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Tapolcai világbajnok
Siklósi Gergely párbajtőröző világbajnok lett Budapesten
SIKER - A Budapesten
megrendezett FIE vívó –
világbajnokságon két tapolcai párbajtőröző is
megmérette magát. Siklósi Gergely az első, Rédli
András pedig a tizenötödik helyen zárt. Csapatban tizenegyedikek lettek.

2019. július 19. Ez a dátum
nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai sport – és vívó
közösségnek is emlékezetes
marad. Tapolca egy emberként szurkolt a város szülöttjének, az itt nevelkedett huszonegy éves párbajtőrözőnek. Aznap Siklósi Gergely
világbajnok lett.
Gergő bravúros teljesítménnyel szerepelt, a hat év
után ismét Budapesten megrendezett olimpiai kvalifikációs FIE vívó- világbajnokságon. A világ legjobb vívóinak szervezett megmérettetésen Gergő óriási izgalmak
közepette nyújtott elképesztő teljesítményt. Napközben
többször is felállt vert helyzetből, talán épp a fináléban
tudta bemutatni a legna-

Siklósi Gergely világbajnoki aranyérmével
gyobb, legfontosabb fordítá- elején többször Gergő, 5:5
sát. Egész nap kiválóan sze- után Bida átvette az irányírepelt. A főtáblán legyőzte a tást, és előbb 8:5-re, majd –
2016-os olimpiai bajnokot amikor 11:10-nél Siklósi
és a 2019-es Ázsia-bajnokot már majdnem egyenlített is, majd az elődöntőben a 13:10-re is elhúzott. Majd
két hónapja, Düsseldorfban következett négy másodEb-ezüstöt szerző Andrea perc, ami elég volt SiklóSantarellit is maga mögé sinak, hogy visszajöjjön a
szorította. A rendkívüli iz- meccsbe. Négy tust szúrt
galmakat tartogató döntőt az zsinórban, és átvette a vezeorosz Szergej Bida ellen vív- tést 14:13-ra. Ezt követően
ta. Hiába vezetett az asszó együttes találattal, 15:14-re

Fotó: Kovács Márton

világbajnoki
aranyérmet
nyert, a Férfi párbajtőrözők
egyéni versenyén indult,
kettőszázhuszonhat fős mezőnyben. Gergő a Balaton
Vívóklubnál kezdett, nevelőedzője a két éve elhunyt
Horváthné Szalay Gyöngyi
volt. Jelenleg a Budapesti
Honvéd SE-t erősíti, edzője
Dancsházy-Nagy
Tamás.
(Folytatás a 3. oldalon
„Rédli...” címmel)
(me)

Beérett a
gyümölcs
A tehetség alap. A
szorgalom is. Ám egy
világbajnoki címhez
ennél több kell. Szakmai, edzői háttér és
„olyan” szülők. Olyanok, akik látva, érezve a gyermekben rejlő
képességet, áldozatot hoznak. Nem egyszer, nem kétszer, hanem mindig. Ezt külső
szemlélőként
bizonyos fokig magam is
láttam az elmúlt másfél évtizedben, hiszen
Siklósi Gergő édesanyjával egy helyen,
egy szerkesztőségben dolgoztunk. Emlékszem a fáradhatatlan munkára, amit Gergő és Enikő (hiszen
lánya is kiváló vívó)
sportsikereiért megtett. Saját autóval vitte
versenyekre gyermekeit, edzőkkel tárgyalt,
védte, óvta őket, ha
kellett fotózott, nem
sajnálta az időt, az
energiáit. Szó szerint
mindent megtett. S a
gyümölcs beérett.
Szijártó János

Útfejlesztések a városban
Megkezdődött, s mára
csaknem teljesen be is
fejeződött a Simon István
és a Vajda János utcák
felújítása - tájékoztatta lapunkat Dobó Zoltán .

Az épület külső felújítása befejeződött, a centerpálya
füvesítése még várat magára
Fotó: Májer Edit

Felújították a városi
sporttelep épületét
A TIAC VSE- hez kötődően,
a TAO támogatások révén,
július elején befejeződött a
Városi Sport – és Szabadidő
Centrum épületének külső

felújítása. Minderről Takács
Gábor, a TIAC VSE elnöke
tájékoztatta lapunkat. (Írásunk a 2. oldalon „További...” címmel olvasható)(me)

Semmelweis utca közötti
szakaszon aszfaltozták, a
munkálatokhoz szükséges
negyvenmillió forintot a város önkormányzata saját

erőből biztosítja. Információink szerint a felmart aszfaltot a Barackos városrész
útépítéséhez
használják
majd fel.
(szj)

Mint megtudtuk, mindegyik
helyszínen megtörtént az
útfelület gépi marása, az aknafedelek és vízelvezetők
szintbe emelése. Mostanra
pedig már helyére is került
az új aszfalt mindkét utcában. A közlekedés a munkavégzés idején kisebb korlátozásokkal, de folyamatosan
biztosított volt. A polgármester tájékoztatása szerint
szeptemberben a Simon István utca második szakaszát
is megújítják. Azt is megtudtuk, hogy a Vajda János utcát A munka kezdete a Vajda utcában. A gépi marás után
első ütemben a Véndek és új aszfaltréteg került a felületre
Fotó: szj.
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KÖZÉLET

A gyűlöletkeltés ellen tiltakoztak
Az 1944-ben elhurcolt tapolcai zsidók emléke előtt
tisztelegve tartottak megemlékezést és gyújtottak
mécseseket a Szeretem
a Városom Egyesület tagjai, szimpatizánsai, képviselők és képviselőjelöltek
a hajdani zsinagóga épületénél július 25-én, az esti órákban.

