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Mozgalmas hétvége
ŐSZ   Szüreti felvonulás jó időben, jó hangulatban, bringásokkal

Szombaton délután ren-
dezték meg az idei diszeli 
szüreti felvonulást és a 
hozzá kapcsolódó hagyo-
mányőrző, szórakoztató 
programokat. Ezúttal  
bringásokat is várt a fel-
vonulás, amelynek sike-
réhez, a jó hangulathoz a 
szép, napfényes időjárás 
is alaposan hozzájárult.

A felvonulók a megelőző 
évekhez hasonlóan a temp-
lomnál gyülekeznek, hogy 
diszeli hagyományok sze-
rint, a szőlőharanggal,  a Ta-
polcai Ifjúsági Fúvószene-
karral és Vinum Vulcanum 
borlovagrend tagjaival az 
élen  körbejárják a telepü-
lést délután fél háromtól.

Mivel az Európai Mobilitási 
Hét rendezvényeinek máso-
dik napja egybeesett a di-

szeli szüreti rendezvénnyel, 
a szervezők ezúttal közös 
programként bringás felvo-
nulókat is vártak a menetbe, 
csatlakoztak is szép szám-
mal.A kerékpárosokat közös 

kerékpár dekorálás céljából 
13 órától már várták a diszeli 
templomnál, ahol a benzin 
nélküli, környezetvédelmi 
hozzáállást “Városvédő 
hős” elismeréssel illették a 

szervező rendezvénycsar-
nok munkatársai. A felvonu-
lást kulturális programok 
követték és nem maradt el az 
esti élőzenés bál sem 
Tapolca-Diszelben.           (tl)

Fesztivál

Az opera nagykövete Tapolcán
Pitti Katalin, Liszt Ferenc-
díjas, Érdemes művész 
Tapolcán járt kedden, az 
opera nagyköveteként.   

A művésznő a Magyar Álla-
mi Operaház pályázatán 
nyerte el Az opera nagykö-
vete címet, amelynek birto-
kában általános- és középis-
kolás diákokhoz szeretné 
közelebb vinni a műfajt. 
Ezúttal a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános iskola ta-
nulói vehetettek részt egy 
rendhagyó énekórán a Vá-
rosi Moziban, ahol a híres 
operaénekes, Pitti Katalin 
állt a képzeletbeli katedrán. 
Szólt az éneklés öröméről, 
és arról is, hogy örömmel se-
gít azoknak, akik szeretné-
nek énekelni, szebben éne-
kelni. Ebben egyfajta külde-

Pitti Katalin, majd felkonfe-
rálta Wolfgang Amadeus 
Mozart Alleluja című mű-
vét, amit felvételről hallha-
tott a közönség, természete-
sen a művésznő előadásá-
ban.  A rendhagyó óra továb-

bi részében is számos érde-
kesség hangzott el, és zene 
csendült fel a művésznő jó-
voltából, amelyekhez vizu-
ális élményként a mozivá-
szonra kivetített képek tár-
sultak.                               (szj)

téstudata van, és hangsú-
lyozta, hogy alapítványi is-
kolában tanít, ahol éppen az 
említett szempontok az el-
sődlegesek, segíteni azokon, 
akiknek minden vágyuk, 
hogy szebben énekeljenek.
A művésznő egyébként szá-
mos jótékonysági rendez-
vény résztvevője, vannak 
szervezetek, amelyeket 
hosszú évek óta patronál jó-
tékonysági koncertjeivel.
– Segítek eligazodni abban, 
hogy melyek azok az érté-
kek, amelyek mellé érdemes 
odatenni a lelkedet, a füle-
det, a szívedet, s amelyek 
társaid maradnak egész ké-
sőbbi életedben. Elsőként 
azonban annak örvendjünk, 
hogy mi itt együtt vagyunk, 
egy nagy lélekgömbben – 
szólt a tapolcai gyerekekhez 

Hatodik alkalommal rende-
zik meg a Tapolcai Pisztráng 
és Bor Fesztivált szeptember 
30. és október 2. között a 
Malom-tónál.
Lapunkat a  rendezvény fő-
szervezője, ifjú Mezőssy 
Zoltán tájékoztatta az előké-
születek közepette.
(Írásunk a 3. oldalon „Piszt-
ráng -és ...” címmel) 

A digitális
tévézgetés

Nem vagyok túlzottan 
az a klasszikus tévé-
néző típus, inkább 
háttérzajként könyve-
lem el magamban a 
műsorok nagyobb ré-
szét. Persze vannak 
hírműsorok,  sport-
események, filmek,   
amelyeket szívesen 
megnézek, akár cél-
zottan, akár véletlen-
szerűen akadtam rá 
valamelyik csatornán. 
Csakhogy a nem túl 
távoli múltban meg-
történt a csodával 
azonos értéken beha-
rangozott digitális át-
állás. Ez a fejlesztés 
nálam abban nyilvá-
nul meg, hogy ha va-
lahol a régióban fúj a 
szél, vagy esik az 
eső, már kockázni 
kezd a kép. Aztán 
elmegy az adás, csi-
pog, visszajön, csi-
pog, és ismét gyenge 
vételi szintre panasz-
kodik. Lehetetlen bár-
mit is megnézni ilyen-
kor. Majd talán más-
nap, ha eláll a szél.

          Szijártó János

Szeptember 30-án, októ-
ber 1-én és 2-án a piszt-
ráng és a bor ünnepe lesz 
Tapolcán, immár hatodik 
alkalommal

A hagyományok szerint a szőlőharang vezette a felvonulást          Fotó: Töreky László

Az igazi értékekről is szólt Pitti Katalin a Bárdos isko-
la diákjainak tartott rendhagyó énekórán        Fotó: szj.

50 éves város

A szőlő és 
a bor került
a fókuszba
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Nagy most a tét
FÓRUM  Fidesz-KDNP: "Szavazzunk nemmel!"
Lakossági fórumot tartott 
Fenyvesi Zoltán a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés 
alelnöke és Dunai Mónika 
a Fidesz-KDNP ország-
gyűlési képviselője Tapol-
cán a Tamási Áron Műve-
lődési Központban múlt 
csütörtökön este a kény-
szer-betelepítés elleni 
népszavazás kapcsán.

- Az október másodikai nép-
szavazás arról szól, hogy a 
magyar emberek akarják-e, 
hogy Brüsszel betelepítsen 
migránsokat az ő akaratuk 
nélkül? A Fidesz-KDNP azt 
a határozott kérést teszi a vá-
lasztók felé, hogy a kérdésre 
határozott nemmel válaszol-
janak. Ez nem pártpolitika, 
hanem egyértelműen Ma-
gyarország jövőjéről, csa-
ládjaink, gyermekeink biz-
tonságáról, és hazánk elkö-
vetkezendő 10-20 évéről 
szól – hangsúlyozta Fenyve-

DK: Ál népszavazás készül

Fejleszteni kell 
a Balatont!

A „nem” szavazatokra biztatott Dunai Mónika or-
szággyűlési képviselő és Fenyvesi Zoltán a Veszprém 
Megyei Közgyűlés alelnöke                Fotó: Szijártó János

si Zoltán a fórum előtti saj-
tótájékoztatón. Majd azt is 
kifejtette, hogy akár egy 
Szeged nagyságú város lét-
számával lehet számolni 
azok tekintetében, akiket 
Brüsszel ide telepítene.
- Meg kell állítanunk Brüsz-
szelt – emelte ki tájékozta-
tója elején Dunai Mónika. 
Úgy vélte a betelepítési kvó-
ta veszélyezteti biztonsá-

gunkat, kultúránkat, a ke-
reszténységet, s azokat az ér-
tékeket, amelyeket mi fon-
tosnak tartunk. – A tét való-
ban óriási, hiszen mi nem a 
más által kijelölt úton sze-
retnénk járni, hanem a sa-
játunkon. Ezt pedig a sza-
vazás során leadott “nem” 
szavazattal mi magunk is 
megerősíthetjük - fogalma-
zott.                                  (szj)

