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Pisztráng, bor, zene
FESZTIVÁL  Ezrek érkeztek a háromnapos rendezvénysorozatra
Pisztráng, bor, pálinka, és 
színes programok három 
napon át Tapolcán a Ma-
lom-tónál - így lehetne rö-
viden összefoglalni a  ha-
todik Tapolcai Pisztráng 
és Bor Fesztivál lényegét.

Azonban ez nem tükrözi azt 
az évek alatt hatalmassá nőtt 
eseményt, ami megvalósult 
a hétvégén a tónál. Ezrek ér-
keztek közelről, s távolról és 
minden bizonnyal szép él-
ményekkel, és a jövő évi 
viszontlátás reményében tá-
voztak.
A fesztiválon három szín-
paddal várták az érdeklődő-
ket. Egy a malomkeréknél a 
vízben, egy a Romkertnél, 
egy pedig a Déli Városka-
punál szolgáltatta a műsort. 
Pénteken fellépett a Jazzy 
Cherry, a Happy Dixieland 
Band, Sajcz Gábor harmoni-
kás, a Creatív Sound Sys-
tem, illetve jazz örökzöldek-
kel szórakoztatta a közönsé-
get Őri Jenő és Babos Lajos.
Tizenhét borászat képvisel-
tette magát, és számos  
pisztrángos stand kínálta a 

finom halat. Pénteken fela-
vatták a halas lépcsőt, szom-
baton a megújított malom-
kereket adták ünnepélyes 
külsőségek között. Innen a 
pisztrángszentelésre helye-
ződött a figyelem, amit a 
plébánia udvarán rendeztek. 
Itt komoly volumenű halsü-
tés is kezdődött, szép számú 

csapat mérte össze tudását a 
nyárias meleget hozó októ-
ber elsején. Ezen a napon a 
Tapolcai Ifjúsági Fúvósze-
nekar is muzsikált, illetve 
számos zenekar (többek kö-
zött Frim Fram Accoustic, 
Ed Phillips and the Memphis 
Patrol, Sonny and his wild 
cows, Zajongó, Soul Blas-

ter, Kamilka és a Pesti Sikk, 
Csopak Demizson Allstars 
Orchestra) járult hozzá a re-
mek hangulathoz. A rendez-
vény csúcspontja azonban 
egyértelműen a látványos 
szombat esti lézershow volt. 
(A fesztiválról az 5. oldalon 
„Nívós...” címmel olvashat-
nak még)                        (szj)

Elkészült a halas lépcső

Újra forog a malomkerék

A pisztrángfesztiválon hiva-
talosan is átadták Varjas 
Judit tapolcai iparművész 
munkáját, a tópartra vezető 
halas lépcsőt. A street art vo-
nulathoz tartozó alkotás  há-

rom koi pontyot, ábrázol, 
amely a Malom-tó üde szín-
foltja lett. Az avatáson Lévai 
József alpolgármester  kö-
szöntőt mondott, az alkotó 
pedig köszönetet segítőinek.

A pisztrángfesztivál ese-
ményei sorában, szom-
baton adták át a megújí-
tott malomkereket.   

Kisebb vízerőművé alakítot-
ták át Tapolcán a Malomtó 
partján álló malomkereket 
az MVM Partner Zrt.-vel 
együttműködésben. Magya-
rország egyetlen villamos 
energiát termelő alulcsapott 
vízkerékkel rendelkező vízi-
malma a közeli Hotel Gabri-
ella részleges ellátását bizto-
sítja – derült ki a fejlesztő tá-
jékoztatójából. A tapolcai 
vízkerék a felújítás előtt mű-
ködésképtelen állapotban 
volt, mivel az alkatrészpót-
lások ellenére is lapátok hiá-
nyoztak belőle, a fa szerke-
zetű kerék pedig jelentősen 
elkorhadt. Az MVM Partner 

segítségével a tapolcai vízi-
malom teljesen megújult: a 
malomkerék teljesen új fa-
szerkezetet kapott és villa-
mosenergia-termelő generá-
tort hajt meg a Malomtó 
vize. A környezet módosítá-
sával és a lapátok számának 

megduplázásával sikerült 
optimalizálni a teljesít-
ményt, így vált lehetségessé 
a felújítást követően, hogy a 
malomkerék villamosener-
gia-termelésre alkalmassá 
váljon. (Folyt. a 2. oldalon 
„Energiát...” címmel)    (szj)

Üdvözlet
Tapolcáról
Ismét volt egy szép, 
dobása Tapolcának, 
ha úgy tetszik a Tapol-
cai Pisztráng és Bor 
Fesztivál szevezői-
nek. Olyan nívós ren-
dezvénysorozatot ál-
lítottak össze, hogy 
arra még országos 
szinten is kevés példa 
adatik. Persze mindig 
vannak ellendrukke-
rek, elégedetlenek, 
így cseppet sem cso-
dálkoztam azon a 
nyilvános Facebook-
bejegyzésen, amely a 
látogatók egy részét 
bunkózza, köcsögözi, 
a „nyakonvágás” ígé-
retével. Nyilván a 
többség büszke arra, 
amit ez a kisváros 
most bemutatott, de 
ez is egy vélemény. 
Azon viszont  megle-
pődtem, hogy egy  
magát értelmes, köz-
életi embernek tartó, 
tapolcai  polgártár-
sunk ehhez asszisz-
tál, és még baseball 
ütőt is felkínál. Nyilvá-
nosan, írásban. He-
lyette is égek.
          Szijártó János

Varjas Judit és alkotása az avatón   Fotó: Szijártó János

A Happy Dixieland Band és a Creatív Sound System alapozta a hangulatot pénteken

Az ünnepélyes átadás pillanatai        Fotó: Szijártó János

50 éves város

Fotó: Szijártó János
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Helikopteres mentés a 
Köztársaság téren   Fotó:tl.

Energiát is termel
(Folytatás az 1. oldalról)
Kisebb vízerőművé alakí-
tották át Tapolcán a ma-
lomkereket.