- Azért vagyunk most
együtt, mert nem felejtünk.
Nem felejtjük azokat a zsidó
honfitársainkat, akiket elhurcoltak, akik soha többé
nem láthatták városukat - fogalmazott a helyszínen Bognár Róbert a Szeretem a Városom Egyesület elnöke, aki
a közelmúltban történt horogkeresztes mázolmányok
ügyét is megemlítette beszédében. - A Tapolcán néhány
napja megjelent horogkeresztek intő jelek. Arra figyelmeztetnek, hogy az elmúlt korok szörnyűségeit is
el kell beszélnünk az új nemzedékeknek. Meg kell mu-

Amint arról a police.hu rendőrségi hírportál elsőként
beszámolt, a „Tapolcai Rendőrkapitányság
járőrei
2019. június 12-én éjszaka,
szolgálatuk ellátása közben
észlelték, hogy ismeretlen
tettesek festékszóróval több
belvárosi épületre horogkereszteket fújtak. A széleskörű adatgyűjtés eredménye-

Bognár Róbert és Szalai Kálmán a gyertyás megemlékezésen
tatnunk, hogy mi különbek
vagyunk azoknál, akik miatt
a náci falfirkák megjelentek
városunkban-fogalmazott.
Szalai Kálmán, a Köves Slomó főrabbi által alapított Tett
és Védelem Alapítvány titkára arról beszélt, hogy az
elmúlt évszázad borzalmait
jelképező horogkereszt feltünése azt kell hogy jelentse,

ként a nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőket, egy 29 éves tapolcai
és egy 29 éves zirci lakost. A
két férfit a rendőrök 2019.
július 22-én otthonaikban
fogták el, majd előállították
a Tapolcai Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként kihallgatták őket. A tapolcai
elkövetőt a nyomozó hatóság őrizetbe vette. A két férfi
ellen rongálás vétség elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt folyik büntetőeljárás” - derült ki a rendőrség tájékoztatójából. (tl)

Az elkövetők a volt zsinagóga falára három, a Fidesz
helyi irodájára pedig egy horogkeresztet festettek fel.
A náci jelképeket azóta eltávolították a falakról
Állatorvosi ügyeleti rend
Augusztus 11. vasárnap
Dr. Ásványi Tamás 20/9217372
17-18. szombat-vasárnap
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
19-20. hétfő-kedd
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20
között, kizárólag sűrgősségi, életveszély
elhárítása céljából vehető igénybe.

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

Rendőrkézre kerültek a
horogkeresztek mázolói
Elfogták a tapolcai középületekre június 12-én éjszaka náci jelképeket festékszóróval felmázoló két
29 éves rongálót.

INFORMÁCIÓ

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
(Tapolca Hősök tere 15.)

hogy „a sötétség még mindig be tud türemkedni az
emberek közé”. - A jelenség
felbukkanásában mindenkinek van felelőssége, az ellene történő fellépésben pedig
kötelezettsége. Ahogy a zsidó etika mondja, a cselekvés
a lényeg. Ezzel a gyertyagyújtással, annak szimbólikus üzenetén túl, megvaló-

Fotó: tl.

sítjuk a cselekvést, hiszen
egy kicsit fényt is viszünk a
sötétségbe. Mert az emberi
fejekben kell elsősorban a
változást generálni! - hangsúlyozta Szalai Kálmán.
A beszédek elhangzását követően főhajtással, mécsesek gyújtásával emlékeztek
a tapolcai zsidó áldozatokra
a jelenlévők.
(tl)

További tervek
A centerpálya füvesítése még várat magára
(Folytatás az 1. oldalról)
A 2017/2018-as bajnoki szezonra beadott pályázat leglátványosabb eleme az épület külső felújítása és a centerpálya gyepcseréje. Előbbi
munkálatokkal múlt hónapban végeztek. A nyílászárócsere már a télen megtörtént,
a szigetelést pedig nemrég
fejezték be, méltó külsőt adva így a már sokat megélt
épületnek.
A pályafelújítással kapcsolatban viszont csúsznak a
munkálatok. Takács Gábor
elmondta, a talajcserénél
nem tudnak olyan ütemben
haladni, mint ahogyan azt
tervezték.
Háromszori
gyomirtózást követően sem
megfelelő a talaj a munkálatok folytatására, csak akkor lesz az, ha a gyomnövény teljesen eltűnik a közegből.
Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

A nagyobb munkálatok mellett a tervezett hangrendszer
korszerűsítést is sikeresen
elvégezték. Itt azonban remélhetőleg nem érnek még
véget a sporttelephez kötődő
felújítások
- Szeretnénk venni egy multifunkcionális traktort, ami
nem csak a sporttelepen, hanem a téli hónapokban, a városban is használható lesz.
További terveink közt szerepel még kicserélni az eredményjelzőt és a cserepadot,
megújítani a belső öltözők
bútorzatát, kialakítani egy
közösségi termet, illetve egy
kisbuszt vásárolni - tudtuk
meg az elnöktől. - Továbbra
is gyűjtjük a TAO-s pénzeket, Tapolca és Tapolca környéki cégeknek köszönhetően, az önkormányzat és a
polgármester úr támogatásával - tette hozzá.
(me)
Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Augusztus 12. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Augusztus 26. 14.00-16.00
--------------------------------------------------------------------------

Augusztus 10. szombat munkanap, pénteki ügyfélfogadással
a városházán!

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

Megjelenik TAPOLCÁN
és térségében hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető igazgató:
Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Szobrokkal gyógyítják a tájsebet
Ünnepélyesen átadták az
Ébredő Vulkán szoborparkot a Haláp-hegyen
vasárnap. A már elvégzett
és a jövőben megvalósuló
alkotói munka Európa
legszebb szoborparkját
eredményezheti, amely
művészi eszközökkel képes orvosolni egy tájsebet-hangzott el az eseményen.

A terület-tulajdonos BasaltKözépkő Kft., a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Zalahaláp település illetékesei és
az ötletgazdák, alkotók,
Rhea Marmentini és Balanyi
Zoltán szobrászművészek
összefogásával új, művészeti és tájképi szempontból
egyaránt különleges látványosság született a legmostohább sorsú tanúhegyen.
Tapasztalhattuk, az elmúlt
hetekben gondolatébresztő
modern kőszobrok, szoborcsoportok, bazalt emberi
alakok jelentek meg a magaslaton, amelyek lenyűgöző hatással és természetességgel idomulnak bele a tájba. Az Ébredő Vulkán szoborpark hivatalos megnyitóján Balanyi Zoltán szobrászművész mesélte el az ötlet

KULTÚRSAROK
Őri Jenő, Román Iván és
Tóth
Péter
triójának
koncertjével indult el 19én, pénteken, 19 órától a
tóparti „LégyOtt” zenei
rendezvénysorozat.