Az LMP arra szólítja fel a 
kormányt, hogy érdemben 
változtasson eredeti elkép-
zelésein, foglalkozzon töb-
bet a Balatonnal, a Balaton 
környéki települések turiz-
musával - hangsúlyozta 
Takács  Lajos a Lehet Más a 
Politika megyei elnökségi 
tagja tapolcai sajtótájékoz-
tatóján.
- A kormánynak valamiért 
nem érdeke, hogy a Bala-
tonba invesztáljon, ezért in-
doklás nélkül elvonta a 312 
milliárdos beígért fejlesztési 
forrást a térségtől. Az elvo-
nás miatt nem lehet majd fej-
leszteni az északi parton az 
úthálózatot, a vasúthálózatot 
és számos olyan  alsóbbren-
dű út építésről is le kell mon-
dani, ami a térség fejlődését, 
a déli part fejlettségi szintjé-
hez történő felzárkózását se-
gítheti - mondta lapunknak a 
helyi politikus.                   (tl)

A Demokratikus Koalíció 
egyetlen menekültet sem 
akar ebbe az országba bete-
lepíteni, pusztán arról van 
szó, hogy tudjunk megfe-
lelni az EU elvárásainak és 
tudjunk emberségesek ma-
radni - fogalmazott az elmúlt 
hét csütörtökön a tapolcai 
városi buszmegálló szom-
szédságában megtartott saj-
tótájékoztatóján Gréczy 
Zsolt, Gyurcsány Ferenc 
pártjának szóvivője. A poli-
tikus azt javasolta, a nép-
szavazásra költött mintegy 
ötmilliárd forintot inkább 
éhező gyermekeknek, kór-
házaknak adja a kormány. 
Gréczy arra biztatott min-
denkit, hogy a szavazás nap-

ján maradjon otthon. – Te-
gyük együtt értelmetlenné 
ezt a népszavazást, hogy az 
EU-ban tarthassuk az orszá-
got és hogy közelebb ke-
rüljünk Orbán rendszerének 
bukásához - fogalmazott. 
Keller Imre a DK 3-számú 
választókerületi elnöke azt 
hangsúlyozta, hogy tudják 
meg a magyarok például azt, 
hogy Orbán Viktor maga is 
aláírta 1235 ember betelepí-
tését Magyarországra. - Je-
lenleg tudatos ferdítéseket, 
sorozatos hamis informáci-
ókat zúdítanak a népre, 
ahelyett hogy a minőségi vi-
takultúra keretei között ma-
radnának - tette hozzá Keller 
Imre.                                (tl)

Balról Keller Imre, jobbról Gréczy Zsolt            Fotó: tl.

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Szeptember 26. 14.00-16.00- 
Dobó Zoltán polgármester
Október 3. 14.00-16.00

Nógrádi a 
migrációról
Az ország népszerű poli-
tikai szakértőjének, Nóg-
rádi Györgynek péntek 
esti előadása nem csak a 
földszinti színháztermet, 
de az erkély széksorait és 
a kivetítővel ellátott aulát 
is megtöltötte érdeklődők-
kel a Tamási Áron Műve-
lődési Központban. 

A téma a népvándorlás, a 
migránskérdés és annak hát-
tere, a világ hatalmi játsz-
mái, Európa jelene és jövője 
volt. 
A kérdéseket rendhagyó mó-
don, a város polgármestere, 
Dobó Zoltán intézte az elő-
adóhoz, akinek  közérthető 
válaszaiból a közönség örö-
mére a humor sem maradt ki.  
Az egyetemi tanár, bizton-
ságpolitikai szakértő Nógrá-
dit általában kedvelik a ma-
gyarok, szakértelmét elis-
merik, a kormány meghall-
gatja és használja pragma-
tikus, ideológiáktól mentes 
meglátásait. Tapolcára törté-
nő meghívásának legfeljebb 
a hazai baloldal egyes kép-
viselői nem örülhettek, hi-
szen Nógrádinak a beván-
dorlás és a migránskér-
désben kialakított állás-
pontja, véleménye közis-
mert, azaz elhibázottnak és 
veszélyesnek tartja az euró-
pai politikai elit eddigi po-
litikáját. A mindvégig érdek-
feszítő előadás, ha vázlato-
san is, de közérthetően ösz-
szefoglalta a közönség szá-
mára a világpolitika jelenle-
gi legfőbb mozgatórugóit, 
ugyanakkor világossá tette 
azt is, hogy Európának 
szemléletváltásra, összefo-
gásra és szigorú határvé-
delemre van szüksége, hogy 
lassítsa, illetve megállítsa a 
bevándorlást.                   (tl)
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Egy ország ismeri őket
Egy vidám, nevében is 
boldog helyi-környékbeli 
dixie formáció, amely má-
ra országos hírnevet 
szerzett. A Happy Dixie-
land Band immár a legje-
lentősebb fesztiválokon is 
megmutathatta magát. 
2016-tól Hévíz városának 
hivatalos kulturális nagy-
követe.

A zenekar vezetőjével Ba-
bos Lajossal és Tóth Péter 
dobossal a napokban beszél-
gettünk annak apropóján, 
hogy a következő hétvégén 
rendezendő tapolcai piszt-
rángfesztiválon ismét “hazai 
pályán” mutatják meg ma-
gukat. 
A zenekar megalakulása óta 
eltelt öt esztendő, amelyben 
a csapat ugyan hosszú, és fá-
radságos utat járt be, de ki-
tartó munkájukat siker ko-
ronázta. Talán nem túlzás azt 
mondani, befutottak. Az el-
múlt hétvégén a népszerű, 
többszörös Artisjus-díjas és 
EMeRTon-díjas színésznő-
vel, énekesnővel, Malek 
Andreával léptek fel Pápán, 
ahol a közönség egy igazán 
remek hangulatú koncerttel 
gazdagodott. 
- Eredményes nyáron va-
gyunk túl, a zenekar folya-
matosan fejlődik, reperotá-
runk szépen bővül – mondta 
Babos Lajos érdeklődésünk  
nyomán. - Egyre több feszti-
válra kapunk meghívást, és 
most már nem csak itt a kör-
nyékről, hanem távolabbról 
is keresnek minket. Nagy 
dolog ez, hiszen tradicioná-
lis rendezvényekről van szó, 
ahova ismert, jó zenekarokat 
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Happy Dixieland Band - A képen balról: Lakossy Tamás (trombita), Babos Lajos (klarinét 
– zenekarvezető), Tóth Péter (dob), Varga Endre (szaxofon, fuvola), Szerdahelyi Károly 
(bendzsó, ének),  Piller Balázs (zongora), Schmidt János (nagybőgő, ének)        Fotó: Archív

Pisztráng- és borfesztivál

 Hol a határ?
Amióta informatikával fog-
lalkozom többször találkoz-
tam azzal a kifejezéssel, 
hogy ennek vagy annak az 
eszköznek itt a határa, ennél 
gyorsabbat, nagyobb kapa-
citásút ebből az eszközből 
nem lehet készíteni. Valóban 
vannak eszközök, amelyeket 
ma már nem használunk és 
gyermekeink nem is hallot-
tak róla.
Az adatok mennyiségét bájt-
ban méri az informatika. Hét-
köznapira fordítva ez egyet-
len betűnyi adat. Ma egy átla-
gos mobiltelefon háttértára 
16 000 000 000 bájt (16 mil-
liárd = 16 gigabájt). A Biblia 
betűinek száma 3 566 480 db 
(forrás: wikipédia), tehát 
4500 kötet szent könyvet 
tudnánk tárolni rajta. 
Egyetlen telefonnal elkészí-
tett digitális fotó adatmeny-
nyisége legrosszabb esetben 
is egy Biblia adatmennyisé-
gével ér fel informatika ér-
telemben, vagyis ugyanany-
nyi helyet foglal. Ezeket a 
számítógépeinken tároljuk, 
feltöltjük a közösségi olda-
lakra, vagy egy a felhőbe. Ha 
átlagosan csak egy képet ké-
szít valaki naponta a telefon-
jával és azt tárolja, akkor 10 
GB (gigabájtnyi) adatot hoz 
létre egy évben. A videókkal 
és tárolt hangfelvételekkel 
még nem is számoltunk. Ez 
pedig csak egyetlen ember.
Az egyik legnagyobb közös-
ségi szolgáltató (facebook) 
új oregoni adatközpontja 
2015-ben állt üzembe, mert a 
szolgáltatás használóinak 
száma elérte a napi 1 milli-
árdot és 300 millió új fotót 

