lakosság 
egészségi állapota a jövőben 
igazolja majd e beruházások 
létjogosultságát-hangsú-
lyozta a zalahalápi polgár-
mester. 
Fenyvesi Zoltán országgyű-
lési képviselő az új létesít-
mény kapcsán arról beszélt, 
hogy a sportba fektetett pénz 
nem hiábavaló, hiszen általa 
az állampolgárok egészsége, 
közérzete és közvetetten az 
államkassza is javul. - Szív-
ből gratulálok Zalahalápnak 

a beruházás ötletéhez és 
megvalósításához! Valljuk, 
hogy a kistelepüléseken élők 
számára is fontosak azok a 
fejlesztések, amelyek a tel-
jes lakosság számára hozzá-
férhetőek és hasznosak -fo-
galmazott. Az avatási szalag 
ünnepélyes átvágását köve-
tően a település fiataljai bir-
tokba vették az új helyi  
sportparkot és megkezdőd-
tek a sport és egészségnap 
egyéb programjai is. A Ta-
polcai Egészségfejlesztési 
Iroda szervezésében egész-
ségügyi szűréseken vehettek 
részt a halápiak, de véradás, 
rendőrségi és tűzoltó bemu-
tató, sport és ügyességi ver-
senyek, ruhabörze és több 
más mellett kutyásbemutató 
is színesítette  programot.(tl)

Schmidt János a Scitec üzlet vezetője, a helyi sport és egészségnap támogatója,  
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és Bedő Lajos zalahalápi polgármester 
ünnepélyesen átadják az új sportcélú létesítményt Zalahalápon                       Fotó: tl.

Sportpályát avattak Zalahalápon
Modern, minden szem-
pontból minőségi és biz-
tonságos szabadtéri 
sportpályát avattak fel  a 
zalahalápi Csontváry Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában.

A nemrégiben elkészült be-
ruházást az iskolai tanévzáró 
ünnepségen adták át a helyi 
tanulóifjúságnak és a telepü-
lés sportolni vágyó lakóinak 
egyaránt. Amint azt Igaz 
Sándor igazgatótól megtud-
tuk, az oktatási intézmény 
udvari sportpályának felújí-
tása a napokban elkészült. A 
korábbi sportpálya új asz-
faltréteget, majd arra mo-
dern gumiburkolatot kapott 
közel 800 m2-nyi felületen.
A beruházás összköltsége 
valamivel több, mint 24 és 
fél millió forint volt, amely-
hez a zalahalápi önkormány-
zat négy és fél milliós támo-
gatást nyújtott. Az új pályán 
többek között focizni, röp-
labdázni és kosarazni is le-
het majd.
A létesítmény ünnepélyes 
felavatását jelentő nemzeti-

színű szalagot, a szülők, az 
iskola tanulói és pedagógu-
sai jelenlétében,  a térség or-
szággyűlési képviselője 
Fenyvesi Zoltán, Szabó La-
jos Konrád balatonfüredi 
tankerületi igazgató, Bedő 
Lajos zalahalápi polgármes-
ter és Igaz Sándor az iskola 
igazgatója vágta át. Fenyve-
si Zoltán méltatva a beruhá-
zást arról szólt, hogy az is-
kolák fenntartása ugyan ál-
lami feladat, de jó, ha egy 
önkormányzat magáénak ér-
zi azt, és előmozdítja  intéz-
ménye fejlődését. Szabó La-
jos Konrád tankerületi igaz-
gató szerint, a most megva-
lósult fejlesztés az együtt-
gondolkodás és az együtt-
működés szép példája. Bedő 
Lajos arra hívta fel a figyel-
met, hogy az új pályát nem 
csak a tanulók, hanem a te-
lepülés lakói is használhat-
ják majd a mindennapokban.  
Ugyanakkor a polgármester  
reményét fejezte ki, hogy az 
iskola és a falu tervei között 
szereplő tornaterem is meg-
valósulhat a jövőben a kor-
mány támogatásával.        (tl)

Balról: Igaz Sándor, Szabó Lajos Konrád, Fenyvesi 
Zoltán és Bedő Lajos átvágják a szalagot            Fotó: tl. 
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Az Új Idők a motorosoknak játszott

Veterán motorosok és az Új Idők zenekar           Fotó: tl.