A vízimalom a Hotel Gabri-
ella részleges ellátását bizto-
sítja, hiszen az eszköz órán-
ként 800 W teljesítményre 
képes, így egy év alatt akár 
7.000 kWh-t is termelhet, 
amely 2 átlagos háztartás 
éves villamosenergia-fel-
használását fedezhetné. A 
malomkerék által termelt 
villamos energia pillanatnyi 
mennyiségét digitális kijel-
ző mutatja a kerék mellett. A 
tervek szerint a hangulatot – 
a vízimalom által megter-
melt villamos energia fel-
használásával – hang és 
fényjáték teszi majd teljessé.
Az ünnepélyes avatáson 
Szakács Péter római katoli-
kus lelkész szentelte fel a 
megújult malomkereket.
- Elkötelezettek vagyunk a 
fenntartható energiaterme-
lés iránt, bármekkora méretű 
erőműről is legyen szó – 
mondta a felújítás kapcsán 
Kóbor György, az MVM 

Pozsonyban jártak Helikopter 
is segített 

Ifjú Mezőssy Zoltán szerint a malomkerék a környe-
zetvédelem és a fenntarthatóság helyi szimbólumává 
vált a mostani fejlesztéssel                  Fotó: Szijártó János

Partner vezérigazgató-he-
lyettese. Hozzátette, a tapol-
cai vízimalom akár az ener-
giakereskedő társaság egyik 
szimbóluma is lehetne, hi-
szen a cég a malomhoz ha-
sonlóan komoly tradícióval 
rendelkezik, ugyanakkor in-
novációval és megújulással 
képes folyamatosan fejlőd-
ni, és továbbra is megőrizni 
vezető szerepét az egyre éle-
sebb energiapiaci verseny-
ben is. - Büszkék vagyunk 
rá, hogy Tapolca városának 
egyik legmeghatározóbb 
jelképe ismét forog, élettel, 

energiával, reménnyel töltve 
meg az ide látogatók szívét. 
Sőt, még ennél is többel. A 
Tapolcai Vízimalom nem 
csupán helyreállt, amikor a 
vízikerék forgásba lendült, 
hanem a 21. század legna-
gyobb kihívására is választ 
adott. Megújuló energia elő-
állításával a környezetvé-
delem és fenntarthatóság he-
lyi szimbólumává vált - 
hangsúlyozta ifj. Mezőssy 
Zoltán, a Hotel Gabriella ve-
zetője. Lévai József alpol-
gármester a város nevében 
üdvözölte a fejlesztést.

Helikopteres mentésre volt 
szükség a Kisfaludy utca, 
Ady Endre utca keresztező-
désében szombaton délután 
14  és 15 óra között. 
Az országos mentőszolgálat 
munkatársai egy hat év kö-
rüli gyermeket láttak el több, 
mint egy órán keresztül.  A 
helyszínen szerzett informá-
cióink szerint, nem baleset 
történt. A rendőrök lezárták, 
illetve elterelték az érintett 
kereszteződésben a forgal-
mat, így a pisztrángfesztivál 
ideje alatt üzemelő helyi já-
rat és a városnéző motoros 
kisvasút is leállni kénysze-
rült ez idő alatt.                 (tl)

Szeptember 23-tól 26-ig 
Tapolca Város Önkor-
mányzatának küldöttsé-
ge testvértelepülésünk, a 
pozsonyi Ruzsinov város-
rész meghívására részt 
vett az ottani búcsún.

A több mint tíz éves hagyo-
mány tehát idén sem szakadt 
meg, és Tapolca városveze-
tőkből, hivatali- és kulturális 
szakemberekből álló dele-
gációval képviseltette magát 
az igen gazdag programo-
kon, melyek között volt élő-
zenei nagykoncert, kórus-

hangverseny, boxmérkőzés, 
szabadtéri kulturális műso-
rok, városnézés, magyar 
nyelvű szentmise, vezetett 
túra vallási emlékhelyre, hi-
vatalos díszebéd, díszvacso-
ra. Valamennyi programon 
részt vettek Ruzsinov hor-
vátországi, csehországi, 
szerbiai testvértelepülései, 
akikkel a tapolcai küldött-
ségnek is sikerült szoros ba-
rátságot kötni. Így körvona-
lazódni látszik például a 
szerbiai Kovacsicével egy 
közös uniós projekt lehető-
sége is.                          (km)

Tapolca városvezetőkből, hivatali- és kulturális szak-
emberekből álló delegációja Pozsonyban járt a közel-
múltban                                           Fotó: Helyszíni felvétel

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
Október 10. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Október 17. 14.00-16.00

Ösztöndíj 
lehetősége
Tapolca Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete 
2016. szeptember 23-i nyil-
vános ülésén döntött arról, 
hogy a korábbi évekhez ha-
sonlóan ismételten csatla-
kozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2017-es 
fordulójához.
Az ösztöndíjpályázatra azok 
a Tapolca város illetékességi 
területén lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jog-
viszony keretében) teljes 
idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőokta-
tási szakképzésben folytat-
ják tanulmányaikat. A pályá-
zat szempontjából a szociá-
lisan hátrányos helyzet ak-
kor állapítható meg, ha a pá-
lyázó, továbbá vele együtt 
élő hozzátartozók egy főre 
jutó nettó havi jövedelme 
nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegének 200%-át.
Az ösztöndíj időtartama 10 
hónap, azaz a 2016/2017-es 
tanév második (tavaszi), és a 
2017/2018-as tanév első 
(őszi) féléve. Mértéke: 
1.000-10.000,- Ft/hónap. Az 
ösztöndíj pályázatok elbírá-
lása Tapolca Város Önkor-
mányzata képviselő-testüle-
tének Humán Bizottsága ha-
táskörébe tartozik. A pályá-
zó a bizottság döntése ellen 
fellebbezéssel nem élhet. A 
döntésről 2016. december 
12-ig értesítik a pályázókat. 
Bővebb információ a jelent-
kezés módjáról, határidőről 
és letölthető jelentkezési la-
pok  a város honlapján:
www.tapolca.hu. 
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Tapolcai Járási Hivatal
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maria.toth@klik.gov.hu

Orvosi ügyelet:88/412-104

Mentőszolgálat:
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A hotel új igazgatója
PELION  Töreky Attila vezeti a tapolcai szállodát
Szeptemberben új igaz-
gató kezdte meg mun-
káját a Hotel Pelionban. 
Töreky Attila természe-
tesen csak munkaköré-
ben nevezhető újnak, hi-
szen 2003 óta dolgozik a 
szállodában. A napokban 
meglátogattuk.