töltenek fel minden nap. A 
szolgáltató feladata hogy 
megoldja a 328 millió GB 
mennyiségű adat fogadását 
és a hosszú távú tárolását. Ezt 
a számot már fel sem tudom 
fogni, 17 darab nulla a 3-as 
után, összehasonlításul a fel-
térképezett csillagok száma 
15 nulla a 7-es után (7000 
trillió).
Az ifjúságnak a gigabájt, ter-
rabájt kifejezések már meg 
sem kottyannak, de rövide-
sen a petabájt (10 ) és az 
exabájt (10  ) már hétközna-
pi mértékegység lesz. Mel-
lesleg 1 petabájton 13,3 év-
nyi HD videó tárolható. A 
világ népességéből 2011 óta 
az internetet használó embe-
rek száma 60%-al nőtt, 2 mil-
liárdról 3,4 milliárdra. A you-
tube-ra 400 óra videót tölte-
nek fel percenként minden-
nap, 4 millió keresést kezde-
ményeznek a google keresőn 
a nap minden percében. A 
négy legnagyobb online 
adatkezelő 1200 petabájtnyi 
adatot tárol körülbelül. Az 
EMC és IDC tanulmánya 
szerint 2020-ra 44 millió pe-
tabájt adatot fog az emberi-
ség tárolni és ennek nagy ré-
sze (37%) rendszerezett adat 
lesz. Hol a határ? Hogy lehet 
ezt továbbítani, tárolni és 
feldolgozni? Ahogy eddig. 
Új technológiák hadrendbe 
állításával. Már itt van az 
XPoint technológia, amely 
az adatelérési gyorsaságával 
tűnik ki. A kutatási irányok 
között van a femtolézeres 
üvegkristály alapú tároló, 
vagy a szintetikus DNS elké-
pesztő adattárolási képessé-
gét kihasználó technológiák.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaHolló Tamás

informatika tanár

(Folytatás az 1. oldalról)
Pisztráng, bor, pálinka, 
színes programok három 
napon át Tapolcán.

A rendezvény főszervezője, 
ifjú Mezőssy Zoltán tájékoz-
tása szerint a három napos 
rendezvényen három szín-
paddal várják az érdeklődő-
ket. Egy lesz a malomke-
réknél a vízben, egy a Rom-
kertnél, egy pedig a Déli 
Városkapunál szolgáltatja a 
műsort a fesztivál ideje alatt. 
Tizenhét borászat képvisel-
teti magát, illetve két pá-
linkás stand is kinyit majd. 
Öt, vagy hat pisztrángos 
stand kínálja majd a finom 
halat. A szervezők azokra is 
gondoltak, akik esetleg nem 

szeretik a halat, nekik töb-
bek között lepényt, és egyéb 
különlegességeket ajánla-
nak a helyszínen. A megújí-
tott malomkerék ünnepélyes 
átadása is a program része 
lesz, csakúgy, mint a piszt-
rángszentelés a plébánia ud-
varán. - Van egy újításunk, a 
templomban tartandó ünne-
pi orgonakoncert, ami vasár-
nap 17 órakor kezdődik. Ide 
is várjuk a zenekedvelő kö-
zönséget.
Mezőssy Zoltán azt is hang-
súlyozta, hogy ezúttal az 
igényességet szeretnék elő-
térbe hozni úgy a zenei re-
pertoár, mint a standok meg-
jelenése, kínálata, ételek és 
italok minősége tekinteté-
ben.                                   (szj)

hívnak. Játszottunk több 
más mellett a nyáron Hajdú-
szoboszlón a 20. Jubileumi 
Hajdúszoboszlói Dixieland 
Napokon, illetve Kecskemé-
ten a “Jazzfőváros” rendez-
vénysorozaton is, ahol 4 nap 
alatt, 5 színpadon, 14 ország 
140 zenésze mutatkozott be.  
Mindkét helyszínen közön-
ség-kedvencként muzsikál-
hattunk. Hajdúszoboszlón 
azt mondták, jegyezzük meg 
az útvonalat, mert visszavár-
nak minket – tette hozzá a 
zenekar vezetője.
A rendkívül színes és zenei-
leg változatos – legalább hat 
órányi, de folyamatosan bő-
vülő – műsorpalettán a nép-
szerű dixieland mellett, 
charleston és boogie-woo-
gie dallamok is szerepelnek. 
Helyet kap még a nosztalgia 
is magyar és idegen nyelvű 
örökzöld dallamokkal, régi 
filmslágerekkel, instrumen-
tálisan úgy, mint vokálisan. 
A zenekar a színpadra vará-
zsolja a swing-korszak 
Amerikáját, és ezzel együtt 
Louis Armstrong szellemét 
is. Tóth Péter ezzel kapcso-
latban megjegyezte, hogy 
vannak olyan számok, ame-
lyeket egész egyszerűen el-
vár a közönség, azaz nem 
hagyható el. Ugyanakkor az 
újra is van igény, ezért a re-
pertoár bővítése is szükség-
szerű. Néha komolyan el 
kell gondolkodni azon, hogy 
egy adott koncerten mi ke-
rüljön bele az időben korlá-
tos műsorba.
A zenekar egyébként klu-
bokban, koncerttermekben, 
fesztiválokon, kül- és beltéri 
rendezvényeken egyaránt 

vállal fellépést. Sőt, van le-
hetőség “zene-tánc – show-
műsor” kombinációra is, 
amikor a zenekarhoz gyö-
nyörű Charleston-táncos 
hölgyek is csatlakoznak. 
Igény esetén sztárvendég is 
fellép velük, mint például 
legutóbb Malek Andrea, il-
letve kifejezetten gyerme-
kek számára is biztosítanak 
Kölyök Dixie programot.
A Happy Dixieland megala-
kulása 2011 tavaszára datá-
lódik, amikor Hévízen egy 
koncertfelkérést tolmácsol-
tak a zenészek felé, egy, a 
20-30-as évek hangulatát 
idéző produkció kapcsán. A 
zenekar tagjai már korábban 
is játszottak együtt egyéb 
csapatokban, így az újabb 
repertoár összeállítása kö-
zös kihívás volt. A zenekar 
azóta számos fergeteges 
koncertet adott, rendezvé-
nyeken, fesztiválokon, meg-
nyitókon, önálló esteken, 
hazai és külföldi közönség 
előtt egyaránt.
A kitűnő zenei minőség mel-
lett védjegyük is lett a hite-
les, korhű arculat, amely a 
20-as évek világát idézi. 
Mind a látvány, mind a profi 
zenészek nagyszerű játéka, 
valamint az ismert, fülbemá-
szó dallamok felhőtlen szó-
rakozást, kikapcsolódást 
biztosítanak minden korosz-
tálynak.
Most egy lemezen dolgoz-
nak, amelyet várhatóan ápri-
lisban hallgathat meg a ze-
nekedvelő közönség. A bol-
dog békeidők hangulatát 
idéző album munkálataiban 
a csapat nagy örömére Ma-
lek Andrea is részt vesz. (szj)
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Bemutatták a gyárat
LÁTOGATÁS Világszínvonalú „bio termék” a tapolcai kőzetgyapot
Bemutatta a hazai sajtó 
képviselőinek tapolcai 
gyáregységét a Rockwool 
Hungary Kft a napokban. 
A szigetelőanyagok gyár-
tására szakosodott dán 
tulajdonú vállalat műkö-
dése gyakorlatilag egy 
hetven éve zajló sikertör-
ténet.