- A hét koncertből álló esti
programjainkkal, a zenén
keresztül mutatjuk be városunk legszebb arcát az ide
érkező turistáknak és mindenkinek aki szereti a jó zenét. A koncerteken ismert,
igényes dallamos muzsikát

Rédli a
tizenötödik
helyen zárt

Rédli András a 15. lett

Balanyi Zoltán és Rhea Marmentini a szoborpak ötletgazdái, alkotói
megszületésétől a megvalósulásig eltelt időszak történéseit, nehézségeit és örömeit, amely végül egy régi
álom megvalósítását eredményezték és kijelölték a
további tennivalókat, célokat. - Az eljövendő évtizedek, az elvégzett munkával
megszerzett bizalomnak köszönhetően, immár a kezünkben vannak. A Balatonfelvidéki Kortárs Szobrászat
Alapítvány célja, hogy
olyan művészeti, szellemi
produktumot hozzunk létre a
Haláp-hegyen, amit min-

denki be tud fogadni, élvezni, magáévá tenni. Ez egy
régi kőbánya, egy tájseb, innen letermeltek 100 év alatt
50 milliárd tonna követ. Ebből van a fél Dunántúl út- és
vasúthálózatának
alapja.
Egy hegyet szétszedtek,
amely emiatt régóta úgy néz
ki messziről, mint egy szuvas fog. Mi úgy gondoljuk,
hogy ebből a helyzetből a
lehető legjobbat úgy tudjuk
kihozni, hogy szellemi és fizikai értelemben is megpróbáljuk beletenni a hegybe
azt, amit innen elvettek. Az

Tóparti zenés estek
játszó helyi előadók mellett,
vendég zenekarok is lehetőséget kapnak- mondta el lapunknak Barczáné Tóth
Boglárka, a rendezvényt
szervező Tamási Áron Művelődési Központ vezetője.
Az utcazenei hangulatot legközelebb július 25-én és 26án tapasztalhatta meg a tóparti LégyOtt közönsége.
Sajcz Gábor szóló harmonika koncertjét, másnap – a
sztárvendég – Torres Dani
csapatának koncertje követ-

te. Augusztus elsején, pénteken Piller Balázs és Babos
Lajos jazz formáció lépett
színpadra, szombaton Piller
Balázs és Bardon Ivett zenei
duója szórakoztatta a tóparton andalgókat. Augusztus
8-án a latin zenében otthonos Buenaventura, 9-én
pedig ismét Sajcz Gábor játszik este hét órától. A szervezők a koncertnapokon a
Filharmónia 2019-2020-as
bérletes előadásait is népszerűsítették.
(tl)

Fotó: tl.

elkövetkező években meghívásos, illetve pályázati
alapon dolgoznak majd kollégáink a szoborpark gazdagításán, természetesen a legnagyobb tisztelettel, szakmaisággal és alázattal- ígérte Balanyi. Az ötletgazda
Rhea Marmentini szobrászművész szerint, a most átadott szoborpark és az elkövetkező időszakban várható
alkotói munka, Európa legszebb olyan szoborparkjává
teheti a Haláp-hegyit, amely
művészi eszközökkel képes
orvosolni egy tájsebet. (tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
Rédli András teljesítménye
mellett sem mehetünk el szó
nélkül, hiszen a szintén tapolcai párbajtőröző a nyolcaddöntőig küzdötte magát.
Nehezen, de győzelemmel
indult a nap a svájci Niggeler ellen (15:11), majd
hosszabbításban 12:11-re
győzött London olimpiai
bajnoka, a venezuelai Limardo ellen, viszont a nyolcaddöntőben hirtelen halálban vereséget szenvedett a
holland Verwijlen-től 7:8-ra,
így a tizenötödik helyen zárt.
Edzője Udvarhelyi Gábor.
András és Gergő, Berta Dániellel és Koch Mátéval, a
negyvenöt indulót számláló
Férfi párbajtőrcsapat megmérettetésen a tizenegyedik
helyen zárt.
(me)

Túrázók augusztusi programja
A TVSE Természetjáró
szakosztály augusztusi túráihoz is lehet csatlakozni.
10-én, szombaton munkatúra, 14-én, szerdán sétatúra a
Badacsonytördemic - Badacsony útvonalon, 17-én,
szombaton ismét munkatúra, 21-én, szerdán sétatúra a

Vállus - Nemesvita vonalon.
24-én, szombaton túra a
Noszlop - Magyarpolány Farkasgyepű útvonalon, 28án, szerdán kirándulás a
veszprémi állatkertbe, majd
31-én, szombaton túra a Hidegkút-Kovácsi-hegy-Bazalt
utca-Zalaszántó útvonalon.

A sétatúrákon mindig könnyedebb tempóban kirándulnak
Fotó: Helyszíni felvétel

Online újságunk
Őri Jenő (jobbról), Román Iván és Tóth Péter triójának koncertje Fotó: tl.

Hírek azonnal!

www.tapolcaiujsag.hu
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Orvosi rendelőt is Raposka díszpolgára lett
avattak a falunapon a tapolcai Lovász Gábor
Raposkán ünnepélyesen Csizmadia László, a fűtést
átadták a fűtéskorszerűsítésen átesett orvosi rendelőt, de díszpolgári címet
is adományoztak a település egyik köztiszteletben
álló gazdaemberének az
idei falunapon.