a klasszikus rockzenei hang-
zást jelenti, de számos Heavy 
Metal banda is megelégszik a 
felsorolt alaphangszerek kínál-
ta lehetőségekkel. Szijártó Já-
nos, Fazekas  Ádám és Czilli  
Dániel az élőben megszólaló 
kemény műfaj élményével és 
az általa közvetíthető üzenetek-
kel, gondolatokkal ajándékoz-
ták meg a közönséget. Az Új 
Idők ugyan klasszikus kemény 
rockzenét játszik, szövegeik-
ben azonban a társadalom és az 

egyén modernkori problémáira 
is reflektál. Dalaik a „digitális 
korral” beköszönő és a vele 
párhuzamosan változó  kor-
szellem árnyoldalaira is rámu-
tatnak.                                  (x)

A kilencvenedik születésnap

A 90 éves Móricz Ferenc  egy csokor virág kíséretében 
veszi át Dobó Zoltántól és Pass Sándortól a miniszte-
relnök születésnapi üdvözlő oklevelét                   Fotó: tl.

Gasztronómia és rockzene

Színpadon az Új Idők akusztik           Fotó: Helyszíni felv.

Ez év július hatodikán ünne-
pelte 90. születésnapját a két 
évtizede  Tapolcán élő Móricz 
Ferenc. Dobó Zoltán polgár-
mester és Pass Sándor képvise-
lő köszöntötte őt Május 1. utcai 
otthonában múlt hétfőn.
A napokban három leánya, 
nyolc unokája és hat déduno-
kája körében ünnepelhette szü-
lőfaluja egyik kedvelt csárdá-
jában a tisztességben megélt 
szép kort Móricz Ferenc, aki 
Balatongyörökön született 
1929-ben. Feri Bácsi tekinté-
lyes számú évei ellenére, testi 
és szellemi értelemben is jó 
egészségnek örvend, nagy 
kedvvel és világos, tiszta logi-
kával osztotta meg életének 
fontos és izgalmas történéseit, 
tapasztalatait a város képvise-

lőivel. Elmondta, a világháború 
embertpróbáló évei, utolsó hó-
napjai számára 1944-ben kez-
dődtek, amikor 15 évesen le-
vente lett. A németországi ha-
difogságból szerencsésen haza-
tért szeretett falujába, ám édes-
apjának akkor már csak a sírját 
látogathatta meg. A nehéz idők 
hamar felnőttet faragtak a fiú-
ból, akinek onnantól már csa-
ládfőként is meg kellett állni a 
helyét az életben. Móricz Fe-
renc éppen 30 éve, emléké-
remmel elismert 32 év köz-
szolgálat után vonult nyugdíj-
ba. Megtudtuk,  1957-ben kezd-
te a szolgálatot az Állami Föld-
mérési és Térképészeti Hivatal-
ban, utolsó munkahelye a Zala 
megyei földhivatal volt, 1989-
es nyugdíjazásáig.                (tl)

Az Új Idők helyi rockbanda un-
plugged koncertje szolgáltatta 
a zenei hátteret a július 12-én 
megnyíló II. Big Green Egg 
fesztivál gasztro élményeihez 
Tapolcán, a Köztársaság téren. 
A koncert a Vállalkozók Terü-
leti Ipartestülete rendezésében, 
a TOP-7.1.1-16-H-014-3 felhí-
vás alapján valósulhatott meg. 
A Szijártó János (ének, gitár), 
Fazekas Ádám (ütőhangsze-
rek) és Czilli Dániel (basszus-
gitár, gitár) alkotta együttes, 
annak ellenére, hogy ebben a 
felállásban viszonylag fiatal 
formációnak számít, mégis jól 
összeszokott bandaként szólalt 
meg. Az együttes akusztikus 
hangszereken előadott közel 

másfél órás produkciója első-
sorban a már megjelent, illetve 
a jelenleg készülő önálló zenei 
albumain hallható számokból 
válogatott. A koncert utolsó 
harmadában azonban meglepe-
tésre egy bendzsóra cserélte az 
együttes frontembere a gitárt, 
így a gasztro fesztivál közönsé-
ge a vidámabb country műfaj-
ból is kapott egy kiadós ízelítőt. 
Az Új Idők unplugged könnyű-
zenei koncertje annak a nyolc 
részes sorozatnak volt az első 
állomása, amely az “Együtt a 
zene szárnyán” címet viseli és 
egyike a Tapolcán elindult, a 
városban működő civil szerve-
zeteket, és generációkat össze-
kapcsoló programoknak.      (x)