A cég büszke arra, hogy 
amint az általuk gyártott 
terméket beépítik a házakba, 
az három héten belül meg-
takarítja azt az energiameny-
nyiséget, amit a gyártására 
fordítottak, miközben a 
gyártási folyamat során ki-
bocsátott káros gázok is a 
legszigorúbb európai nor-
mákat teljesítve, rendkívül 
alacsonyak ma már. A le-
gyártott kőzetgyapot szige-
telés pedig „bio”- tudtuk 
meg  a cég illetékeseitől.
Az elmúlt évtizedekben a 
környezetszennyezés, a kör-
nyezetvédelem, az energia-
gazdálkodás szempontjai ki-
emelkedő prioritást kaptak a 
világ fejlettebb régióiban. A 
magyar alapanyagból, hazai 
munkaerővel, világszínvo-
nalú energiamegtakarítást 
hozó termékeket előállító 
Rockwoolnak többek között 
ezért is megy a szekér. A cég 
1994-ben érkezett Magyar-
országra, akkor alakult meg 
a Rockwool Hungary Kft, 
amely 1997-ben megvásá-
rolta a gógánfai Isotechnik 
Kft-t. A tapolcai Isolyth szi-
getelőanyag gyárat, hat év-
vel később, 2003-ban vette 
meg a dán vállalat, majd az 
akkori kedvezőtlen piaci vi-

szonyokra hivatkozva meg-
szüntette a gógánfai üzemet.
Ezzel a tapolcai gyár maradt 
az egyetlen olyan hazai hely, 
ahol a mai napig a legmo-
dernebb eszközökkel készül 
a magyar-, és a környező or-
szágok piacaira a kőzetgya-
pot anyagból készült számos 
hőszigetelő termék- derült ki 
rengeteg egyéb érdekes ter-
mék- és céginformáció mel-
lett Kissné Judit minőség el-
lenőrzési és környezetvédel-
mi osztályvezető előadásá-
ból. A sajtó képviselői szá-
mára szervezett gyárlátoga-
tás már Kovács Miklós ter-
melési vezető nevéhez kötő-
dött, aki a teljes termelési fo-
lyamattal, – a zömében az 
uzsai bányában kitermelt 
kőzet alapanyagok beérke-
zésétől, a futószalagon meg-

érkező késztermékig- meg-
ismertette a jelenlévőket. 
Számunkra a legmeglepőbb 
kijelentés az volt, hogy a 
Rockwool-ban gyártott kő-
zetgyapot bio. Azt a legtöb-
ben tudják, hogy páraát-
eresztő, hogy tűzálló, hogy 
nem öregszik, nem zsugo-
rodik, könnyen megmunkál-
ható, de azt, hogy élő szer-
vezet barát lenne…?
Kiderült, a kőzetgyapotszá-
lak hosszában törnek, a tü-
dőbe kerülve hamarosan le-
bomlanak, szemben a rák-
keltőként nyilvántartott az-
beszttel, amely átmérőjében 
hasad, hegyes a vége, ezáltal 
átfúrja a sejtfalat. Innen te-
hát az orvosi veszélyekkel 
nem riogató, inkább az élel-
miszeriparból közismertebb 
„bio” elnevezés.

A kőzetgyapot egyébként a 
„vattacukor készítésének el-
vén”, bazaltkő, brikett, ko-
hósalak és néhány segéd-
anyag, szódabikarbóna, 
szén-dioxid, koksz felhasz-
nálásával készül. A Tapolcán 
készült végtermékek minő-
ségét jellemzi, hogy azok 
mindegyike jogosult az 
EUCEB logójának (Ás-
ványgyapot Termékek Euró-
pai Minősítő Tanácsa) hasz-
nálatára. A vállalat illetéke-
sei hangsúlyozták, hogy 
ugyan az elégetett koksz ré-
vén magas energiaigényű 
termelési folyamatról van 
szó esetükben, ám az elő-
állított termék szakszerű fel-
használásával „százszor na-
gyobb energia megtakarítás 
érhető el”, mint amit a gyár-
táskor felhasználnak.        (tl)

Bemutatta a sajtó képviselőinek tapolcai gyáregységét a Rockwool Hungary Kft 
napokban. A dán tulajdonú vállalat működése sikertörténet         Fotó: Töreky László
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Regisztráció szeptember 
30-ig - Az a civil szervezet, 
amely korábban még nem 
regisztrált a NAV-nál és 
2017-ben részesülni szeret-
ne az 1 százalékos felajánlá-
sokból, a 16EGYREG adat-
lapon regisztrálhat 2016. 
szeptember 30-ig. A határi-
dő jogvesztő, tehát az az új 
kedvezményezett, amely 
idén nem regisztrál, az jövő-
re nem részesülhet a fela-
jánlásokból.
2016-ban azok a civil ked-
vezményezettek is részesül-
hetnek a felajánlásokból, 
amelyek tavaly szeptember 
30-ig regisztráltak a NAV-
nál. Ezen szervezetek listája 
a NAV honlapján a meg-
található, az abban szereplő 
szervezeteknek tehát nem 
kell újabb regisztrációs 
kérelmet benyújtaniuk. A 
felajánlott összeg nagysá-
gáról a NAV 2016 szep-
temberében elektronikusan 
tájékoztatta az érintett ked-
vezményezetteket, és  hon-
lapjára is kihelyezi az érin-
tettek listáját és a felajánlott 
összeg nagyságát. Felhív-
juk ugyanakkor a figyelmet, 
hogy köztartozás esetén a 
NAV a felajánlott összegből 
a tartozást rendezi és csak a 
fennmaradó összeget utalja 
ki - írja a Veszprém Megyei 
Adó- és Vámigazgatóság.

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

Néhány ok, hogy MIÉRT érdemes hirdetni a város médiájában...

1. MERT a TV, az újság, a képújság és az online felületek 
segítségével szinte 100 százalékos lefedést biztosítunk, gyakorlatilag 
minden háztartásba, minden Tapolcán élő emberhez eljutunk.
2. MERT árainkat alacsonyan tartjuk, a hatékonyságot pedig 
maximalizáljuk - gyorsasággal, a napjainkban elvárt színvonallal, 
folyamatos megújulással, a piaci elvárásokhoz, viszonyokhoz való 
igazodással
3. MERT önálló, kedvező tarifákat biztosítunk a Tapolcai 
Újságban a családi (névnap, szülinap, évforduló, születés, stb.) 
hirdetésekre, továbbá gyászjelentésre, köszönetnyilvánításra!
4. MERT ÜZLETI APRÓT IS FELVESZÜNK!
5. MERT TV-s és újsághirdetés együttes feladása esetén a 
képújságot ingyen adjuk!

Hívja 
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!06/87/412-289

Hírek, információk, aktualitások folyamatosan! - Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. www.tapolcaiujsag.hu 

Itt az ősz... lehulló falevelek, csökkenő hirdetési árak!
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Irodalmi szüret

Németh István Péter és dalos segítője Móricz Virág 
Liza az irodalmi szüreten, a könyvtárban           Fotó: tl.

A Wass Albert Könyvtár leg-
utóbbi tematikus irodalmi 
estjének a mindennél aktu-
álisabb szüreti időszak volt a 
témája. Németh István Péter 
és dalos segítője Móricz Vi-
rág Liza egy „mustkádnyi” 
vers és prózagyűjteményből 
választott ki egy „kármentő-
nyit”, hogy megörvendez-
tesse a tapolcai irodalom-
kedvelőket.
Az esemény házigazdája 
ezúttal Német István Péter 
volt, aki mint elmondta, ta-
polcaiként sok szállal kötő-
dik a szőlőhöz, a szőlőmű-
veléshez, az utóbbi idő-
szakban azonban inkább 
verseket gyűjtött össze, 
hogy azokból  átadhasson 
egy csokorral a közönség-
nek. – Érezzük a levegőn, ez 
a nyárutó, a környékbeli em-
berek már készülnek a szü-
retre, esetleg már szüretel-
nek is. Mi itt most irodalmi 
szüretet tartunk, szellemi ér-
telemben egy lugasra futtat-
va fel a hazai, leginkább a 
balatoni költészet szüretről, 
szőlőről szóló szép költemé-
nyeit - fogalmazott a tapol-
cai költő, aki szerint dúl-

hattak háborúk, élhetett tá-
jainkon bármilyen nép, ró-
maiak, szlávok, vagy ma-
gyarok, mindenki egyetér-
tett abban, hogy a szőlőnek 
nőnie kell, azt le kell szü-
retelni. Majd lassacskán egy 
olyan csoda ital születik 
meg, amelyet nem csak őse-
ink lottyintottak ki a földre a 
Földanya tiszteletére, nem 
csak a rómaiak mondták ró-
la, hogy borban az igazság, 
hanem a keresztény embe-
rek is megbecsülték, Jézus 
vérének, isteni italnak tekin-
tették azt. Németh István 
Péter e szavakkal vezette fel 
hangulatos irodalmi estjét, 
amelyen fiatal, de annál 
lelkesebb segítője is akadt 
Móricz Virág Liza szemé-
lyében. A míves gondolatok, 
a versek elsősorban a balato-
ni, badacsonyi szüretekről 
szóltak, de Tokaj és Vas me-
gye, sem maradt ki a hazai 
boros tájak sorából. Ahogy 
természetesen Kisfaludy 
Sándor sem, akinek Bada-
csonyi szüret versét hajda-
nán még Beethoven is meg-
zenésítésre méltónak talál-
ta.                                      (tl)

Nyilatkozatot fogadtak el
A Magyar Páneurópa 
Unió Egyesület tapolcai 
szervezetének legaktí-
vabb tagjainak munkáját 
az országos elnökség 
díszoklevéllel ismerte el a 
közelmúltban. Az elisme-
réseket a helyi tagság 
előtt adta át Belényesi 
Csaba a kitüntetetteknek 
a szervezet legutóbbi 
összejövetelén a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban a minap.