A község lakóit, vendégeit,
köztük a németországi
Ebenheim testvértelepülés
képviselőit, több környékbeli polgármestert, Bolla Albert polgármester köszöntötte, aki közösségi sikerként értékelte a falunapi
programok előkészületeit,
megvalósulását és a nemrégiben műszakilag korszerűsített helyi orvosi rendelő
megújítását. A polgármester
megköszönte mindazok erőfeszítéseit, akik részt vettek
a munkákban, majd dr. Németh Mária Anita jegyző és

korszerűsítő cég vezetőjének jelenlétében, dr. Karasszon Diána háziorvossal
közösen átvágták a nemzeti
színű avatási szalagot. Elhangzott, a beruházás mintegy két és fél millió forintból
valósult meg, melyből másfél milliót pályázati úton
nyert el a település. Raposka
község önkormányzata idén
díszpolgári címet adományozott Lovász Gábornak,
aki 1929-ben Raposkán született és jelenleg is ott gazdálkodik.
A kitüntetett megköszönte
Bolla Albert polgármesternek és a község képviselőtestületének a kitüntető címet, majd az életútját mindvégig meghatározó hazaszeretet fontosságáról osztotta meg gondolatait a falunap résztvevőivel.
(tl)

A díszpolgári címmel kitüntetett
Lovász Gábor, Bolla Albert polgármestertől vette át
az oklevelet és a
település ajándékait. Jobbra Németh Mária Anita
jegyző
Fotó: Töreky L.

ELISMERÉS - A díszpolgári címet igazoló dokumentumokat Raposka település falunapi ünnepségén vehette át a kitüntetett. A hamarosan 90. életévét betöltő Lovász Gábort Németh Mária Anita
jegyző méltatta.

Elhangzott, Lovász Gábor
1929. augusztus 28-án született Raposkán, iskolai tanulmányait a helyi népiskolában kezdte, majd Szigligeten folytatta, ahol aranykalászos gazdaként végzett.
1950-ben besorozták katonának, az idő alatt Keszthelyen elvégezte a mezőgazdasági technikumot, később a
mezőgazdasági akadémiát,
ahol mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett. Az
1956-os forradalom ideje
alatt a diáksereg élére választották, majd a forradalom leverése után mint elsőrendű vádlottat tizenegy
Balról: Bolla Albert helyi polgármester, Dr. Németh
társával együtt bebörtönözMária Anita jegyző, Dr. Karasszon Diána háziorvos és ték. Az akkoriban szerveCsizmadia László cégvezető, kivitelező
Fotó: tl ződő termelőszövetkezetekHirdetés

nek azonban nagy szükségük volt az ifjú mezőgazdászok szakértelmére, ezért további fogva tartásától eltekintettek. 1959-től Taliándörögd főagronómusa volt,
majd Raposkán tsz-elnök
lett. 1963-tól a Veszprémi
Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalban, majd a
Pápai Járási Földhivatalban
dolgozott talajszakértőként.
1956-os múltja miatt csak
több évnyi ingázás után kerülhetett lakóhelyére, a tapolcai járási földhivatalhoz,
ahonnan 1989-ben vonult
nyugdíjba. A rendszerváltás
után a helyi kisgazdapárt elnöke, Tapolca város önkormányzati képviselője, a mezőgazdasági, majd a földrendező bizottság elnöke
lett. A kárpótlás során viszszaszerzett egykori saját birtokain nyugdíjasként gazdálkodik a mai napig. 1991ben Göncz Árpád köztársasági elnöktől átvette az 56os emlékérmet. Lovász Gábor nagy szorgalommal
gyűjti a régi korok tárgyi

eszközeit és őrzi a velük
kapcsolatos legendákat az
utókor számára. A kitüntetés
indoklásában az ünnepelt
szülőfalujához fűződő szellemi és érzelmi kötődését is
kiemelte az adományozó.
Elhangzott, Lovász Gábor
Raposkát mindig szülőhazájának érezte és érzi a mai napig. A település különböző
rendezvényein több alkalommal bemutatta különféle, értékes gyűjteményeit, és
szívesen kölcsönöz azokból
a mai napig. A Szent Györgyhegyi Napok eseménysorozatának sok éve aktív résztvevője. Jó szívvel fogadja a
Szent Mihály borúton érkező látogatókat pincéjénél,
ahol a borok kóstolása alatt
egy múltat idéző utazáson is
részt vehetnek általa az érdeklődők. Lovász Gábor kora ellenére hidegben és a
nyári melegben is egyedül
végzi a szőlőműveléssel
kapcsolatos munkákat, traktort és autót vezet, hozzáállása példaértékű a jelen és az
utókor számára is.
(tl)
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Családi örömjóga Tapolcán
Második alkalommal rendeztek családi jóganapot
Tapolcán a Jóga Világnapja alkalmából, idén
nyáron, a városi sporttelepen.

A viharos, szeles időjárás
sajnos akadályokat gördített
a szervezők elé, ugyanis
kénytelenek voltak a rendezvény helyszínét a szabadból
a zárt épületbe áthelyezni,
ám a lelkes lánycsapat kedvét ez nem vette el. Újságunkat Tóth Orsolya, jógaoktató tájékoztatta a programról. - A hivatásunk, az
életünk a jóga, célunk, hogy
bemutathassuk, és egy kicsit
sikerüljön átadnunk a jóga
szeretetét. Nagyon sok mozgásformával találkoztam korábban, de a jógától kaptam
meg azt a teljességet, ami
mind fizikailag, mind lelkileg egy csodálatos rendszer, és nekem hihetetlen
változást, nyugalmat hozott
az életembe- tudtuk meg
Orsolyától, majd a jóga jótékony hatásairól számolt be
nekünk. Szinte mindenre alkalmazható
prevenciós
módszer, betegségek esetén
gyógyító erővel bír, jó hatással van a belső szervekre,
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az izmokra, az ízületek merevségét jól oldja, ahogy a
stresszt is, segít az alvászavarok leküzdésében. Aki a
rendezvény során kedvet
kap a jógához, annak jó hír,
hogy a szervezők közül valamennyien tartanak jógaórákat, valamint az EFI keretein belül ingyenes jógázási lehetőségre van mód,
ősztől indulnak majd programjaik.
A jóganap során külön teret,
gyakorlatot biztosítottak a
gyermekek számára, kíváncsiak voltunk arra, miért célszerű már fiatal korban elkezdeni a jógát. Az oktatók
szerint fontos, hogy a picik
is le tudják vezetni a stresszt,
és kimozogják magukat, a
gyakorlatok alkalmasak arra, hogy stimulálják az idegrendszert, fejlesszék az
egyensúlyérzéket, valamint
a figyelmet is.
A jóganap keretein belül
gyerekjógát tartott FarkasSerger Zsuzsi és Lovász Bea,
a felnőtteknek Hatha Jógát
Szabó Ramóna, Tóth Orsi,
Vinyásza Jógát Farkas-Serger Zsuzsi, Jóga Nidrát Tóth
Orsi, valamint koncentrációs gyakorlatokat Szabó
Ramóna.
(sr)