TOP-7.1.1-16-H-014-3 

Az Új Idők együttes koncertje 
fogadta a Rozsdamarók Vete-
ránjármű Egyesület 19. alka-
lommal megrendezett veterán-
motoros találkozójának szom-
bati csillagtúrájáról érkező mo-
torosokat a diszeli Csobánc 
Művelődési Ház udvarán, júli-
us 13-án késő délután. A kon-
cert a Vállalkozók Területi 
Ipartestülete rendezésében, a 
TOP-7.1.1-16-H-014-3 felhí-
vás alapján valósult meg, az 
„Együtt a zene szárnyán” elne-
vezésű rendezvénysorozat ke-
retében.
A tapolcai együttest Mohos 
Csaba a „Rozsdamarók” egye-
sületi elnöke mutatta be a zö-
mében motorosokból és utasa-
ikból álló közönségnek, majd 
jó szórakoztást kívánt a kon-
certhez. Az Új Idők a megelőző 
napon, a Köztársaság téren 
adott koncertet, ám annak  
akusztikus hangszereit ezúttal a 
rock lényegét jobban kifejező 
elektromos hangszerekre cse-
rélte. Az elektromos szólógitár, 
basszusgitár, dob hangszertrió 
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A Tapolcai Deák Jenő Kórházról

Én, mint építész és mint beteg, 
úgy érzem nem csak meg tu-
dom ítélni, egy-egy létesítmény 
helyzetét, de ez kötelességem 
is. Van egy kórház Tapolcán, 
melynek rekonstrukciójához a 
Magyar Állam, 1,6 milliárd Ft-
al struktúraváltást akart elérni. 
Ez nem csak sikerült de, cso-
dákat hozott létre. Különösen 
igaz ez a Belgyógyászati Ápo-
lási Osztályra. Ennek olyan fő-
igazgatója van, mint dr. Lang 
Zsuzsanna, aki csodákat mű-
velt és azt minden nap meg-
ismétli. Ezt azért tudom megí-
télni, mert minden nap meglá-
togatom ott fekvő feleségemet, 
s így pontos és hiteles képet tu-
dok festeni az ottani állapo-
tokról. Nos, ezek a csodával ha-
tárosak. Egy- kétszemélyes 
kórtermek, klíma, pasztell szí-
nű tapétával, halványzöld linó-
leum padlóval, minden szoba 
saját fürdőszobával WC-vel, 
lakkozott diófa bútorok, auto-
matikus emelőszerkezettel és 
példás tisztasággal, ami sehol 
máshol nem található! Naponta 
háromszor mossák a padlót, és 
teszik tisztába az ott fekvő 
ápoltakat. Példátlan a kórhá-

zakban az egy hétre előre kia-
dott nyomtatványban közzétett 
étkezési menü. És ehhez még el 
kell mondani, hogy csodás éte-
leket főznek. A gyógyítás érde-
kében egy csodálatos szerke-
zet, az antidekopitus, melyet a 
feleségem ágyában találtam, - 
ez egy levegővel folyamatosan 
táplált matrac, mely a felfek-
vési sebek gyógyítására hasz-
nálnak. Sikeresen. Köszönöm.
Mindezen felül egy olyan sze-
mélyzet, ápolók és orvosok, 
akiknél kedvesebbet még nem 
láttam. A főnővér egy csoda, 
szigorú, de kedves és semmi 
nem kerüli el a figyelmét. A 
főorvos, dr. Szipőcs István is 
egy csoda, igaz elfogult vagyok 
vele, mert a közelmúltban meg-
mentette az életemet, amikor a 
mentők eszméletlenül vittek 
osztályára. De a tények- tények 
és azok maradnak.
Ez ma a Tapolcai Kórház Bel-
gyógyászati Ápolási Osztály. 
Isten éltesse vezetőit dolgozóit. 
Sok sikert  áldozatos, remek 
munkájukhoz.
    2019. 06. 22. 
                Vitéz Molnár József
                Badacsonylábdi

Vitéz Molnár József külső fotója a tapolcai kórházról

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Július 18 - 24. 

csütörtök – szerda

18 - 24. csütörtök – szerda 
13:45 3D 1400,-Ft

PÓKEMBER – Idegenben  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-kaland
Hossz: 130 perc

...
18 - 24. csütörtök - szerda 

16:00 2D 1200,-Ft
Az oroszlánkirály      

Színes, szinkronizált 
amerikai családi kalandfilm

Hossz:  115 perc
...