- 2003-ban étteremvezető-
ként kezdtem itt a Pelionban. 
Nem volt könnyű feladat ez 
számomra akkor, hiszen ko-
rábbi munkámhoz képest itt 
vezetői státuszba kerültem, 
annak minden felelősségé-
vel együtt. Ráadásul a szál-
loda is akkoriban új egység-
ként még kereste a helyét a 
piacon, azaz különös prio-
ritást kapott a vendégkör 
Tapolcára csábítása - idézte 
fel a kezdeteket Töreky At-
tila.
Majd hozzátette, hogy az 
akkori igazgató, Pokorádi 
Sándor bizalmat szavazott 
neki, és 2005-ben kinevezte 
a hotel vendéglátás-vezető-
jének. Ez még több munká-
val, nagyobb felelősséggel 
járt, hiszen ez a részleg a leg-
nagyobb, a munkatársak 
több, mint negyven százalé-
ka itt dolgozik. Idetartozik 
többek között a konyhai, ét-
termi szolgáltatások ellátá-
sa, a két bár, a konferencia-
termek működtetése, felü-
gyelete is.
- Egy szállodánál két nagy 
alapvető funkcióról beszél-
hetünk. Egyrészt lakni kell 
valahol, másrészt étkezni is 
szükséges. Az összes többi 
csak kiegészítés, a két fő 
irány mellett. Ennek ismere-
tében érzékelhető, hogy 
nekem mekkora változás, il-
letve feladat volt az egyik 
ilyen nagy részleg vezetése. 
De hozzáteszem, Pokorádi 
Sándor már akkor, 2005-ben 
javasolta, hogy jó lenne a fő-
iskolát elvégeznem, hiszen 
akkor még csak felsőfokú 
szakképesítéssel rendelkez-
tem. 1998-ben végeztem 
Keszthelyen a Vendéglátói-
pari iskolában, itt érettségiz-
tem, és a technikumi képzést 
is itt tudtam le. Akkor még 
úgy gondoltam, hogy többet 
én már nem akarok tanulni, 
ez nekem megfelel. Aztán az 
élet mást hozott, és Pokorádi 
Sándor inspirálása nyomán 
néhány évvel később ismét 
tanulni kezdtem. A Pannon 
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Töreky Attila: Az elkövetkező évek legnagyobb kihí-
vása egyértelműen a megfelelő munkaerő biztosítása 
lesz számunkra                                      Fotó: Szijártó János

Az emberek az állatok vi-
lágnapját 1931. óta min-
den esztendőben október 
4-én ünneplik. Ez a dátum 
Assisi Szent Ferenc, az ál-
latok védőszentjének nap-
ja, aki nem csak értette, de 
hirdette is, hogy minden 
élőlényt, ami körülvesz 
minket védeni kell. Ha 
már ebben a korban, idő-
szerűnek gondolták az ál-
latok védelmét, a mai ro-
hanó mindent kizsákmá-
nyoló, az emberi telhetet-
lenség világában még in-
kább időszerű lenne. Az 
ünneplés célja hogy rávi-
lágítsunk, az állattartás és 
védés fontosságára, hogy 
az állatok segítőtársként 
és barátként vannak jelen 
mindennapjainkba. Az ál-
latszerető ember felelősen 
gondolkodik, mivel tudja- 
hogy ő is csak a természet-
nek részese, és nem a 
tönkretevője. Az emberek 

tevékenységei révén, a 
Földön alaposan megvál-
tozott a környezet. Hány 
faj kihalásáért vagyunk fe-
lelősek, mivel durván be-
leavatkoztunk a természet 
rendjébe. Ökölógiai szem-
pontból gyorsan pusztul 
az állatvilág, bolygónkon 
ma már több oroszlánszo-
bor van mint élő oroszlán. 
A Földön a szúnyog után 
az EMBER a legveszélye-
sebb élőlény. Jó lenne, ha 
az állatok világnapja ráéb-
resztene minket arra, hogy 
harmóniában kell élnünk a 
természettel, a minket kö-
rülvevő állatvilággal. Vé-
gezetül Mahatma Gandhi 
szavait idézném: "Egy 
nemzet nagysága, és er-
kölcsi fejlettsége, híven 
tükröződik abban, aho-
gyan az állatokkal bánik." 
Óvd, védd, szeresd az álla-
tokat, mert bennük soha 
nem fogsz csalódni!

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaPócsi Béla

díszmadártenyésztő

Lovak, huszárok könyvben

Győrffy Villám András

KULTÚRSAROK
Egyetem vendéglátó-turiz-
mus szakára jelentkeztem, 
ahol 2012. januárjában tet-
tem államvizsgát. Igazából 
nem voltak nagyra törő ter-
veim, ugyanúgy dolgoztam 
tovább a szállodában. 
Aztán 2013-ban a Hévízre 
áthelyezett Pokorádi Sándor 
helyett új igazgatót neveztek 
ki a Pelionba Huba Mari-
anna személyében, aki 2016 
nyaráig irányította a tapolcai 
hotelt. Idén augusztustól ő a 
Hunguest Hotel országos 
központjában kapott új fela-
datot, így maga helyett ja-
vasolta Töreky Attilát. Attila 
ugyan nem pályázott az 
igazgatói székre, de az első 
meglepődés után nagy aka-
rattal, energiával vetette bele 
magát a munkába.
- Nagyon jó érzés, hogy ma-
gam mögött tudom a kollé-
gák, munkatársak támogatá-
sát, ami kinevezésemben is 
szerepet játszott. Ez jó érzés, 
de felelősség is. Igyekszem 
megszolgálni a bizalmat, ám 
a vállalat vezetése által sza-
bott elvárásokat is hozni 
kell. Nem lesz könnyű fela-
datom Marianna után, hi-
szen ő egy jól bejáratott, ola-
jozottan működő szállodát 
vett át elődjétől, amit nem 
csupán szinten tartott, ha-
nem fejlesztett is. Velem 

szemben is hasonló az elvá-
rás, az egyébként is magas 
nívót teljesíteni kell, sőt, 
még lehetőség szerint túl is 
szárnyalni. Nagyon nehéz 
lesz, s azt gondolom, nem 
mondok újat azzal, hogy a 
legnagyobb akadály ebben a 
munkaerőhiány lehet. Ter-
mészetesen próbálunk minél 
szélesebb körben érdeklőd-
ni, dolgozókat keresni, de 
ennek ellenére meg vagyok 
győződve arról, hogy az el-
következő évek legnagyobb 
kihívása a megfelelő mun-
kaerő biztosítása lesz szá-
munkra. A vendégkörrel 
nincs gond, hiszen az újak 
mellett nagyon sok vissza-
járó vendégünk van, akik is-
merik, szeretik a szállodát. 
Hatalmas konferenciater-
münk van, komoly kapaci-
tással, nívós rendezvények-
kel. A piaci pozícióink ked-
vezőek, de igen keményen 
kell dolgozni ahhoz, hogy 
minden elvárásnak megfe-
leljünk, beleértve a vendé-
gek, a vezetés, a dolgozók 
elvárásait is. Mindezeket 
szem előtt tartva igyekszem 
ellátni feladatomat, soha 
nem feledve azt, hogy hon-
nan jöttem, kinek, mit kö-
szönhetek - fogalmazott a 
tapolcai Hotel Pelion új 
igazgatója.                   (szj)

yőrffy Villám András a Ghuszár hagyományőr-
zés egyik legismertebb sze-
mélyisége Magyarországon, 
aki egyetemen oktatja és  
könyveket is  ír a lovakról, a 
lovaglásról. A napokban dr. 
Décsey Sándor igazgatóval 
bemutatták ezeket a könyve-
ket, így a Wass Albert 
könyvtár közönsége is meg-
ismerhette a “diszeli huszár” 
életútját, műveit, motiváció-
it. Győrffy Villám András 
1948-ban született Budapes-
ten, ám korán  kiderült, hogy 
nem az a tipikus “aszfaltgye-
rek”, inkább a természet 
gyermeke, aki nem a nagy-
városban, sokkal inkább vi-
déki körülmények között, a 
lovak, kutyák társaságában 
érzi jól magát. A családra az 
ötvenes-hatvanas években 
nehéz idők jártak, a kite-
lepítés, az osztályidegen-
ként megbélyegzettek sorsa 
jutott nekik. Leginkább emi-
att, több, mint egy évtizedes 
kitérőt követően, viszonylag 
későn, csak 1977-ben diplo-
mázott Győrffy Villám And-
rás a debreceni agráregyete-
men. Ezután következhetett 
számára az egész életét meg-
határozó hivatás, Bábolna, 