„A hivatásunk, az életünk a jóga, célunk, hogy bemutathassuk, és egy kicsit sikerüljön átadnunk a jóga
szeretetét”
Fotó: Szigetvári Réka
Hirdetés
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Dönci, a cica, hazatért

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Augusztus 8 - 14.
csütörtök – szerda
8 – 9. csütörtök – péntek,
14. szerda 12:00 3D 1400,Ft, 14:00 2D 1200,-Ft 10.
szombat 11:00 13:00
11 – 13. vasárnap – kedd
14:00 16:00
Angry Birds 2. – A film
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 96 perc
...
8 – 9. csütörtök – péntek
18:00 1200,-Ft
BRING THE SOUL – The
Movie
Színes, feliratos dél-koreai
zenés dokumentumfilm
Hossz: 112 perc
...
8 – 9. csütörtök – péntek, 14.
szerda 16:00 1200,-Ft 11 –
13. vasárnap – kedd 18:00
Kettős életek
Színes, feliratos francia
vígjáték
Hossz: 108 perc
...
8 – 9. csütörtök – péntek, 11
– 13. vasárnap – kedd 20:00
1200,-Ft 11. szombat 19:00
14. szerda 18:00
Halálos iramban:
Hobbs&Shaw
Színes, szinkronizált
amerikai akciófilm
Hossz: 130 perc
...
14. szerda 20:15 1200,-ft
BOSSZÚÁLLÓK exkluzív
új tartalommal
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 190 perc

Kedves Mezőssy Zoltán Úr!
Köszönöm, hogy megmentetted az életemet!
Hat évvel ezelőtt elköltözött a
gazdám és én a szállód udvarán
találtam szállást. Nem szóltál
rám, amikor a tóból kifogtam
az ízletes halakat. Nem bántad,
hogy látogatóim és rajongóim
lettek, akik itt gondoskodtak
rólam. Munkatársaid szeretettel figyelték minden mozdulatomat. Sajnos nemrég valaki
úgy megrúgta a pofikámat,
hogy eltört az állkapcsom. A
Szombathelyi Állatkórházba
vittek, hogy megoperáljanak,
de Te voltál az, aki nagylelkűen
vállaltad a költségeket, hogy
megmentsék az életemet.
Kedves Dr. Ásványi Tamás Úr!
Már több életemet felhasználtam, de türelmes, gyógyító kezeidnek és önzetlen segítségednek köszönhetem, hogy újra itt-

Gosztola
Brigitta

Döncit, a tóparti macskát sokan ismerik Tapolcán
hon, a Hotel Gabriella fontos lendő, hogy olyan emberek élvendégeként dorombolhatok.
nek közöttünk, akik megenKöszönettel: Dönci cica
gedik maguknak, hogy ártatlan,
érző lényeknek fájdalmat okozA sokunk által ismert és kedvelt zanak. Arra buzdítanék mintóparti cicát, Döncit 2019. jú- denkit, hogy álljon ki és a szenlius 27-én ismeretlen személy vedő állatok helyett adjon
állkapcson rúgta, mely ennek hangot felháborodásának.
következtében eltört. Döbbenetes és mélységesen elítéHargitai Andrea

Áldjon meg az Isten Az emberi
bunkóság
jó szomszéddal!
Emberi kapcsolataink egyik
fontos ága a szomszédság.
Ideig-óráig elél az ember magában; dolgozik, elfoglalja magát kellemesen, gondjain töpreng, keresi a megoldást, de
nagy bajában kevés önmagának.
Az egyén elsőszámú védő közege a család. (Szomorú kivétel, ha nem véd). Idővel elfogynak mellőle a szülők, testvérek. Ki meghal, ki elköltözik,
megélhetést keresve. A szomszéd - váltva is egymást –
szomszédban marad. Tartós, ha
ház- és kertszomszéd; átmeneti
a padszomszéd, útitárs, betegtárs, asztaltárs, rabtárs.
A szomszéd bizalmi része életünknek. Nem mindegy, hogy
örömünk, gondunk, biztonságunk diszkrét őre, vagy mindennapjaink
megkeserítője,
nyugalmunk rombolója. Szomszédnak lenni viselkedéslecke
naponta.
Áldás a jó szomszéd. – Köszön;
ez a közeledés kezdete. Érdeklődik hogylétünk felől. Figyelmeztet mulasztásunkra. Pl.
benn maradt a kulcs a zárban.
Mit segíthetek? – és segít is, ha
szükséges.
Előfordul ellenkező példa is:

Apróhirdetés
Idősebb korú gazdája kölcsön adta valakinek a képen látható keresztet, ami
számára nagyon fontos kiállítási tárgy
is egyben. Sajnos nem emlékszik arra,
hogy kinek adta kölcsön, ezért bízva az
említett személy becsületességében,
kéri, jutassa el hozzá a feszületet! Ha
valaki magára (vagy a feszületre) ismer, hívja szerkesztőségünket a
06/87/412-289-es telefonszámon!