18 - 24. csütörtök - szerda 
18:00 1200,-Ft

Csilagok határán     
Színes, feliratos angol-

német-francia sci-fi
Hossz:  112 perc

...
18 – 21. csütörtök – vasárnap  

20:00 1200,-Ft
Zöld könyv – Útmutató az 

élethez  
Színes, szinkronizált 

amerikai vígjáték
Hossz: 131 perc

...
22 – 24. hétfő – szerda 20:00 

1200,-Ft
Átkozottul veszett, 

sokkolóan gonosz és hitvány  
Színes, szinkronizált 

amerikai krimi-thriller
Hossz:  108 perc

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk Hírek azonnal!

Dupla köszöntés
Volt ok az ünneplésre a TVSE 
Sakk szakosztálynál. A bala-
tonlellei országos bajnokságon 
remek helyezéseket elért ifjú 
sportolókat, Paréj Józsefet pe-
dig kerek születésnapján kö-
szöntötték július második nap-
ján.
A Tamási Áron Művelődési 
Központban gratulált a szak-
osztály itthon is a sportolóknak, 
akik június végén, Balatonlel-
lén értek el remek helyezé-
seket. Érseki Tamara és Juhász 

Judit aranyérmet szerzett, de a 
legjobb nyolc között végzett 
Bodó Boglárka, Tóth Barna-
bás, Vajai Lili és Ács Márton is. 
Nekik a szakosztályvezetés, az 
edzők és sportolótársaik is gra-
tuláltak. Aznap ünnepelte nyolc-
vanadik születésnapját Paréj 
József, sakkoktató, egykori 
szakosztályvezető, a tapolcai 
sakk- és sportélet meghatározó 
alakja, így tortával és aján-
dékokkal lepték meg a meg-
hatódott sakkozót.       (me)

Effendy-Vin Kft.    
X-Treme Szolarium    
Eurofamily    
Lakosy Csilla EV (kozmetika)    
Vodafone    
VOKE    
Centrum Patika    
Cekker Táskabolt    
Kulcsár Attila EV (fotós)    
Avon    
Nyíregyházi Állatpark    
Opitz Péter EV (masszőr)    
Veresegyházi Medveotthon    
Veszprémi Állatkert    
Magyar Tenger Horgászbolt    
Balatoni Hajózási Zrt    
Sobri Jóska Kalandpark    
Sümegi Vár    
Zobori Élménypark    
Bikali Élménybirtok    
EFI    
Eplényi Libegő    
Szabó János EV (faesztergályos)    
Dreamline Vízitaxi    
Eperke Zöldség ès Gyümölcs    
Budapest Dumaszínház    
Pannon Várszínház    
Veszprém Aréna    
Rétes Bisztró    
Nagy és Nagy Borászati Kft.    
Horváth Helga    
Heart Kézműves Műhely 
Szombathely    
Sajtkukac Játszóház    
Ibolya ékszer-ajándék     
Balaton-felvidéki Nemzeti Park    
Szépművészeti Múzeum Budapest    
Szafner Irén EV (masszőr)    
Groupama Arena Budapest    
Korall Tapolca    
Lakosy Krisztina EV (fodrász)    
Scitec Tapolca    
Vidéki Varázs     
Sziluett Divat    
Ózon Residence Wellness    
Stroh Kati EV (manikűr/pedikűr)    
Takács Renáta EV (fodrász)    
Szabó Optika     

Kölcsey Nyomda    
Androméda Travel    
Fülöp Kertészet    
Mobilcenter    
Dekoltázs fehérnemű    
Albert Anita EV (fodrász)    
Tópart Bisztró    
Csodák Palotája    
Bakonyerdő Zrt     
Mozi - Tapolca Kft.    
Lovász Róbertné EV (fodrász)    
 Kurkó Tamás EV (fotó)    
Horváth Pince     
Borbély Családi Pince     
Veszprém Kócoska Mesebolt    
Fórum Pizzéria    
Balogh Judit EV 
(manikűr/pedikűr)    
Gosztola Brigitta grafológus    
Etalon Napstúdió    
Dream Team Étterem     
Pura vida pizzázó-Casa Nostra     
Belico Bio     
Kurkó-Rák Alexandra EV 
(kozmetika)    
Farkas-Serger Zsuzsanna (jóga)    
Rompos Virágbolt    
Perlaky műszaki bolt    
Orchidea Szalon Kordik Zsófi 
masszőr    
Orchidea Szalon Pataki Dorina 
fodrász    
Boldizsár Tünde Fitness Plus    
 Dolce Cukrászda     
Levendula Gyógynövénybolt 
(Csóka Betti)     
Szalainé Gelencsér Márti cukrász     
Hunguest Hotel Pelion Tapolca    
Ádám-Kert Kft.    
Tesco ajándékcsomag    
DM    
Káli Levendula ajándékcsomag    
Varjas Judit (ékszerkészítés)    
Darvastó     
BM Coldline Kft    
Novum Kiadó    
Face and Beauty - Szollár Diána    
Sissy Méteráru