Bugac, a komolyabb méne-
sek világa, a munka, a szak-
mai tapasztalatszerzés. Di-
szelben 1978-ban vásárolt 
ingatlant, ám csak 1987-ben 
költözött véglegesen a tele-
pülésre. Egy évre rá jelent 
meg első könyve, amely hi-
ánypótló jelleggel a hazai lo-
vas szakirodalom gazdagí-
tása céljából íródott. Azóta, 
amellett hogy lovas panziót 
vezet és tanít, számos lovas-
sporttal-, lovasturizmussal-, 
solymászattal- és a magyar 
huszársággal kapcsolatos 
szakmai, illetve történelmi 
munka kötődik az országos 
hírű diszeli huszár hagyo-
mányőrző nevéhez.           (tl)



A jövő autója
Szénszál erősítésű, a 
megszokottnál 50 száza-
lékkal könnyebb műa-
nyag karosszéria, 170 ló-
erő, 130-160 kilométer 
hatótávolság, sok ismert 
és kevésbé ismert extra, 
továbbá 0-tól 60 km/h-ig 
jobb gyorsulás mint amit 
egy új M3-as tud. Tapol-
caiak is kipróbálhatták a 
BMW i3-at a Pisztráng 
fesztivál ideje alatt.

Ahogy kézifék nem kell, ha-
gyományos értelemben vett 
váltó sem kell. Hogy miért? 
Mert a váltó átkerült a kor-
mány mellé, a gázpedál  fel-
engedésével pedig az autó 
magától kezd el lassulni, 
méghozzá meglepő erővel. 
Közben a féklámpa is ki-
gyullad, gyakorlatilag egy 
pedálon kell „egyensúlyoz-
ni” vezetéskor. Az autóban 
egyébként a gyártó nyolc 
darab akku modult szerelt, 
ezek biztosítják az áramot a 
4800-as fordulaton, 250 Nm 
nyomatékra képes villany-
motornak. Az autó nagyon 

Dinamikus, de egyelőre még úri passzió a jövő autója 

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

Elektromos autók vásárlá-
sához nyújtható, vissza nem 
térítendő támogatást jelen-
tett be a napokban Varga 
Mihály nemzetgazdasági 
miniszter. A tisztán elektro-
mos személyautók és tisz-
tán elektromos, 3,5 t megen-
gedett legnagyobb össztö-
meget meg nem haladó kis-
teherautók vásárlása esetén 
a bruttó vételár 21%-a, 
maximum 1,5 millió forint 
kapható támogatás formájá-
ban. A lehetőség csak új 
autó vásárlása esetén érvé-
nyes, az autó vételára pedig 
nem haladhatja meg a 15 
millió forintot. A támoga-
tásra nem csak magánsze-
mélyek, hanem gazdasági 
társaságok, egyéni vállalko-
zók, civil szervezetek, helyi 
önkormányzatok, köztestü-
letek és költségvetési szer-
vek is pályázhatnak. A tá-
mogatási formára idén 2 
milliárd forintot különített 
el a kormány, de jövőre to-
vábbi 3 milliárddal tervezik 
növelni a keretet.          (szj)

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

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

dinamikus, közel sportautós 
érzetet kelt 50 km/h-ig, vé-
gül 7,2 másodperc alatt éri el 
a 100-at. Ennek az elektro-
mos személygépkocsinak 
ugyanaz a „hibája” mint a 
legtöbb villanyautónak, a 
benzinmotorokhoz képest 
viszonylag kicsi az egy töl-
téssel, tankolással megtehe-
tő távolság. A BMW i3-as 
modellje ebben egyébként 
nem fejletlen, hiszen szolí-
dan hajtva 130-160 kilomé-
terre is képes eljutni egy töl-
téssel. A „fogyasztás” csök-
kenthető az ECO pro, vagy 
ECO pro+ -os átkapcsolás-
sal, ilyenkor gyakorlatilag 
lekorlátozzuk a teljesít-
ményt. Sokakat érdekel, 
hogy az energiatároló egysé-
gek vajon meddig képesek 
jól működni ezekben a mé-
regdrága modellekben. Ért-
hető okokból egyelőre ke-
vésbé támaszkodhatnak sa-
ját, illetve más felhasználók 
tapasztalataira, marad gyen-
ge viszonyítási értéknek a 
gyártó garancia vállalása, 
amely nyolc évet, és száz-

ezer kilométert ad az i3 mo-
duljaira. A modellcsalád 
egyik nagyon érdekes tagja 
az i3 REX, amelybe egy 0,65 
literes, kéthengeres robogó-
motor termel áramot, ha le-
merül az „aksi”. Az első 
BMW i3-as modellek 2014-
ben kerültek be az országba, 
ám bőven tíz és húsz millió 
forint közötti áruk miatt, ma 
is inkább úri passziónak szá-
mít birtoklásuk, mint reális 
alternatívának a jelenlegi  
takarékos modern dízel mo-
dellek felváltására. Tölté-
sük, a gyorstöltő állomáso-
kon csökkenhetne le 3-4 órá-

ról a sokkal inkább vállalha-
tóbb, félórás időinterval-
lumra, ám egyelőre alig né-
hány ilyen üzemel ilyen az 
országban. 
A Pisztráng fesztivál ideje 
alatt működő Magyar Villa-
mosipari Művek (MVM) 
Energia Parkban ismerked-
hettek meg az elektromos 
járművekkel, azok működé-
sével az érdeklődők.        (tl)

Fotó: szj.

Lakossági apróhirdetés: 15
szóig 300 Ft+Áfa, üzleti 
apró 10 szóig: 400 Ft+Áfa

06/87/412-289
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Felvidéki diákok Tapolcán

A felvidéki gyerekek  Dobó Zoltánnal és Bajner Imré-
vel a Tamási Áron Művelődési Központ előtt

A több éves hagyományt 
folytatva, marcelházi diá-
kok jártak Tapolcán az el-
múlt héten.