GRAFOLÓGUS

rendetlen szomszéd. Önző,
romboló, követelődző, hazug,
indiszkrét, tolvaj (!). Itt él a közelemben, nem lehet szót érteni
vele. El nem mozdíthatom, el
nem menekülhetek rémes közeléből.
Áldhatom sorsomat, ha megkímél rossz szomszédtól, megajándékoz jó szomszéddal, aki
akár nagy áldozatot is vállal
értem, ha feltétlen szükséges.
Ő legközelebbi segítőnk vagy
közvetítőnk távol élő családtagjaink között.
Az igény kölcsönös: Én milyen
szomszéd vagyok? Használok
vagy ártok? Önzetlen vagyok?
Kész vagyok-e segíteni? Hiteles vagyok-e? Bízhatnak-e bennem? Tisztelem-e mások magánéletét? Szerzek-e örömet?
Feltűnik-e, ha sokáig nem látom szomszédomat? – ha a
szomszéd, beteg, sovány, szótlan?...
Leginkább a beteg, magányos,
fogyatékos, öreg szomszédra
figyeljünk, de az ifjú, ép embernek is öröm, ajándék, megnyugtató a jó szomszéd.
Nagyon elárvul, akinek még jó
szomszédja sincs.

látlelete

Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a reggeli munkakezdéskor immár nem első ízben
vár bennünket ilyen „meglepetés” az ajtó vagy az ablak
előtt. Megengedhetetlen, hogy
egy egészségügyi intézmény
védtelen legyen az ilyen „akciókkal” szemben...
Köszönettel:
A gyermekrendelő dolgozói

A látvány önmagáért beszél

Mi történik a kézírásoddal az analízis során? A
személyes adataid ismeretében az egész írástömbtől haladva egészen apró részekre, betűkre,
betűelemekre
szedem. Így fogok átfogó képet kapni a személyiségedről. Az iskolában elsajátított normaírás kimondatlanul is
bizonyos keretek közé
szorít. Idővel az attól
való kisebb-nagyobb fokú eltérés, a szabályoktól, a keretekből való
szabadulás mértékét,
önmagunk vállalását,
kiteljesedését, egyéniesedését is jelenti. Az
analízis során vizsgálni
fogom e folyamat eredményét, látni fogom,
hogy mik az erősségeid,
gyengeségeid, képességeid, belső késztetéseid,
azok mozgató rugói,
adottságaid, milyen a
lelki egészséged, mi
foglalkoztat, mi érdekel.
Ezzel együtt gondolkodásmódod, értékrended,
érzelmi életed, szociális
térben való mozgásod,
önmagadhoz való viszonyod mind felszínre kerül. Választ kapsz arra
is, hogy mit miért teszel,
gondolsz úgy, ahogy.
Ahány kézírás, annyi féle ember, annyi egyéniség. Bár hasonlíthatunk
egymásra, de két hasonló személyiség is eltér
egymástól egy-két halvány árnyalattal, melytől máris egyedivé válunk.

Programajánló
· Ismét megrendezésre kerül a kor Chopin mindörökké zongo-

G. Dr. Takáts Gizella Tapolcai Ünnepi Napok és ra koncertre látogathatnak el,
Borhét 2019. augusztus 15-20
között! A számtalan kirakodó és
fellépő mellett színpadra lép
Torres Dani és zenekara, Bye
Alex és a Slepp, Roy&Ádám
Trió, Vad Fruttik és Lóci játszik
zenekarok. Augusztus 20-án
tűzijátékkal ünneplik Magyarország születésnapját.

augusztus 12-én dzsessz ritmusok és nyáresti örömzene
várja az érdeklődőket.

· 2019. augusztus 24-én tartják
az V. Tapolcai Amatőr Strandröplabda Versenyt a Városi
Sport és Szabadidő Centrumban. További részleteket, a
versenykiírást és a nevezési
· Csigó Art Fest 2019 rendez- lapot a
www.tapolcasporttelep.hu
vénysorozat keretein belül
2019. augusztus 10-én 20 óra- oldalon találhatnak.

SPORT
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Az ifiknek jól ment
Dobogón zárt a TIAC VSE ifi, a felnőttek hátulról harmadikak
Jól sikerült szezont zárt a
TIAC VSE. Négy csapattal vettek részt a bajnokságban, az U16-os együttes a dobogó harmadik
fokán zárt.

A Megyei U16 Nyugati csoportban a tabella harmadik
helyén zárt, ezzel megszerezte a bronzérmet a Kiss János vezette együttes. A bajnokságban tizennyolc mérkőzést játszottak, ebből tizenegyet győzelemmel, hetet pedig vereséggel zártak.
Százötvenhat gólt lőttek és
nyolcvanhetet kaptak. Legeredményesebb góllövőjük,
Szőke Dominik harminckilenc labdát juttatott az ellenfél kapujába, ezzel a góllövő lista negyedik helyén
zárt.
A Megyei U14 Nyugati csoportban a tapolcai fiúk, Orbán Kálmán edző irányításával szépen szerepeltek a bajnokságban. A tabella hatodik helyén végeztek. Tizenhat mérkőzést játszottak,
hármat győzelemmel, négyet döntetlennel, kilencet
pedig vereséggel zártak.
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Jól sikerült
a sakktábor
A Tapolca VSE Sakk szakosztály idén is megszervezte nyári napközi táborát. Különleges volt ez a
tábor, hiszen zárónapján
köszöntötték Paréj Józsefet kerek születésnapja alkalmából.