Programajánló

ź A Hegymagasi Nyári Esték 
rendezvénysorozat keretein 
belül rendezik meg 2019. július 
22-én 18 órakor Kálnay Adél: 
Szivárványország – Utazz ve-
lem! című mesekönyvének be-
mutatóját a hegymagasi kul-
túrházban.
ź LégyOtt Zenés esték a Tó-
parton! 2019. július 25-én Sajcz 
Gábor zenél 19 órától.
ź 2019. július 26-án 21.00-3.00 
között Retro Discot és Funky 
Partyt tartanak a Tapolcai Ter-
málstrandon a Strandok Éj-
szakájának alkalmából. A belé-
pés díjtalan!
ź 2019. július 19-én kezdődik 
Kapolcson a 29. Művészetek 
Völgye. Számtalan koncert, 
árus és érdekesség várja az 
érdeklődőket egészen július 28-
áig. 
ź Zenés esték a Balaton várá-
ban koncertsorozatot szervez-
nek a szigligeti várban júliusban 
és augusztusban

Az oroszlánkirály – A Walt 
Disney stúdiójában nincs 
megállás! Alig pár hónap-
ja mutatták be az Aladdint, 
most pedig Az oroszlánki-
rály érkezik a mozikba. 
1994-ben mutatták be az 
animált rajzfilmet, amely-
ben megismerte a világ 
Simba történetét, 2019-ben 
visszatér a filmvásznakra 
az ismert történet. Vajon mi 
történik a Büszke Birto-
kon? Vajon az újabb válto-
zatban is felcsendül Timon 
és Pumba híres dala, a Ha-
kuna Matata? Ajánlom 
azoknak, akik egy kis nosz-
talgiára vágynak, de azok-
nak is, akik családi szóra-
kozás gyanánt látogatná-
nak el a moziba. A képi vi-
lágért mindenképpen meg-
éri! A filmet a tapolcai mo-
zi július 31-ig vetíti.    (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Volt ok az ünneplésre a TVSE sakk szakosztálynál. A bala-
tonlellei OB-n szépen szereplő sportolókat, Paréj Józsefet 
(középen) pedig születésnapja alkalmából köszöntötték a 
napokban                                                              Fotó: Májer Edit

A Kertvárosi Óvóda Szülői Szervezete ezúton köszöni 
támogatóinak a Kertvárosi Óvóda Tavaszköszöntő 
Jótékonysági Báljára felajánlott értékes tombolákat! 

Hirdetés



Bronzérem a nőknél
Mozgalmas volt a kézilabda bajnokság a tapolcaiak számára
Mozgalmas szezont tud-
hat maga mögött a Tapol-
ca VSE kézilabda szak-
osztály. Hét csapattal mé-
rették meg magukat a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség 
bajnokságaiban. Érmet is 
szereztek.

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a Veszprém me-
gyei Női bajnokság felső-
házában a képzeletbeli do-
bogó harmadik fokára áll-
hattak a tapolcaiak. A leg-
eredményesebb tapolcai Ru-
zsa Melissza volt, aki a gól-
lövő lista harmadik helyén 
zárt ötvenhárom góllal. Ed-
zőjük Antal Lászlóné. A 
Veszprém megyei Férfi baj-
nokság alsóházában harma-
dik helyen végzett Lakos 
Dezső edző irányításával a 
tapolcai csapat. A góllövő 
lista harmadik helyén zárt 
Sulyok Máté, harmincöt gól-
lal. Az Országos Serdülő 
Bajnokság Leány III. osz-
tály Észak – Nyugati cso-
portjában kilencedik lett az 
Antal Lászlóné vezette 
együttes. Rákos Róza Lujza 
százhúsz góljával a góllö-