A felvidéki gyerekeket Baj-
ner Imre, a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola igazgatója fo-
gadta a Déli Városkapu par-
kolójában, majd Dobó Zol-
tán polgármester köszöntöt-
te a vendégeket a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
nál. Innen a Tavasbarlangba 
sétáltak át a diákok, majd a 
Bárdos iskola menzáján fo-
gyasztották el az ebédet. A 

várossal való ismerkedés je-
gyében kazinczys és marcel-
házi diákok közösen baran-
golták be a belvárost, köz-
ben még érdekes feladatokat 
is kaptak. 
A továbbiakban métabaj-
nokságot és labdarúgó mér-
kőzést rendeztek a marcel-
házi és tapolcai tanulóknak a 
Városi Sporttelepen, utána a 
Bárdos iskola felső aulájá-
ban diszkóztak levezetés-
ként, a közös vacsora után 
pedig a viszontltás remé-
nyében búcsút vettek egy-
mástól a résztvevők.       (szj)

Nívós hangversennyel zárult

parkolás sem volt egyszerű a 
tópart közelében. Vasárnap-
ra a tumultus alábbhagyott, 
levegősebb, kényelmesebb 
lett minden a tóparti sétától, 
borozástól kezdve, a sült 
pisztráng elfogyasztásán ke-
resztül, a parkolásig. A Rho-
dius és az Econix színpado-
kon az igényes blues, a 
dzsessz, a country műfaj dal-
lamai szóltak, fellépett a 

funky zenét zseniálisan tá-
laló Funk Infection, a kiváló 
blues és jazz zenét játszó 
Scrast Trió, Németh Kyra 
dzsesszénekesnő és csapata 
a Smallchestra a Frim Fram 
Accoustic, és a Mongoose 
Limit. Továbbá helyből, ta-
polcai zenekarként a Zajon-
gók is. A fesztivál történe-
tében először fordult elő, 
hogy a szervezők ko-

molyzenei csemegéről is 
gondoskodtak. A helyszín a 
római katolikus templom 
lett, ahol Szakács Péter atya 
vezette fel a zenei áhítatra 
vágyó közönségnek az or-
szágos és nemzetközi hírű 
Gion Zsuzsanna mezzo-
szoprán énekművész és Vi-
rágh András Liszt-díjas or-
gonaművész, Érdemes Mű-
vész koncertjét.                  (tl)

Vasárnapra a tumultus alábbhagyott, egész idő alatt 
mindössze egy-két percre sütött ki a nap, levegősebb, 
kényelmesebb lett minden a tóparton          Fotó: Töreky

Tárlattal emlékeztek a grafikusra

Pénzeivel fizettünk, bélyegeivel le-
veleztünk. Tapolca művész fia, 
Nagy Zoltán ma lenne 100 éves”

A rendőrség óvatosságra int, 
népesség-összeírás kezdődik
Az úgynevezett mikro-
cenzus egy népesség-
összeírás, amely két nép-
számlálás között követi 
nyomon a társadalmi fo-
lyamatokat mintavételes 
felméréssel. Az idei mik-
rocenzust 2016. október 
1. és november 8. között 
bonyolítják le.

Az összeírást az ország 2148 
településén mintegy 440 
ezer címen végzik el, ez a 
magyar háztartások 10%-át 
jelenti. A mikrocenzust tör-
vény rendeli el, a mintába 
került lakásokban lakóknak 
kötelező válaszolni az alap-
kérdőívekre, amelyek a la-
kás és a személyi kérdőív.
A mikrocenzus adatfelvétele 
két szakaszban történik, az 
időszak elején interneten ke-
resztül önállóan lehet kitöl-
teni a kérdőíveket, ezt köve-
tően pedig számlálóbiztosok 
végzik az összeírást lapto-
pok és tabletek segítségé-
vel. Magyarország területén 
2016. október 10. és novem-
ber 08. közötti időben a min-
tába került címeket számlá-
lóbiztos keresi fel. - A szám-
lálóbiztos magát számláló-
biztosi igazolvánnyal iga-
zolja, amelyen szerepel a ne-
ve és az azonosítószáma. A 
számlálóbiztosi igazolvány 

kizárólag a számlálóbiztos 
személyazonosságát igazoló 
fényképes igazolvánnyal 
(személyi igazolvány, jogo-
sítvány, útlevél) együtt érvé-
nyes. Az számlálóbiztosok 
személyét a Központi Sta-
tisztikai Hivatal 06-80-200-
014 ingyenesen hívható, 
zöld számán ellenőrizheti le 
bárki. Kérjük minden eset-
ben győződjön meg a szám-
lálóbiztos személyazonos-
ságáról! - írta lapunkhoz el-
juttatott közleményében 
Nagy Judit a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság megelőzési 
főelőadója. 
A bűnözők ebben az idő-
szakban sem pihennek, ki-
használhatják ezt a lehetősé-
get arra, hogy törvénytelen 
úton pénzhez, értékekhez 
jussanak. Módszerük lehet, 
hogy számlálóbiztosnak ki-
adva magukat kihasználják 
az emberek jóhiszeműségét, 
gyanakvásának hiányát, és 
figyelmüket elterelve, ottho-
naikba bejutva tőlük külön-
böző értékeket tulajdonít-
hatnak el. Ha baj van, érte-
sítsék a rendőrséget az in-
gyenesen hívható 107-es, 
vagy 112-es segélyhívó szá-
mokon, korábbi bűncselek-
ményre utaló adat esetén a 
telefontanú ingyenes szá-
mát: 06-80-555-111.

Nívós templomi orgona-
hangversennyel ért véget 
vasárnap este a VI. Ta-
polcai Pisztráng és Bor-
fesztivál. Az időnként - ké-
sőbb komolyabban- ele-
redő eső ellenére minden 
programot megtartottak 
és érdeklődőkben sem 
volt hiány.

A szombati napot persze ne-
héz lett volna túlszárnyalni, 
hiszen a rendezvény legfon-
tosabb napján rengetegen lá-
togattak ki a tópartra, néha 
szinte lépni sem lehetett és a 

Ma lenne 100 éves Nagy 
Zoltán grafikus. Az 1916 
szeptember 15-én, Tapol-
cán született művész em-
lékének és a nevéhez fű-
ződő immár 70 éves fo-
rintbankjegynek egy kiál-
lítással adózott a Wass Al-
bert Könyvtár és Múzeum 
a napokban.