Nagy örömmel vett részt a
huszonkét gyermek a Csermák József Rendezvénycsarnokban tartott júniusi
nyári sakk és szabadidős
táborban. Természetesen a
sakkoktatás köré épült az öt
nap, de rengeteget sétáltak a
városban, megtekintve a látványosságokat, múzeumot.
Ellátogattak Badacsonyba,
Gyulakeszibe és Salföldre
is. A tábor legmeghatóbb és
legörömtelibb pillanatai mégis azok voltak, amikor a zárónapon meglepték és köszöntötték a július elején
nyolcvanadik születésnapját
ünneplő Paréj Józsefet,
sakkoktatót, korábbi szakosztály-vezetőt, és alapítót,
a tapolcai sakkélet felvirágoztatóját. (me)

A bronzérmes U16-os csapat az utolsó fordulók egyikén, hazai pályán, Kiss János
vezetőedzővel
Fotó: Májer Edit
Huszonkilenc gólt lőttek és Huszonhat mérkőzést ját- nel, illetve huszonegy verenegyvenkettőt kaptak. A ta- szottak, tizenhármat győze- séggel. Negyvenhat gólt lőtpolcaiak közül Szekér Ba- lemmel, egyet döntetlennel, tek és kilencvenhetet kaplázs volt a legeredménye- tizenkettőt pedig vereség- tak. A góllövő lista harmincsebb, aki tizenegy góljával a gel. Kilencvenhat gólt lőt- hetedik helyén végzett nyolc
góllövő lista tizenkettedik tek és hatvannyolcat kaptak. góllal Szabó Dániel. A felhelyén végzett. Az edző el- Csonka Tamás harminckét nőtt és ifi csapat edzője
mondta, büszke a fiúkra és hálóba juttatott labdával a Dobján Krisztián. A szezonsikerült elérni a kitűzött célt góllövő lista ötödik helyén zárón Takács Gábor, az egyesület elnöke elmondta, tois, miszerint az ősszel beé- zárt.
pített fiatalok meghatározó A Megyei I. osztályban ját- vábbra is a minőségi javulást
játékosaivá váljanak a csa- szó felnőtt férfiak a tabella helyezték előtérbe, az eredtizennegyedik helyéig jutot- ményesség csak másodlagos Online újságunk
patnak.
A Megyei I. osztályban sze- tak. Harminc meccsen mé- volt. A dobogós csapatnak
replő U19-es együttes a ta- rették meg magukat, hét Dobó Zoltán polgármester
bella hetedik helyén végzett. győzelemmel, két döntetlen- adta át a bronzérmet. (me) www.tapolcaiujsag.hu

Fejlődő kézilabdások

A Diszeli SE az utolsó hazai forduló előtt

Évek óta részt vesznek a
Kazinczy iskola diákjai,
több korosztályban is, Telekom Veszprém Tapolca
csapatként a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás bajnokságaiban.
Idén sem volt ez másFotó: me.
képp.

A közösség hajtja előre őket
A Megyei III. osztály Déli
csoportjában befejezte a
labdarúgó bajnokságot a
Diszeli SE. Számukra a
közösség a legfontosabb.

1992 óta, Takács László alapításával, jelenleg Szilágyi
László elnök vezetésével
működik Tapolca-Diszel városrészben a Diszeli SE. Főképp helyiek és környékbeliek alkotják az együttest,
akiknek mérkőzéseire hétről
hétre kilátogat oszlopos
szurkolótáboruk. A csapat és
a mérkőzéseik családias jellege okán a légkör előtte és
utána mindig kellemes, ha-

bár – mint az elnöktől megtudtuk – meccs közben vérmérséklettől és a bírói döntésektől függően akad, hogy
felfokozódik a hangulat.
Nem sorolhatóak a bajnokság legeredményesebbjei
közé, mégsem adják fel.
- Mi tartjuk rendben a pályát,
nyírjuk a füvet. Különböző
adományokból tartjuk fenn
magunkat és indulunk a bajnokságban. Sok nehézséggel kell szembenéznünk, de
ennek ellenére egy kitartó
csapatról van szó, aki évről
évre a közösségért, a fennmaradásért és egymásért
küzd - mondta az elnök. (me)

senyben Somogyiné Szako- dolgozom a fiúkkal, technyi Judit edzők irányításával nikailag, fizikálisan nagyon
vettek részt. A Gyermekbaj- komoly képzést kapnak. Sonokságban az U11-es, vala- kat fejlődtek, mely úgy gonmint az U12-es együtteseket dolom a mérkőzések eredVelkyné Bisján Éva edző ményeiben is látszik. Vanvezette, akitől megtudtuk, nak tehetséges gyerekek. Én
ebben a szezonban utóbbi azért vagyok itt, hogy ezeket
két tapolcai csapat, létszám- a tehetségeket kiválogashiány miatt, összeolvadt a sam, fejlesszem - árulta el
A Magyar Kézilabda Szö- sümegi kézilabda együtte- lapunknak Velkyné Bisján
vetség legkisebbeknek szer- sekkel. - Nagyon keményen Éva.
(me)
vezett bajnokságaiban a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulói is
indultak. A szervezők elsődlegesen nem eredményeket,
eredményességet kívánnak
megállapítani, hanem a kézilabda sportolók számára a
szakmai fejlődéshez szükséges mérkőzési tapasztalatokat, rutin megszerezhetőségét kívánják biztosítani.
A kazinczys fiúk idén a Kisiskolás bajnokság Tóth
László régiójában, az U9-es
versenyben Somogyi And- A Telekom Veszprém Tapolca U11-es fiú csapata, VelFotó: Májer Edit
rea, valamint az U10-es ver- kyné Bisján Éva edzővel
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Rendőrségi hírek
n Garázdaság és rongálás
miatt indult büntetőeljárás a
Tapolcai Rendőrkapitányságon egy 57 éves badacsonytomaji férfi ellen. Az eljárás
adatai szerint 2019. augusztus 3-án este állampolgári
bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint Badacsonytomajon egy helyi lakos sérelmezte egy, az ingatlana előtt álló jármű parkolását. Ezt követően a háza
közelében lévő vendéglátóhelyre ment, ahol hangosan
kiabált - keresve a kocsi tulajdonosát - és fenyegetőzött, majd az autót több helyen megrongálta. A kiérkező járőrök az adatgyűjtés
eredményeként még aznap
otthonában elfogták az 57
éves férfit, majd előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra. A badacsonytomaji lakost a nyomozók
2019. augusztus 4-én gyanúsítottként kihallgatták, ellene garázdaság és rongálás
vétség elkövetésének meglapozott gyanúja miatt indult
büntetőeljárás.

2019. AUGUSZTUS 9.

Zenélő filmkockák
Két és fél órás gálaműsorral ajándékozta meg a Tapolcai Musical Színpad a
szórakozni és kikapcsolódni kívánó közönséget a
Tamási Áron Művelődési
Központban, június 22én, este.