vőlista hetedik helyén zárt. 
A Tóth László régióban, a 
Gyermekbajnokságban, az 
U14 III. osztály lány felső-
házban a hetedik helyen zárt 
az Antal Lászlóné vezette 
együttes, akik közül Lovász 
Zsófia a nyolcadik helyen 
zárt hatvanhét góllal a gól-
lövő listán. A Lány U13, 
valamint a Fiú U11 verse-
nyeken szépen szerepeltek a 
tapolcaiak Schneider Zsolt 
edző irányításával. A Kisis-
kolás bajnokságban az U10-
es Fiúk versenyében kitartó-

an küzdöttek a legkisebbek 
is, Antal Lászlóné vezetésé-
vel. A szakosztály utánpót-
lás nevelő munkáját Johnné 
Sallai Ibolya, valamint Ha-
vasi Gábor is segítette, akik 
óvodásoknak tartottak játé-
kos kézilabda foglalkozáso-
kat. Antal Lászlóné szakosz-
tályvezetőtől megtudtuk, a 
felnőtt együttes az utóbbi 
évek legsikeresebb szerep-
lését produkálta. Nem volt 
könnyű az elmúlt pár év, de 
mára összeállt egy olyan 
csapat, akik szívükkel, lel-

kükkel küzdenek, soha nem 
adják fel. A többi csapat is 
helytállt a bajnokságban. 
Idén pont úgy alakultak a 
korosztályok, hogy a tapol-
cai játékosok voltak a legfia-
talabbak. Ennek ellenére 
rengeteg győzelmük volt, 
mellette vereség is, de ami a 
legfontosabb, soha nem rop-
pantak össze, hanem lendü-
letesen meneteltek előre 
nézve. A szakosztály alap-
vető célja továbbra is a fo-
lyamatos és sikeres után-
pótlás nevelés.                (me)

Sakksikerek

A Tapolca Vívóklub ismét 
szép helyezéseket szer-
zett. Ezúttal Keszthelyen, 
az Olimpici GP utolsó for-
dulóján remekeltek június 
közepén.

Az Olimpici Grand Prix ha-
todik, egyben utolsó fordu-
lóját, a Gyermek – Újonc – 
Serdülő Párbajtőr Magyar 
Bajnokságot, valamint a 
Törpici Párbajtőr Idényzáró 
Balaton Bajnokságot Szalay 
Gyöngyi Emlékversenyként 
hirdették meg. Törpici leá-
nyok között 8. Konczek Lina 
Melodi, 53. Bolla Sára és 
Hegyi Dorka. A csapatok 
versenyében a három lány a 
6. helyen zárt. Törpici fiúk 
között 15. Makkos Norbert 
László, 23. Molnár Benja-
min, 51. Szabó Bende. Gyer-
mek leányok közt 8. Tarsoly 
Borbála, 10. Cséri Sára, 28. 
Cserép Dorina 52. Konkoly 
Evelin. A csapatversenyben 
a lányok bronzérmet szerez-
tek. Gyermek fiú korosz-
tályban 8. Bicsérdi Csongor, 

40. Süketes Miklós Csaba, 
46. Makkos Bence. Csapat-
ban a kilencedik helyen vé-
geztek. Újonc leányok kö-
zött ezüstérmes Tarsoly 
Borbála, 9. Sulyok Melani, 
14. Kovács Bianka, 26. Cséri 
Sára, 46. Cserép Dorina, 74. 
Konkoly Evelin. A csapat-
versenyben Bianka, Borbála 
és Melani együttes az első 
helyen, míg Dorina, Evelin 
és Sára csapata a 9. helyen 
zárt. Újonc fiúk között 24. 
Bicsérdi Csongor, 87. Mak-
kos Bence, 95. Süketes Mik-
lós Csaba, akik csapatban a 

Rómában is a dobogón

A tapolcai Tóth Zsombor 
bronzérmet szerzett Ró-
mában, az extrém küzdő-
sport világbajnokságon.

A Tapolca VSE Thai boksz 
szakosztály, azaz a Tapolcai 
Muay Thai Gym harcosa jú-
nius közepén, az olasz fővá-
rosban lépett a kötelek közé, 
az Xtreme Fighter Cham-
pion World Championship 
megmérettetésen, ahol ti-
zenkét ország négyszázöt-
ven indulója volt jelen. A ta-
polcai fiatal K1 szabály-
rendszerben, kadet korosz-