"Diploma Honoris Causa 
Díszoklevelet" vehetett át a 
90 éves születésnapját ün-

neplő Sarudi Ilona, aki 23 
éve szinte nélkülözhetetlen 
tagja a szervezetnek. A Pán-
európa Unió helyi tagja, ki-
emelkedő munkája elisme-
réséül kapta a kitüntetést az 
országos elnökség döntése 
alapján szeptember kilen-
cedikén az MPUE nemzet-
közi konferenciáján Vácott. 
A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenységé-
ért, az európai magyar szel-
lemiség és keresztény-szo-
ciális gondolat érvényesíté-
séért elnöki elismerésben ré-
szesítette; Kajtár Lászlónét, 

Kőszegi Istvánnét, Molnár 
Erikát, Belényesi Csabát és 
dr. Görcsösné dr. Takács 
Gizellát. A szép díszokleve-
leket a szervezet oszlopos 
tagja, Belényesi Csaba adta 
át a tagok tetszésnyilvání-
tása mellett.
Az ünnepi eseményen egy 
közelmúltban kelt nyilatko-
zatot is elfogadtak a civil 
szervezet tapolcai tagjai 
„Európa visszahódítása: Ki-
hívások és veszélyek” cím-
mel, amelyet országos kon-
ferenciáján fogalmazott meg 
a MPUE. A nyilatkozatban 
lényegében állást foglalnak 

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Sarudi Ilona, “Icuka néni” (jobbról az első)       Fotó: tl.

Tapolcára érkezett a zarándoklat

A zarándoklat résztvevői szombaton, valamivel este 
fél hét után érkeztek meg Tapolcára                   Fotó: tl.

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289
Jelen vagyunk 

TAPOLCA
minden othonában!

Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

a tagok a független nem-
zetállamok szövetségéből 
álló Európa gondolata mel-
lett, elvetik az erkölcsi rela-
tivizmus szellemét, ugyan-
akkor hitet tesznek a tár-
sadalmi, közösségi érdek 
prioritása és a keresztényi 
erkölcs mellett. A nyilat-
kozat továbbá több konszen-
zust vár a tagállamoktól, 
hogy a jelenlegi aggasztó 
helyzetben, a migrációs 
nyomásra helyes választ 
tudjon adni Európa.          (tl)

A „Mária Út” Közép-Eu-
rópa zarándokútja a Kár-
pát-medence Mária-
kegyhelyeit köti össze. 
Két fő ága keresztet for-
máz, ami jelképezi alap-
vető üzenetét: a keresz-
tény értékek megőrzését, 
az emberi, lelki találkozá-
sok megélését.

A zarándoklat Balatonalmá-
di - Sümeg ágának résztve-
vői szombaton, valamivel 
este fél hét után érkeztek a 
tapolcai templomhoz, ahol 
elsőként Dobó Zoltán pol-
gármester köszöntötte a kö-
zel negyven fős csoportot. A 
templomban dr. Csernai Ba-
lázs plébános celebrált misét 
az alkalomból.
A „Mária Út” kelet-nyugati 
tengelye az ausztriai Maria-
zell településtől, Csíksom-
lyóig vezet, míg az észak-
déli a lengyelországi Czes-
tochowatól, Međugorjeig. 
Mindkét főág körülbelül 
1400 km hosszú, ami gyalo-
gosan hatvan nap alatt jár-
ható be, de vannak, akik ke-
rékpáron vagy lóháton vág-
nak neki a távnak. Az úton 
járóknak számos alternatívát 
kínálnak a leágazások, me-

lyek hálózatot alkotva kü-
lönféle zarándokhelyeket, 
természeti-, épített-, és kul-
turális értékeket kapcsolnak 
be a látnivalók sorába. Az Út 
világnézeti-, nemzetiségi-, 
kulturális hovatartozástól 
függetlenül hívja mindazo-
kat, akik meg akarják is-
merni a Kárpát-medence né-
peit, azok keresztény hagyo-

mányait, fel akarják fedezni 
csodaszép tájait és kíván-
csiak az itt élők kultúrájára, 
vendégszeretetére. 
A sümegi zarándoklat 148 
kilométer hosszú, szeptem-
ber 8-án indult Balatonalmá-
diból, Tapolcára 17-én érke-
zett,  az indulástól összesen 
mintegy 18 település érinté-
sével Sümegen ér véget.   (tl)
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Hirdetés Javaslat a strand fejlesztésére

Vakációzhattak a gyerekek
A példaértékű összefogás-
nak köszönhetően már ötö-
dik éve, hogy a Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
koordinálásával a nyári 
szünidőben minden kedden 
ingyenes és tartalmas sza-
badidős tevékenységeket 
szerveztünk a program nél-
kül maradt gyerekek részé-
re. A helyi lehetőségeket ki-
használva a gyerekek csó-
nakázhattak a Tavasbar-
langban, Bruckner Zsuzsan-
na vezetésével kézműves-
kedhettek. 
Maurer Tamásné iskolavé-
dőnő lesenceistvándi pincé-
jénél nagyszerű szabadtéri 
játékokkal, bográcsozással 
tölthettünk el egy szép na-
pot, ahol Maurer Ágnes arc-
festéssel kedveskedett a 
gyerekeknek. Nagy élmény 
volt a Püspök Anita művé-
szetterapeuta vezette mese-
terápia. Az idei évben újra 
részesei lehettünk a mozi 
nyújtotta varázslatnak. Ra-
poskán Petrétei Krisztina 
művelődésszervező koordi-
nálásával egy napra birtokba 
vehettük a helyi közösségi 
házat. Kékkúton megismer-
hettük a Keszthelyi Enid és 
férje, Keszthelyi Tibor által 
vezetett gazdaságot, a Le-
vendula Portát, amely felejt-
hetetlen élményt adott a 
gyermekeknek. Még ezen a 
napon egy kiadós túra ke-
retében megnéztük Szent-
békállát és Mindszentkállát, 
részesei lehettünk a Kőten-
ger csodálatos látványának. 
Augusztus 9-én a Véndek 
Tanyán vendégeskedtünk, 

ahol Füstös Zsuzsi és az itt 
táborozó gyerekek vendég-
szeretetét élvezhettük. Meg-
ismerkedhettünk a rovásírás 
rejtelmeivel. A kedvezőtlen 
időjárás miatt a szigligeti 
strandon nem sikerült fü-
rödnünk, de kárpótolt ben-
nünket a vár megtekintése és 
a nagy séta ebben a csodá-
latos üdülőfaluban. A ren-
dőrségen Molnár András ve-
zetésével a gyerekek bepil-
lanthattak a rendőrök mun-
kájába, megnéztük a ma már 
nem üzemelő fogdát, beül-
hettek a rendőrautóba, fel-
próbálták a golyóálló mel-
lényt. Az Állatmenhelyen 
tett látogatásunk nagy él-
mény volt a gyermekeknek, 
jó érzés volt látni a kutyák és 
a gyermekek örömét a talál-
kozásukkor. A programso-
rozat zárására az Idősek 
Nappali Ellátása intézmé-
nyének udvarán nyárbú-
csúztatót szerveztünk. Fény-
képek nézegetésével feli-
déztük a nyár legszebb pilla-
natait, közös játékkal, óriás 

buborékfújással tettük ezt a 
napot felejthetetlenné. A 
programsorozat során egy jó 
gyerekcsapat alakult ki, új 
barátságok is szövődtek. 
Ezúton is köszönjük a szü-
lők és a gyermekek nevében 
mindazoknak, akik önkéntes 
munkájukkal, felajánlásaik-
kal hozzájárultak a Vidám 
Vakáció programsorozat si-
keréhez! Köszönjük a már 
megemlített segítőkön kívül 
Németh Szilveszterné peda-
gógusnak, Szabóné Takács 
Mária iskolavédőnőnek, a 
várvölgyi kisbolt tulajdono-
sának, Torma Bélának, hogy 
hozzájárultak a program le-
bonyolításához! Köszönjük 
továbbá az Idősek Nappali 
Ellátás vezetőjének, Szabó 
Ágotának a segítségét, aki az 
idősek bevonásával kelle-
mes helyszínt biztosított 
programjaink számára, és 
köszönjük a gimnazista ön-
kéntesek munkáját.

Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársai

Mi volna, ha ez a fiú lenne a 
férjem? – futott át az agya-
mon a gondolat, ahogy meg-
láttam a kockás inges, bar-
nára sült bőrű, hófehér fog-
sorú, szemüveges, egyete-
mista fiút egy nyári iskolai 
gyakorlaton. 
Hihetetlen, mégis így tör-
tént. Kedvességével, friss 
humorával még inkább ma-
gához láncolt, s a közel fél 
évszázad alatt szinte egymás 
részeivé váltunk. Négy gye-
rekünk és kilenc unokánk 
született.
Pistát imádta a család, ő volt 
az alap, a bástya, a kapasz-
kodó, okos, férfias erejével, 
bölcs szelídségével életünk 
meghatározó irányítója. Te-
kintélyt parancsoló, rendkí-
vüli műszaki képességeiért, 
példaértékű tiszta életéért 
mindenhol szerették: kutató-
mérnökként a fűzfői vegyi-
pari gyárban, fejlesztőmér-
nökként az általa alapított 
vállalkozásban. Hirtelen 
ránk zuhant betegsége alatt 
megható volt tapasztalni a 

Az összefogás ezúttal is meghozta eredményét

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Egy tapolcai fiú emlékére

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Szeptember 22 - 28. 
csütörtök – szerda

.22-23. csütörtök–péntek, 26. 
hétfő, 28. szerda 14:00 és 

18:00  1000,-Ft
24. szombat  17:00
25. vasárnap  16:00

27. kedd  18:00
A SNOWDEN fájlok  
Színes, szinkronizált 
amerikai-német film

...
22 - 23. csütörtök–péntek, 26 

– 28. hétfő-szerda  16:00 
1200,-Ft 

24. szombat   13:00
25. vasárnap  14:00                                     

Gólyák 3D
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
...

25. vasárnap 18:00    
A napfényben fürdő kastély 

(2010)  
Színes, magyar film

Hossz: 64 perc 
...

22 - 23. csütörtök–péntek, 26 
– 28. hétfő-szerda 20:00                                        

1000,-Ft 
24. szombat 19:00
25. vasárnap 19:30                                     

Bridget Jones babát vár  
Színes, szinkronizált angol-

francia vígjáték
Hossz: 123 perc

www.tapolcaiujsag.hu 

régi barátok, kollégák, isme-
rősök, hozzátartozók ra-
gaszkodását, igyekezetét a 
segíteni akarásban.
Gyerekkorát Tapolcán töl-
tötte, tavaly még örömmel 
sietett az egykori osztály-
társaival szervezett találko-
zóra. Idén már onnan is hiá-
nyozni fog.
Nehezen engedjük el, hiszen 
bent van minden gondola-
tunkban, minden rezdülé-
sünkben, őrzi a múltunkat és 
alakítja jövőnket. Amíg újra 
találkozunk.
         Minden Vele töltött 
         percért hálás felesége

Vecsey Körmendi István, élt 71 évet

Nagyon jó, hogy a kedvező 
időjárás lehetőséget adott az 
újjá épült strand kihasználá-
sára. Nem csak a fürdés örö-
mét nyújtani a közönségnek, 
hanem az ifjúság úszásokta-
tására.
Szerintem nagyon sok diák 
szívesen igénybe venné ezt a 
kiváló lehetőséget, ha egész 
évben lehetőség nyílna rá. 
Megpróbálom azt a merész 
gondolatot felvetni, - ha 
megkérdeznénk a tapolcai 
lakosságot -, lenne-e hajlan-
dóság az ifjúság érdekében 
hozzájárulni, ahhoz, hogy a 
strandon lévő medence fe-
dett legyen, mely használha-
tó lenne ezáltal egész évben!

Sok-sok példa van az ország 
számos pontján, hogy ön-
erőből képesek nagy dolgo-
kat létrehozni. Úgy vélem, 
ha kivitelezhető lenne mű-
szakilag, akkor a tapolcai la-
kosok véleményét meghall-
gatva, az önkormányzat tá-
mogatásával egy jelképes 
összegű „TÉGLAJEGYET” 
lehetne árusítani a cél érde-
kében. Szinte biztos vagyok 
benne, hogy erre mindenki 
áldozna valamennyit a vá-
rosban. Így tudnánk az ifjú-
ságnak egész évben sporto-
lási, úszási lehetőséget nyúj-
tani. Fontoljuk meg! Te-
gyünk a városért!
 Mészáros Imréné, Tapolca

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy az NHSZ Ta-
polca Nonprofit Kft. meg-
kezdte a zöldhulladék be-
gyűjtését. Kérjük a tisztelt 
lakosságot, hogy a kerti hul-
ladékot kizárólag tisztán, 
mindenféle ipari szennyező-
déstől mentesen szívesked-
jenek elhelyezni a konténer-
be (műanyag, pet, fém, stb 
nélkül). A begyűjtés az aláb-
bi körzetbeosztások alapján 
és időpontokban történik a 
közszolgáltató munkaválla-
lóinak helyszíni közreműkö-
désével.
Szeptember 28-án, október 
26-án és november 23-án a 
Bajcsy-Zs. úti parkolóban, a 
Déli Városkapu parkolóban, 
a Halastó úti parkolóban, a 
Babits M. utca elején, a Do-
bó téri parkolóban, és Di-
szelben a Szabó E. úti ve-
gyesbolt előtt lesz kihelyez-
ve konténer. A begyűjtésre 
kerülő zöldhulladék (fa- és 
bokornyesedék, nyírt fű,) 
komposztálás után újra visz-
szakerül a természetes kör-
forgásba.
 NHSZ Tap. Nonprofit Kft. 

Felhívás a
zöldhulladék 
gyűjtéséről 



Ismét Mobilitási Hét 
Idén rekordszámú résztvevő a szemléletformáló rendezvényen
Idén is egyedi támoga-
tásban részesülhetnek az 
önkormányzatok az Euró-
pai Mobilitási Hét helyi 
eseményei kapcsán. A 
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium a szeptemberi 
programsorozat nemzeti 
koordinátoraként 65 millió 
forintos keretösszeggel 
segíti a hazai rendez-
vények megvalósítását.

Tapolcán is nagy hagyomá-
nya van a rendezvénysoro-
zatnak. Magyarország tizen-
öt éve rendezi meg az Eu-
rópai Mobilitási Hét és Au-
tómentes Napot szeptember 
16. és 22. között. Európa 
legnagyobb közlekedési-
környezetvédelmi kampá-
nyához tavaly 182 hazai te-
lepülés csatlakozott, idén ezt 
a számot is sikerült túllépni, 
hiszen több mint kétszáz te-
lepülés jelezte részvételi 
szándékát a programban, így 
az európai országok részvé-
teli aránya tekintetében Ma-
gyarország az előkelő má-
sodik helyet szerezte meg. A 
fejlesztési tárca idén is egye-
di támogatás útján elnyer-
hető összeggel segíti a te-
lepülések környezettudatos, 
helyes és biztonságos közle-
kedést népszerűsítő, szemlé-
letformáló programjainak 
szervezését. Városunkban a 
Tapolca Kft. - Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok 
munkatársai vállalják a fe-

ladatot évről évre, hogy szí-
nes és értékes programokat 
tárnak Tapolca lakossága 
elé. A múlt pénteken kez-
dődő szemléletformáló ese-
mény bringás uzsonnával és 
ingyenes kerékpár állapot-
felméréssel vette kezdetét. 
Majd a Városvédő Hősök, 
két kerekűjükkel látogatást 
tettek a diszeli szüreti fel-
vonuláson, ahol feldíszített 
járműveikkel tették színe-
sebbé a vigasságot. A vasár-
napi 16 km-es Szent György 
– hegy körüli kerékpártúra is 
szépszámú érdeklődőt von-
zott. A megmozdulás negye-
dik napján az általános- és 
középiskolásokat várták a 