Büszke vagyok rá, hogy Ta-
polca nem feledkezett el mű-
vész fiáról- nyitotta meg a 
kiállítást  Kertész Károly 
nyugalmazott könyvtárigaz-
gató, aki sajnálkozását fe-
jezte ki,  hogy a “celebek ko-
rában” olyan valóban jelen-
tős személyiséget, mint 
Nagy Zoltán alig emleget-
nek már. – Pedig pénzeivel 
fizettünk, bélyegeivel leve-
leztünk, sokáig szinte min-
denki kapcsolatban volt 
munkáival - folytatta gondo-
latmenetét Kertész Károly, 
aki a közönséggel megis-
mertette az általa személye-
sen is ismert művész élet-
útját, kötődéseit, stílusát, 
nem mindennapi jelentősé-
gét a hazai alkalmazott kép-
zőművészeti életben. 
Nagy Zoltán az Iparművé-
szeti Egyetemen végzett, 
1940-ben a pénzjegynyom-
dába került, mint tervező, 
ahol ő lett a legendás „réz-

metsző gárda” vezetője. 
1946-ban már részfeladato-
kat kapott az akkor létrejövő 
magyar forint tervezésében. 
Legismertebb alkotása vé-
gül az 1970-ben kiadott lila 
színű 500 forintos bankó 
lett, amelynek egyik oldalán 
Ady Endre, az ellentétes ol-
dalon pedig az Erzsébet híd 
volt látható.
Előtte azonban munkáival 
szorosan hozzákapcsolódott 
az ötvenes évek Rákosi érá-
jához is. Híressé vált a Sztá-
lin halálára készült három 
bélyegből álló „gyászblokk-
ja”, a Rákosi Mátyásról ké-
szült bélyegsor, de számos 
magyar író, költőnagyság 
ábrázolása is az ő munkája 
volt a korabeli bélyegeken. 

Többek között részese volt a 
híres „alumíniumbélyeg” 
bravúros elkészítésének és 
kiadásának is. Ez a kiadás 
lett a világ első fémfóliára 
nyomott postabélyege. A 
szakma máig a legnagyobb 
hatású magyar alkalmazott 
grafikusnak tartja Nagy Zol-
tánt, aki sokáig vezette a ha-
zai művészeti életben jelen-
tős szerepet betöltő Derko-
vits Képzőművész Kört is. A 
tapolcai születésű Nagy 
Zoltán jelentőségére, elis-
mertségére jellemző volt, 
hogy a Magyar Posta 1993-
ban, őt ábrázoló bélyegsoro-
zattal adózott emlékének, 
megörvendeztetve ezzel a 
hozzáértő bélyeggyűjtők tá-
borát.                                   (tl)
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Hirdetés

Pisztrángsütés a plébánián
A tapolcai Római Katolikus 
Plébánia idén harmadik al-
kalommal szervezte meg 
Pisztrángsütő versenyét az 
VI. Tapolcai Pisztráng- és 
Borfesztivál rendezvényso-
rozatához kapcsolódva. 
A verseny mottója Jézus 
csodálatos kenyér- és hal-
szaporításra utal: „Van itt 
egy fiú, akinek van öt árpa-
kenyere és két hala – de mi 
az ennyinek?" (Jn 6,9) Hét-
köznapi életünk gyakran 
szűkös keretei között nem 
vesszük észre a megbúvó 
nagy lehetőségeket és végte-
len távlatokat. Jézusnak e 
két hal és öt kenyér is elég 
volt ahhoz, hogy több, mint 
ötezer embert jóllakasson, s 
ezáltal megmutassa nekik is-
teni hatalmát. A verseny 
minden résztvevője és lá-
togatója megtapasztalhatta a 
közös együttlét örömét.
A tavalyi versenyt mintegy 
ötszáz ember látogatta meg, 
és az idén is hasonlóan nagy 
érdeklődés mutatkozott, a 
versenyre tizenhat csapat 
nevezett. A fenti szentírási 
idézetben Jézus hallal és ke-
nyérrel kínálja hallgatósá-
gát, akiknek hirdeti Isten 

örömhírét. A program imád-
sággal és a pisztrángok meg-
áldásával kezdődött a plébá-
nia udvarán. 
A verseny házigazdái - Sza-
kács Péter plébános és dr. 
Csernai Balázs atya - idén is 
a közös együttlét elősegítése 
céljából szervezték meg se-
gítőikkel a Pisztrángsütő 
versenyt. Olyan alkalom ez, 
amikor a legkülönbözőbb 
emberek tudnak találkozni, 
beszélgetni, osztozni egy-
más örömében és elkészülő 
remekműveiben, ami így is 
megjeleníti és elmélyíti a 
plébánia tágabb közösségét. 
Ahogyan Jézus sem váloga-
tott, kiknek is osztják ki az 
általa megszaporított kenye-

ret és halat, most is minden-
kit egyforma nyitottsággal 
fogadtak a plébánia udva-
rán. E találkozást szolgálták 
a különböző csapatok által 
készített pisztráng-remek-
művek is. Péter atya, aki 
szintén horgászik, egy ba-
latoni 10 kg-os pontyot aján-
lott fel, melyet a plébánia 
csapata készített el a kemen-
cében „rácosan" a kedves 
résztvevőknek. A plébániá-
nak és a támogatóknak hála e 
közösségi alkalom minden 
résztvevő és látogató szá-
mára térítésmentes volt: In-
gyenes ajándékként kóstol-
hattuk meg a halat és ke-
nyeret, az ásványvizet, a Ba-
laton-felvidék kiváló borait. 

A Szent Gellért-díjat a Ma-
gyar Katolikus Püspöki 
Konferencia alapította a ka-
tolikus közoktatásban vég-
zett kiemelkedő munka elis-
merésére.
2016. szeptember 26-án ke-
rült sor a díjak átadására a 
Szent Mihály Bazilika Fő-
székesegyházban tartott 
szentmise után. A Nagybol-
dogasszony Római Katoli-

Sütötték a halat a  csapatok a plébánia udvarán Fotó:szj

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Rangos elismerés
Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Október 6 - 12. 

csütörtök – Szerda

6 - 8. csütörtök – szombat, 
10 - 12. hétfő - szerda 15:45 
1200,-Ft -  9. vasárnap 14:45 
Vándorsólyom kisasszony 
különleges gyermekei 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai fantasy-kalandfilm

Hossz: 121 perc
__________

l. EURÓPAI 
MŰVÉSZMOZIK NAPJA  

október 9. vasárnap    
17:00 - Olli Makki életének 

legboldogabb napja   
Fekete-fehér, feliratos finn-

svéd.német filmdráma
Hossz.: 92 perc

______________

19:00  - Toni Erdmann
Színes, feliratos német-

osztrák vígjáték
Hossz.: 162 perc

______________

6 - 8. csütörtök – szombat, 
10 - 12. hétfő - szerda  18:00   
1000,-Ft - A lány a vonaton                                                                  

Színes, szinkronizált 
amerikai misztikus thriller

Hossz: 112 perc 
___________

6 - 8. csütörtök – szombat, 
10 – 12. hétfő - szerda       

20:00    1000,-Ft 
 Ha isten úgy akarja  

kus Általános Iskola dolgo-
zói közül az idei évben Sötét 
Béláné és Varga Zsolt ré-
szesült Szent Gellért-díj 
ezüst fokozatában, melyet 
dr. Márfi Gyula érsektől ve-
hettek át. Gratulálunk és 
munkájukhoz további sok 
sikert kívánunk!