tályban, a tizenhárom-tizen-
öt évesek között, 50-55 kg 
súlycsoportban küzdött, 
majd állt a dobogó harmadik 
fokára. - Remekül éreztem 
magam a versenyen és a bu-
nyó során is. Visszanézve a 
meccset, kívülről is jónak 
tűnik. Mindenesetre van ho-
va fejlődni és továbbra is 
azon leszek, hogy egye jobb 
legyek - árulta el nekünk 
Zsombor. Edzője Szegvári 
Tamás és Gombás László, 
akiknek munkájáért külön 
köszönetüket fejezték ki a 
szülők.                             (me)

tizenötödik helyen végez-
tek. Serdülő leányok között 
16. Sulyok Melani, 20. Cséri 
Sára, 43. Tarsoly Borbála, 
74. Kovács Bianka, 96. Ko-
vács Fanni. A Bianka, Bor-
bála és Melani alkotta csapat 
a 9. helyet szerezte meg. 
Sulyok Melani 2018/2019-
es Olimpici Grand Prix ver-
senysorozatának Újonc le-
ány korcsoportjában össze-
sítésben a 4. helyen végzett. 
Sportszerű magatartásáért 
Fair play díjat kapott. 
Felkészítő, edző Gauland 
Zsófia.                              (me)

Balatonlellén rendezték 
meg június végén a Ma-
gyar Korcsoportos Sakk-
bajnokságot, ahonnan a 
Tapolca VSE sportolói ér-
meket és szép helyezé-
seket hoztak haza.

Idén is remekeltek a tapolcai 
sakkozók az országos meg-
mérettetésen. U18-as kor-
osztályban Érseki Tamara, 
U16-os korosztályban pedig 
Juhász Judit állhatott dobo-
góra. U14-es lányoknál Bo-
dó Boglárka az 5-6. helyen, 
U10-es fiúknál Tóth Barna-
bás a 4-5. helyen, U8-as 
leányoknál az öt éves Vajai 
Lili az ötödik, míg U18-as fi-
úknál Ács Márton a nyolca-
dik helyen végzett. Istvándi 
Lajos szakosztályvezető ki-
emelte még teljesítményéért 
a többi tapolcai versenyzőt 
is, név szerint Bakos Ba-
lázst, Dénes Márkot, Érseki 
Áront, Gergely Dánielt, Ga-
dó Zsombort, Kasnya Pétert, 
Kiss Dalma Lettit, Kiss Van-
dát, Korán Katalint, Szőke 
Kristófot, Szűcs Vivient, va-
lamint Tarsoly Csanádot. 
Felkészítők: Bodó Norbert, 
Búzás Bertalan, Galyas Mik-
lós, Heiligermann Gábor, 
Kosztolánczi Gyula, Margl 
Roland, Nagy Zoltán, Paréj 
József, Presznyák István. (m)

Párbajtőrözők remek helyezései
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A megyei bajnokságban szereplő női csapat bronzérmet szerzett. A képen Antal 
Lászlóné és Schneider Zsolt edzőkkel                                                          Fotó: Májer Edit

Az Újonc le-
ány csapatok 
versenyében 
a dobogó tete-
jén (balról) a 
Tarsoly Bor-
bála, Sulyok 
Melani és Ko-
vács Bianka 
együttes      

          Fotó: 
          Helyszíni  
          felvétel

A tapolcai 
Tóth Zsom-
bor Rómá-
ban bronz-
érmet szer-
zett június 
közepén 

                 

      Fotó:   
      Helyszíni  
      felvétel



A kínai konyha hete
Bemutatkozott a Távol-keleti gasztronómia a Hotel Pelionban
KÍNAI HÉT - Kínai gaszt-
ronómiai hetet tartottak a 
Hotel Pelionban, ahol a 
vendégek közelről ismer-
kedhettek meg a Távol-
keleti konyha különleges-
ségeivel.

Három szakács dolgozott fo-
lyamatosan a látványkony-
hában, ám összesen hatan 
tevékenykedtek itt egy héten 
át.