Az előadás kezdetén Halápiné Kálmán Katalin együttesvezető köszöntötte a
megjelenteket, majd biztatta
őket, bátran nyilvánítsák ki
tetszésüket a szereplők felé.
Megtudtuk, a társulat létszáma megközelíti a negyven
főt, akik közül sokan igazoltan voltak távol, viszont
akadtak olyanok is, akik a
gálaműsorra egy másik fellépésről érkeztek. Ahogy az
előadás címe is mutatja
(Zenélő filmkockák), a dalok nagy része valamilyen
filmhez, meséhez kötődő
zene volt, ám azért voltak kivételek. Ide tartozott Halápi
Katinka, a Színpad művészeti vezetője által előadott
Tapolcai Rendőrkapitányság saját szerzeménye, melyet a
balesetéről, illetve az abból
levont tanulságról, következtetésekről írt, amely
ugyan sokak szemébe köny-

FILMAJÁNLÓ

Angry Birds 2. – A film –
Visszatérnek a moziba a
legdühösebb állatok! Hiába élnének nyugodtan,
csöndben a Madársziget
lakói, valami mindig feldühíti őket. Jelen esetben nem
a zöld malacok azok, sőt! A
főszereplőknek: Pirosnak,
a problémás madárnak,
Chucknak, a villámgyorsnak és Bombának, a robbanékony természetűnek
szövetkeznie kell a malacokkal, hogy megvédjék a
világukat az új szigetről érkezőktől. Vajon hogyan tudnak együtt dolgozni a madarak és a malacok a közös
cél érdekében? Vajon elég
dühösek a feladathoz? Mi
lesz a Madársziget sorsa?
Minderre fény derül a tapolcai moziban augusztus
28-áig, ahol 2D-ben és 3Dben is lehetőség lesz megtekinteni a filmet.
(szv)

MOZAIK

Táncok, dalok egyaránt helyet kaptak a vidám hangulatú gálaműsorban Fotó: sr.
nyeket csalt, valójában erőt ségnek örvendő Queen, még a kezdők is magas
szeretett volna adni mások- vagy éppen a gálát lezáró szintű produkciót nyújtotnak, az élethez való hozzá- ABBA dalok, tehát minden tak.
állása példaértékű lehet szá- korosztály, és a különféle A közönség úgy érezhette,
munkra. Akadt olyan pro- zenei stílust kedvelők is mindegy, hogy valaki régóta
dukció is, amelyben éne- megtalálhatták a nekik tet- tagja a színpadnak, profibb,
kesek nem, csupán táncosok sző muzsikát. A műsorban rutinosabb, vagy még fiatal
szerepeltek. A műsort a sok- szerepelt alapító tag, olyan korából, tapasztalatlansászínűség, változatosság jel- is, aki már hosszú évek óta gából adódóan félénkebb,
lemezte. Hallhattunk régeb- tagja a társulatnak, de helyet mindannyiukat áthatott a zebi filmekhez kötődő slágere- kaptak újoncok is, akiket az ne szeretete, ahogy arról a
ket, és voltak napjainkból első sorból biztatott tapssal produkció vége felé, a
származó dalok is. Aztán és mosollyal az együttesve- Thank you for the music cívoltak ugyan nem maiak, de zető. Az előadás végeztével mű dalban is hallhatott a kö(sr)
jelenleg is nagy népszerű- lapunknak elárulta, úgy véli, zönség.

Az én városom...
Lájer Zsuzsanna
Esti fények

A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- vissza róla. Egy címről csak egy
polcáról szép, közlésre alkalmas képet küldjenek, rövid címmel, a
képet készítenie, kérjük küldje el e- szerző nevével ellátva.
-mailban elektronikus címünkre!
A legjobbakat hétről hétre közöltapolcai7nap@gmail.com
jük.

Heti SÜTI
Sütipecsétes keksz

2019.07.05.
Haragos Katalin
és Hegyi Tamás
2019.07.06.
Tóth Ildikó Mária és
Rompos Csaba István
2019.07.12.
Csik Károly
és Tóth Judit
Hozzávalók: 300 g liszt, 200 g 2019.07.12.
margarin vagy vaj, 80 g porcukor, 2 Szabó Péter
ek. méz, 1 mk. fahéj, 1 mk. őrölt és Yana Anchaya

szegfűszeg, 1 cs. vaníliás cukor, 1
tojás sárgája, csipet só
Elkészítés: A zsiradékot a liszttel
elmorzsoljuk, a többi hozzávalóval
összegyúrjuk, hideg helyen, hűtőben legalább egy órát pihentetjük.
4-5 mm vékonyra kinyújtjuk, tetszés szerinti formával kiszaggat- Márfi Gyula érsek, apostoli adjuk, (vagy a süti-pecsétet rányomminisztrátor az alábbi személyi
kodjuk), és 180 fokos sütőben kb.
változásokról
döntött a Veszp15 percig sütjük.

Új plébános
Tapolcán

Dobosné Szabó Márta,
Székesfehérvár

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Házasságkötés

KÖNYVBEMUTATÓ - A Tapolca és Vidéke Református Társegyházközség és a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum
szervezésében Molnár Csaba Bertalan tapolcai református lelkipásztor Az engesztelés misztériuma című igehirdetés-kötetének
bemutatóját augusztus 16-án, pénteken 17 órakor tartják a könyvtárban. Ezzel együtt dr. Steinbach József, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke megnyitja a kötetet illusztráló Szabó
Barnabás lelkész-festőművész kiállítását.

Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

rémi Főegyházmegyében:
Szakács Péter plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti
a Tapolcai Plébánia vezetése
alól, és kinevezi a Badacsonytördemici Plébánia plébánosává. Csonka Nándor plébánost
augusztus 25-i hatállyal felmenti a Felsőrajki és a Hahóti
Plébánia vezetése alól, és kinevezi a Tapolcai Plébánia plébánosává.