  Szöveg és fotó:
  Varga Gerencsér Viktória

A Szent Gellért ünnep tapolcai résztvevői és díjazottjai 
dr. Márfi Gyula érsekkel 

A szó és a zene
A zene világnapján néhány 
szót, a zene születéséről. 
Mert a zene az emberi hang-
ból született és az emberi 
kommunikációkból ma sem 
hiányozhat ez a két, igazán 
emberi megnyilatkozás.
A zenei gondolkozás alapja, 
hogy szavaink értelmét, 
azok mondattá fűzése tette 
alkalmassá, bonyolult gon-
dolatok kifejtésére. Addig az 
emberi kommunikációt fő-
leg a szavak dinamikája,  in-
tonálása, a hanghordozás je-
lentette. Mert a hangulatokat 
kifejező hanghordozás is 
sokrétű. Amikor ezt a je-
lentős terjedelmű emberi 
hanghordozást dallammá 
formálták, született meg a 
zene. A dallam, ha szép, ki-
fejező, az már maga a zene 
lelke. Erről a Gesta Hunga-
rórumban kedves elbeszélés 
található, az énekkel dolgo-
zó lányról. Bach és Rameau 
tovább lépett, kidolgozták  a 
temperált hangsorokat, ami 
megnyitotta az utat a klasz-
szikus zene csodás fejlődé-
séhez. Ennek útjába csak az 
értelmetlen atonalitás me-
részkedett.
A szó és az írásbeliség is 
megjárta ezt az utat, az in-

dulatszóktól a logikus be-
szédig. Amikor a mondatré-
szek, alany, állítmány, tárgy 
és a határozók rendszere  állt 
össze értelmes, szintagma-
tikus mondatokká, elindul-
hatott az írók munkája. Eh-
hez hasonlóan, amikor a dal-
lamban, tehát a zenei mon-
dat ősében a tonika, domi-
náns, alsó domináns és a töb-
bi színező akkord megjelent, 
a bécsi klasszikának neve-
zett zenei csodakert kivirult. 
Csak azok a kommunikációs 
rendszerek fejlődhettek to-
vább, amelyekben a logikai 
rend tovább élt. Bár még 
hallunk néha atonális zenét, 
és sajnos a francia nouveau 
román nyomán érthetetlen 
szövegeket is. Azonban az 
igazi szépség mindig győz!  
                                                                          
                    Dr. Sáry GyulaSegített az

embereken
Elhunyt dr. Németh Lajos  
sebész adjunktus, az Astel-
las "Az év orvosa" díj bir-
tokosa, Tapolca Városának 
Tiszteletbeli polgára. Régi 
tapolcai család sarjaként 
született  1951-ben, általá-
nos iskolai- és gimnáziumi 
tanulmányait szülővárosá-
ban végezte.
Gyermekkorá-
tól orvosnak 
készült,hogy 
embertársain 
segíthessen. A
gyógyítás éle-
te hivatása volt,
szakmai tudásán túl ember-
ségével, kedvességével is 
segített a hozzá forduló be-
tegeken. Bár Szekszárdon 
élt és praktizált magánren-
delőjében, mindig büszkén 
vallotta magát tapolcainak, s 
szinte minden hétvégén ha-
zalátogatott.
Gyógyító volt - így nagybe-
tűvel. Emlékét örökké meg-
őrizzük!
    Egykori betegei, tisztelői

Dr. Németh 
Lajos orvos
(1951-2016)



Állami elismerések
RIÓ   Kitüntették a bronzérmet szerzett tapolcai párbajtőrözőket 
Boczkó Gábor és Rédli 
András, tapolcai olimpi-
konok, hazaérkezésük 
óta számos rendezvé-
nyen, szurkolói találkozón 
vettek részt, sőt a közel-
múltban állami kitüntetés-
ben is részesültek.

Az olimpiai és paralimpiai 
sikerek összekötik a magya-
rokat - mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök  az Ország-
házban, ahol Áder János ál-
lamfővel és Kövér László 
házelnökkel állami kitünte-
tésben részesítette a riói 
olimpiai és paralimpiai já-
tékokon érmet szerzett spor-
tolókat. Amikor önök dobo-

góra lépnek, nagyszerű és 
határtalan érzés magyarnak 
lenni, amely "összeköt min-
ket" Erdélytől a Felvidékig, 
Ausztriától Amerikáig - fo-
galmazott a Kupolacsarnok-
ban összegyűlt sportolók, 

edzők és sportvezetők előtt a 
kormányfő.
Mint mondta, az olimpiai, 
paralimpiai érmesek az 
egész nemzet példaképei 
lettek, "a mi hőseink, akiktől 
megtanulhatjuk, hogyan 

győzhetjük le lovagias küz-
delemben ellenfeleinket". 
Boczkó Gábor a Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztjét, 
míg Rédli András a Magyar 
Arany Érdemkeresztet ve-
hette át.                         (hg)

Őszi Kupa a teniszverseny

Speciális atlétika verseny
A Speciális Olimpia ver-
senyrendszere, kifejezetten 
az értelmi fogyatékosok ver-
senyrendszere, hazai és 
nemzetközi szinten. - Egy 
évben a szövetségünk közel 
száz versenyt szervez, hu-
szonegy sportágban, és na-
gyon sok nemzetközi verse-
nyen veszünk részt, a legak-
tuálisabbak a tavalyi, Los 
Angeles-i Nyári Világjáté-
kok, illetve a következő, 
2017-es évben megrende-
zésre kerülő, grazi Téli Vi-
lágjátékok. A Magyar Spe-
ciális Olimpia Szövetség 
rendkívül eredményes eze-
ken a megmérettetéseken. 
Tapolca nyolcadik alkalom-
mal adott otthont a regioná-
lis atlétika versenynek, ezek 

a kora őszi időpontok na-
gyon alkalmasak még a ver-
senyzésre, itt fejeződik be az 
év atléta szezonja. A ver-
senynapon 50, 100, 200 mé-
teres síkfutásban, illetve 400 
méteres gyaloglásban verse-
nyeztek a sportolók, az 
ügyességi számok közül a 
minigerelyhajítás – ami egy 
viszonylag új sportág a nem-
zetközi elvárásokhoz iga-
zodva -, a távolugrás, a hely-
ből távolugrás, a kislabda-
hajítás és a súlylökés volt vá-
lasztható. Bár regionális ver-
senynek hirdettük az ese-
ményt, nagy örömünkre, Ba-
ranya megyéből, Bólyból is 
érkeztek versenyzők. Mel-
lettük Tordas, Darvastó, Pá-
pa és Tapolca csapata kép-

Herendet 
verték el 
A megyei másodosztályú 
labdarúgó bajnokságban 
szereplő TIAC hazai pá-
lyán győzte le a herendi 
csapatot. Az ifisták to-
vábbra is veretlenek.