csarnok elé, ahol a már ha-
gyománnyá vált FÖLDön-
futók futóversenyre került 
sor. A közös bemelegítést 
követően öt korcsoportban, 
– összesen 408 fő –  rendőri 
felvezetéssel, különböző tá-
vokon versengtek a lányok 
és a fiúk. Másnap közleke-
désbiztonsági versenyt ren-
deztek a Juhász Gyula utcai 
MiniKRESZ pályán, ahol 
Kiss József Attila rendőr al-
ezredes, közlekedés rendé-
szeti osztályvezető tartott 
rövid ismertetőt a gyere-
keknek, az alternatív közle-
kedési eszközök szabályos 
és biztonságos használatá-
ról. Ezt követően a fiatalok 

nyeregbe pattantak és a gya-
korlatban is elmélyítették el-
méleti tudásukat. A keddi 
nap ingyenes spinning ed-
zéssel ért véget. 
A FÖLDönfutók futóver-
seny eredményei: lány 1. 
korcsoport (2008-2009-ban 
született) - összes induló: 68 
fő: 1. Pálosi Laura (Bárdos), 
2. Katona Kata (Bárdos), 3. 
Németh Helga (Tatay). 2. 
korcsoport (2006-2007-ban 
született)- összes induló: 59 
fő: 1. Falati Liliána (Szig-
liget), 2. Csipszer Csenge 
(Kazinczy Ferenc Tagintéz-
mény, 3. Mohos Emma (Ka-
zinczy). 3. korcsoport 
(2004-2005-ben született)- 

Első lett a tapolcai RC modell versenyzőmodell felépítése 

Aolyan mint az  autóé. 
Rengeteg beállítás, 

tesztelés és tapasztalat kell 
ahhoz, hogy az elektromos 
négykerekű olyan ered-
ményt érjen el, amilyet az 
irányítója szeretne.

Makkai Lajos a nulláról kezdte 
el megvalósítani álmát. Nem 
volt sem nagy szponzor, sem 
olyan anyagi háttér, amely le-
hetővé tette volna, hogy elkép-
zeléseit könnyen és gyorsan 
megvalósítsa, helyette volt ki-
tartás, és a szerelem az autók, a 
modellek iránt. Visszaemléke-
zését 1989-től kezdi, amikor is 
megvásárolta első fronthajtású 
modelljét. Ezt a kis alapgépet 
bütykölgette, fejlesztette, és el-
indult néhány országos verse-
nyen, ahol tapasztalatot, rutint 
szerzett. Olyan szinten  képezte 
ki magát a beállítási és tech-

nikai fortélyokból, hogy 2006-
ban a Tamya bajnokságban 
megszerezte szabad kategóriá-
ban az összesített második he-
lyet. Itt hat fordulóból a legjobb 
öt eredményt veszik figyelem-
be, és az alapján állítják fel a 
végleges sorrendet. A sikert öt 
év szünet követte. Lajos fel-
mérte a helyzetet és úgy gon-
dolta, hogy nem tud versenyez-
ni a biztos anyagi és támogatói 
háttérrel rendelkező verseny-
zőkkel szemben. A fejlesztésre, 
tuningolásra időt és pénzt kell 
áldozni, ez akkor nem volt 
adott, ezért kényszerpihenőt 
tartott. Azonban a szerelem 
nem múlt el. 2013 – ban hallot-
ta, hogy a garázssoron RC Mo-
dellesek „bőgetik” a motoro-
kat. Ekkor ismerkedett meg 
Szabados Istvánnal, akivel az 
első találkozás alkalmával ba-

összes induló: 34 fő: 1. 
Fekete Júlia (Tatay), 2. 
Török Jázmin (Tatay), 3. 
Falati Kitti (Szigliget). 4. 
korcsoport (2002-2003-ben 
született)- összes induló: 18 
fő: 1. Mező Zsófia (Szigli-
get), 2. Kocsor Kata (Ka-
zinczy), 3. Tóth Kinga 
(Csontváry). 5. korcsoport  
(középiskolás)- összes indu-
ló: 18 fő: 1. Binecz Mer-
cédesz (Batsányi), 2. Banicz 
Bianka (Batsányi), 3. Né-
meth Kata (Batsányi). Fiú 1. 
korcsoport (2008-2009-ban 
született)- összes induló: 81 
fő: 1. Tóth Kristóf (Nagybol-
dogasszony), 2. Vigh Olivér 
(Batsányi János), 3. Németh 
András (Nagyboldogasz-
szony). 2. korcsoport (2006-
2007-ban született)- összes 
induló: 57 fő: 1. Ódor Mikes 
(Művészetek Völgye), 2. 
Zengői Roland (Nagybol-
dogasszony), 3. Török- Csil-
lag Milán (Művészetek Völ-
gye). 3. korcsoport (2004-
2005-ben született)- összes 
induló: 30 fő: 1. Jákli Ákos 
(Batsányi), 2. Kékesi Kornél 
(Művészetek Völgye), 3. 
Sebők Róbert (Bárdos). 4. 
korcsoport (2002-2003-ben 
született)- összes induló: 26 
fő: 1. Bodor Mihály (Tatay), 
2. Samu Vajk (Tatay), 3. 
Ódor Barna (Művészetek 
Völgye). 5. korcsoport (kö-
zépiskolás)- összes induló: 
17 fő: 1. Ángyán Kornél 
(Széchenyi), 2. Vadas Ba-
lázs (Batsányi), 3. Rigó 
Lajos (Széchenyi).
A lapzártánk utáni esemé-
nyekről következő szá-
munkban olvashatnak.  (hg)

rátságot kötöttek. A találkozást 
hosszas eszme- és tapasztalat-
cserék követték. Megalakult a 
TVSE égisze alatt működő 
szakosztály is, ahol jelenleg 6-8 
fő modellező tevékenykedik 
aktívan. Makkai Lajos szerve-
zője az évek óta nagy töme-
geket megmozgató tapolcai 
modell- és makett bemutató-
nak, emellett újra elkezdett ver-
senyezni. Elmondása szerint, 
megtalálta a neki való bajnok-
ságot, azt ahol jól érzi magát és 
az eszmeiségével is egyetért, ez 
pedig a Kóla-Csoki Derby. Az 
elnevezésről csupán annyit, 
hogy a nevezési díj mellett min-
den résztvevőnek egy doboz 
kólát és egy szelet csokit kell 
leadniuk, amit összegyűjtenek, 
és a verseny végén, a kupa és 
érem díjazzással együtt a győz-
tesnek adnak. Szóval Lajos el-

indult ezen a hat fordulós baj-
nokságban, és a „brushed” ka-
tegóriában győzött. Ráadásul 
az első fordulógyőzelmét a ma-
gasabb kategóriába sorolt, na-
gyobb teljesítményű RC (rádi-
óirányítású)  modellekkel 
szemben sikerült begyűjtenie. 
A hat fordulóban volt éjszakai 
verseny is, mely külön öröm 
volt a modellezők számára, hi-
szen a kijelölt pályán, 35-40 
km/h sebességgel száguldó, ki-
világított modellek vizuális él-
ménye sem mindennapi. A ta-
polcai bajnok szerencsésnek ér-
zi magát, hiszen magáénak tud-
hatja a család támogatását. Fe-
lesége kifejezetten élvezi a ver-
senyhangulatot, és cseppet sem 
zavarja férje hobbija, ahogy az 
sem, hogy a lakás minden pont-
ján autóalkatrészek és apró jár-
művek találhatók. Lajos épp 

ezért a hozzáállásért és bátorí-
tásért mond köszönetet, és örül 
neki, hogy egy autós- és egy 
élelmiszerbolt is hisz benne, és 
támogatja. Tervei között szere-
pel, hogy jövőre elindul a ver-
seny senior kategóriájában, 
ahol külön kikötés, hogy retro 
kasznival kell felszerelni a vá-
zat. Tehát van tenni való, hiszen 
ahogy Lajos mondta: „Bár 
győztem, de még mindig lehet 
rajta állítani, még nem vagyok 
teljesen készen.”               (hg)

2016. SZEPTEMBER 23. SPORT 7TAPOLCAI ÚJSÁG -

Több mint négyszáz gyermek teljesítette a kitűzött távot               Fotó: Havasi Gábor

Makkai Lajos        Fotó:hg. 
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Vízi közeg halakkal
STREET ART Három ponty úszik a lépcsőn a Malom-tó irányába
A street art vonulathoz 
tartozó alkotás készül a 
Malom-tóhoz vezető lép-
csőn. Magát a meghatá-
rozást leegyszerűsítve ut-
cai művészetnek is ne-
vezhetjük, de tény, hogy 
ennél tágabb fogalomkört 
fed le a műfaj.