Töreky Attila vendéglátás 
menedzser lapunk érdeklő-
désére elmondta, nagyon 
pozitív volt a visszajelzés a 
vendégek részéről, ami elő-
revetíti a folytatás lehető-
ségét. A későbbiekben akár 
más, például olasz, vagy az 
erdélyi konyha is bemutat-
kozhat a szállodalánc egy-
ségeiben.
A kínai hét kapcsán azt is 

megtudtuk, hogy a Távol-
keleti szakácsok sok olyan 
fűszert, fűszerkeveréket 
használnak, amit mi nem is-
merünk, illetve sok mindent 
frissen, a vendég szeme előtt 
készítenek el. - Érdekes 

konyhatechnológiai eljárás 
a kínaiaknál az is, hogy sok 
olyan ételt készítenek, amit 
előbb megfőznek, utána sü-
tik, illetve pirítják meg. Elő-
szeretettel használnak csir-
két, pulykát és sertést. Külön 

kiemelném, hogy szeretettel 
fogadták őket itt Tapolcán a 
kollégák, példás együttmű-
ködés kísérte a kínai hét kö-
zös munkáját a nyelvi ne-
hézségek ellenére is - tette 
hozzá Töreky Attila.       (szj) 

2019.06.15.
Resch Írisz Fabióla 
és Schweighardt Róbert
2019.06.15.
Németh Dóra és
Sinkó Péter Csaba
2019.06.15.
Rácz Gergő és
Szabó Klára Erzsébet
2019.06.15.
Stankovics Katalin
és Gombás Gábor
2019.06.25.
Horváth Zsolt és
Beke Nikolett Mária
2019.06.28.
Czirók Attila György
és Szalai Anikó
2019.06.29.
Szabó Attila és
Jordán Katalin Elvira

Űrtávközlési állomás 
dolgozói találkoztak

Aszfaltozás a Barackos övezetben
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A kínai hét kapcsán pozitív volt a visszajelzés a vendégek részéről, ami előrevetíti 
a folytatás lehetőségét. A későbbiekben akár más, például olasz, vagy az erdélyi 
konyha is bemutatkozhat a szállodalánc egységeiben                                         Fotó: szj.

Házasságkötés

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 

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 Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2019. 
augusztus 9-én jelenik 
meg. Addig is keresse-
nek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 

Különleges 
és szokatlan 
gasztronómia

Megszépül a Szentkút és környezete Fotó: Helyszíni felv.

Nagy Ibolya
Nyári színek,
panellakások között

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus címünkre!
 tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs 
különösebb feltétel, csak annyi, 
hogy Tapolca szépsége köszönjön 
vissza róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

Az én városom...

Az elmúlt napok is moz-
galmasan teltek a város-
ban, ám az biztos, hogy a 
gyerekek annak örültek a 
legjobban, hogy az önkor-
mányzat munkacsoportja 
napvitorlákat helyezett ki 
az Egry utcai játszótéren.

Erről Dobó Zoltán tájékoz-
tatta lapunkat. A polgármes-
ter azt is elmondta, hogy a 
Cselle ház Kft. viszont a 
Szentkút és környezete 
rendbe tételén dolgozik. - A 
munka még folyamatban 
van, de már most szembe-
tűnő a változás. Azt szeret-
nénk, ha augusztus 15-én, 
Tapolca búcsúján, egy szép 
újraavató ünnepség része-

ként, katolikus szertartás 
szerint szentelné fel Péter 
atya a Szentkutat. Nagy do-
log, és azt hiszem a keleti vá-
rosrészben, a Barackos lakó-
övezet lakosságának ki-
emelten fontos hír, hogy ha-
marosan aszfalt kerül az erre 
már előkészített útszakasz-
ra. Régi igénye, vágya az itt 
élőknek a normális közle-
kedés lehetősége, ezért 
amint tudjuk, folytatjuk to-
vább az útépítést. Hatvan 
köbméter mart aszfaltot ren-
deltünk, amit augusztus ele-
jére ígért az építőipari cég. 
Végéhez közelít a gyalogút 
építés is a Kazinczy tértől, a 
Radnóti utcán át a szuper-
marketekig - tette hozzá.(szj)

Az Űrtávközlési földi állo-
más egykori dolgozói ta-
lálkoztak a közelmúltban 
az Artemisz vadászház-
ban.   

Erről a szervező, Pintér Ká-
roly tájékoztatta lapunkat. 
Az állomás valamikori ener-
getikusa elmondta, hogy a 
résztvevők zöme ma már 
nyugdíjas, akik 1976-1977-

ben kerültek az Űrtávközlési 
földi állomáshoz, és ott több 
évtizeden át dolgoztak. - Ak-
koriban nagyjából hetvenen 
kezdtünk ott, sajnos azóta 
mintegy harmincan haltak 
meg közülünk. Rájuk is em-
lékeztünk most, illetve az 
előző találkozókon, amelye-
ket 2-3 évenként rendezünk 
meg - tette hozzá Pintér Ká-
roly.                                  (szj)

Egykori munkatársak a vadászház előtt      Fotó: Archív
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