Mindenesetre Varjas Judit 
tapolcai iparművész ebbe a 
kategóriába sorolja most ké-
szülő munkáját, ami elké-
szülte után a víz felé igyekvő 
halakat (egész pontosan há-
rom koi pontyot) ábrázol 
majd. - Az ötlettel Lévai Jó-
zsef alpolgármester és Ko-
vács Melinda a Tapolca TV 
főszerkesztője keresett meg, 
aztán a közös tervezés fázisa 
következett. Olyan mintát 
szerettünk volna létrehozni, 
ami kifejezetten ebbe a vízi 
környezetbe illik. Azt gon-
dolom, hogy a hely adott-
ságai a három ponty meg-
jelenítéséhez megfelelőek, 
amit én még néhány extrával 
is kiegészítek a legvégén. A 
két oldalon halászhálókat 

helyezek el, illetve két nagy 
horgonyt lánccal,  ezzel is 
alkalmazkodva a vízi kör-
nyezet hangulatához - 
mondta érdeklődésünkre Ju-
dit. Az alapozás már elké-
szült, most következik a pik-
kelyek, a kontúrok, az ár-
nyékok felfestése. A három 

hal a pisztrángfesztiválra 
nyeri el végleges formáját. 
Különlegesség, hogy éjsza-
ka is láthatók lesznek a pon-
tyok, hiszen Judit részben 
foszforeszkáló hatású festé-
ket is használt. Különös 
gondot fordított a tartósság-
ra, mivel a lépcsőn jelentős 

gyalogos forgalom várható 
és nem lenne szerencsés, ha 
idő előtt lekopna az alkotás. 
Ezt figyelembe véve egyfaj-
ta lezárásként két-három ré-
teg betonlakk is rákerül a fe-
lületre. De addig még van jó 
pár kemény munkával töltött 
nap Judit számára.          (szj) 

SZEM - PONT
Diszeli lakosok panaszait hallgatta meg Rausz István 
rendőrkapitány és Dobó Zoltán polgármester a Tapolcai 
Rendőrkapitányság és az önkormányzat legutóbbi közös, 
úgynevezett mobil fogadóóráján csütörtökön. Ezúttal két 
jelentősebb helyi probléma került fókuszba, az első egy 
közlekedésbiztonsági kérdést érintett, a másik a kutya-
tartással kapcsolatos szabályok áthágása miatt kialakult 
helyzetet sérelmezett. A Rózsadombi utca alsó részén 
álló, rossz állapotú sarki házat körbevevő sövény az 
utóbbi időszakban beláthatatlanná tette az útról történő 
lekanyarodást, illetve arra a rákanyarodást. A tulaj-
donos sokáig húzta kötelezettségét, ám nemrégiben 
eleget tett a jogos kérésnek, visszavágatta a sövényt.
A szabadon kóborló, nagytestű kutyák ügye, ponto-
sabban néhány veszélyes kutyatámadás is szóba került.  
Kiskutyákat sétáltató gazdák és kedvenceik vannak 
veszélyben, hiszen a nagyobb testű kóborló ebek, -ahogy 
arra már több esetben is volt példa- megtámadhatják 
őket. Emiatt a rendőrség segítségét kérték.                    (tl)

2016.09.10.
- Marton Dániel 
és  Horváth Anita
- Kis Gergely
és Németh Bernadett
- Szita Gábor
és Kádár Rita Viktória

n ÖKÖLLEL belecsapott 
az autó szélvédőjébe - A Ta-
polcai Rendőrkapitányságra 
2016. szeptember 17-én 7 
óra 34 perckor érkezett a be-
jelentés, hogy egy tapolcai 
nő miközben személygép-
kocsijával Nemesgulács és 
Badacsonytomaj között 
közlekedett, egy gyalogos 
személyre lett figyelmes.   A 
járművezető közölte vele, 
hogy nem veszi fel és mi-
közben próbálta a férfit ki-
kerülni, a gyanúsított a gép-
jármű mellé lépett és ököllel 
a szélvédőbe csapott. A 
helyszínre érkező Gyenge 
Tibor rendőr törzszászlós 
körzeti megbízott és járőr-
társa negyed óra múlva iga-
zoltatta a 35 éves nagyka-
nizsai férfit. Az egyenruhá-
sok elfogták és előállították 
a Tapolcai Rendőrkapitány-
ságra. H. Istvánt a nyomo-
zók garázdaság vétség elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki, majd 
őrizetbe vételét követően a 
Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság fogdájára 
szállították - tájékoztatta la-
punkat Nagy Judit megelő-
zési főelőadó.                  (szj) 

n  KIFOSZTÁS bűntette 
miatt nyomoznak a tapolcai 
rendőrök egy fiatalkorúval 
szemben. Egy 15 éves gó-
gánfai fiatalkorú megalapo-
zottan gyanúsítható azzal, 
hogy 2016. szeptember 16-
án 15 óra 15 perc körüli idő-
ben egy 8 éves fiú kerék-
párját elvette. A fiút barátja 
kérte meg, hogy vigyázzon 
egy kicsit a kétkerekűre. A 
gyanúsított nem sokkal ké-
sőbb odasétált hozzá, majd 
szó nélkül elvette a ke-
rékpárt. A 15 éves gógánfai 
fiú ellen kifosztás bűntett el-
követésének megalapozott 
gyanúja miatt nyomoznak a 
tapolcai rendőrök - írta la-
punknak Nagy Judit mege-
lőzési főelőadó.   

n A TAPOLCAI Rendőr-
kapitányság és a Készenléti 
Rendőrség munkatársai a 
Badacsonytomaji Rendőrőr-
sön tartottak toborzó nyílt 
napot szeptember 16-án. A 
rendőrőrsön a határvadász-
képzés iránt érdeklődőket 
tájékoztatták, akiknek rész-
letes felvilágosítást adtak és 
konkrét elhatározás esetén a 
jelentkezési egységcsoma-
got is átadták.
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Varjas Judit keze alatt alakul a mű. A pisztrángfesztiválra elkészül   Fotó: Szijártó J.

Mobil fogadóóra Tapolca-Diszelben                Fotó: tl.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 45/db
Burgonya: 130-150 Ft/kg
Sárgarépa: 180 Ft/kg
Zeller: 100 - 220 Ft/db
V.hagyma: 150-250 Ft/kg
Újhagyma: 120 Ft/kg
F.hagyma:1400-1800Ft/kg
Fejeskáposzta: 160 Ft/kg
Kelkáposzta: 350 Ft/kg
Karfiol: 360 Ft/kg
Karalábé: 100-200 Ft/kg
Paprika: 150-600 Ft/kg
Paradicsom: 290-400 Ft/kg
Uborka: 200-350 Ft/kg
Alma: 250-300 Ft/kg
Körte: 300-400 Ft/kg
Őszibarack: 460 Ft/kg
Szilva: 280-350 Ft/kg
Szőlő: 350-400 Ft/kg
Citrom: 880 Ft/kg

Heti SÜTI

Mohácsi rétes

Hozzávalók: 4 pohár natúr kefír, 3  
kefíres pohár cukor, 3,5 kefíres po-
hár búzadara, 1 csg vaníliás cukor, 
1 csg sütőpor, 1,5  kefíres pohár ét-
olaj, 3  egész tojás
Töltelék: 1 bármilyen gyümölcs, 
ízlés szerint (kb. egy üvegre való), 
25 dkg túró (el is hagyható).
1  csg 6 db-os réteslap, 1  db tejföl a 
kenéshez, 1  db tojás a kenéshez, 
kevés olaj a tepsi kenéséhez.
A hozzávalókat összekeverjük és 
20-30 percig állni hagyjuk. 2 ré-
teslapot a megolajozott tepsibe te-
szünk, erre ráöntjük az összekevert 
massza felét és megszórjuk gyü-
mölccsel és a fele túróval. Erre rá-
teszünk ismét 2 db réteslapot, majd 
a massza másik felét. Ismét meg-
szórjuk gyümölccsel és a maradék 
túróval. Erre tesszük az utolsó 2 db 
réteslapot és a tetejét megkenjük 
tojásos tejföllel és megsütjük.
Nagy, magas szélű tepsibe tesszük. 
Kiadós és finom. 

           Kovács Pálné, Hegymagas

Rendőrségi hírek
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