A hazai csapat hamar átvette 
a játék irányítását, mely gó-
lokban is megmutatkozott. 
Először egy jobbról belőtt 
labdát a szemfüles Kulman 
György lőtt a hálóba, 1:0. 
Nem kellett sokat várni a 
második találatra sem, mely 
Berki Dominik nevéhez fű-
ződik. Közben a herendi ka-
pus jól védett, vagy úgy is 
mondhatjuk a tapolcai csatá-
rok hibáztak. A második fél-
idő végig hazai fölényt ho-
zott, azonban a jobbnál jobb 
helyzetek is kimaradtak. 
Összességében a tapolcai 
kapura nem sok veszélyt je-
lentő herendiek ellen maga-
biztos tapolcai győzelem 
született. A hazai csapat 
helyzetkihasználása még 
hagy kívánnivalót maga 
után. Az U-19-es összecsa-
páson a fiatalok számolatla-
nul lőtték góljaikat. Péter 
Bence meg sem állt öt gólig, 
Deák Szabolcs négyet lőtt, 
Horváth Dániel kettőt szer-
zett, Lejer Gábor és Horváth 
Róbert egyszer talált a háló-
ba, így a végeredmény 13:0 
lett. Az U-16 – os srácok a 
PELC otthonában szenved-
tek 9:0 vereséget. Az U-14- 
es csapat eredménye: Tapol-
ca - Ajka-Padragkút 1:2. (hg)

viseltette magát - mondta 
Szautner Mihály a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség 
elnökségi tagja, atlétika 
szakágvezetője. A tapolcai 
és darvastói értelmi fogyaté-
kos sportolók képességük 
legjavát nyújtva a következő 
eredményeket érték el: Ta-
polca – Diszel: Horváth 
Krisztina 100 m futás F2 
divízió 2. hely, súlylökés F2 
divízió 1. hely, Kajári Zsa-
nett 100 m futás F2 divízió 1. 
hely, minigerelyhajítás F3 
divízió 2. hely, Németh Zol-
tán 50 m futás M1 divízió 1. 
hely, kislabdadobás M1 di-
vízió 3. hely. Darvastói Sza-
badidő és Sportegyesület: 
Bálint Tamás 100 m futás  
M3 divízió 1. hely, minige-

relyhajítás M3 divízió 3. 
hely, Fodor Nagy József Gé-
za 100 m futás M4 divízió 4. 
hely, távolugrás M3 divízió 
2. hely, Gyuricza Tamás 100 
m futás M2 divízió 2. hely, 
minigerelyhajítás M2 diví-
zió 2. hely, Ivanics Erzsébet 
50 m futás F1 divízió 1. hely, 
kislabdadobás F1 divízió 1. 

hely, Orsós József 100 m 
futás M4 divízió 2. hely, mi-
nigerelyhajítás M3 divízió 3. 
hely, Prech Antal 50 m futás 
M2 divízió 2. hely, helyből 
távolugrás M1 divízió 1. 
hely, Rostás János 100 m 
futás M2 divízió 1. hely, 
távolugrás M2 divízió 1. 
hely.                                  (hg)

A Tapolca VSE Természet-
járó szakosztály szombati 
túraprogramja (2016.10.08): 
Tapolca-Diszel-Csobánc-
Gyulakeszi-Tapolca, kb. 17 
km. Találkozó Tapolcán, a 
Juhász Gy. utcában a SPAR 
áruház előtt szombaton reg-
gel 8.00-kor.

Hétvégi túra

2016. OKTÓBER 7. SPORT 7TAPOLCAI ÚJSÁG -

Az állami kitüntetésben részesült riói olimpiai érmesek            Fotó: Helyszíni felvétel

Kihasználva az indiánnyarat a Tapolca VSE Tenisz Szakosztálya Őszi Kupa elne-
vezésű páros teniszversenyt szervezett a Városi Sport- és Szabadidőközpont 
salakos teniszpályáira. A megmérettetésre négy páros nevezett. Eredmények: 1. 
Somogyi Andrea, Kassai Balázs, 2. Horváth Ferenc, Balta Csaba, 3. Safrán Zsuzsa, 
Nemes Zoltán, 4. Dr. Markó Boglárka, Dr. Horváth Gábor                         Fotó: Archív

Mindent megtettek a legjobb eredményekért   Fotó: hg.



A zene világnapján
ÜNNEP  Növendékek és tanáraik remek tapolcai hangversenye 
Járdányis tanulók és ta-
náraik hangversennyel 
ünnepelték meg hétfő es-
te a Tamási Áron Művelő-
dési Központban a zene 
világnapját. Az esemény-
nyel az iskola névadója 
előtt is tisztelgett a város 
alapfokú zeneművészeti 
intézménye.

- Ma esti koncertünkkel két 
jeles dátumhoz kapcsoló-
dunk, az egyik 1975 október 
elseje, amikor Jehudi Menu-
hin hegedűművész javasla-
tára létrejött az első zene vi-
lágnapja. A másik egy 50 
éves évforduló, 1966, ami-
kor fiatalon, 46 éves korá-
ban elhunyt iskolánk néva-
dója Járdányi Pál zeneszer-
ző, pedagógus, népzene ku-
tató - szólt a közönséghez 
Őri Jenő a zeneiskola igaz-
gatóhelyettese, aki a zene vi-
lágnapjának jelentőségéről,  
Menuhin szellemi örökségé-
ről, a muzsika misztikumá-
ról fogalmazott meg gondo-
latokat. A hangverseny első 
felében a tapolcai zeneiskola 

növendékei léptek közönség 
elé, majd mestereik, pedagó-
gusaik produkcióját hallgat-
hatta meg a közönség. Az 
előadott művek között több 
Járdányi Pál szerzemény is 
szerepelt, a „Magyar tánc” 
című nyitódarab is a híres 
zeneszerző nevéhez kötő-
dött, amit Balikó Laura 
adott elő hegedűn, Takácsné 

Németh Magdolna zongora-
kíséretével. A koncert továb-
bi növendék előadói Kovács 
Benedek (oboa), Almási Dá-
niel (fagott), Varga Eszter 
(cselló), Majer Gabriella 
(zongora), Varga Júlia (zon-
gora), Haga Réka (trombita) 
voltak. A tanárok közül Ta-
kácsné Németh Magdolna 
(zongora, ének), Ludmány 

János (zongora), Mózner 
Miklós (zongora), Müller 
Ilona (zongora), Haga Kál-
mán (trombita), Király La-
jos (fuvola), Tóth-Rompos 
Patrícia (fuvola), Tóth Péter 
(marimba), Fazekas Ádám 
(marimba) szólaltatták meg 
hangszereiket az idei zene 
világnapja alkalmából, a lel-
kes közönség örömére.     (tl)

SZEM - PONT
Egy elhagyott épület, épületegyüttes gondozás, tatarozás 
hiányában szép lassan az idő és a természet martalékává 
válik. Így van ez a hajdani Szent György-hegy Termelő-
szövetkezet 90-es években még nagyon jó állapotú, 
működő irodájával is, amely a 2000-es évek első felében 
történt tulajdonosváltást követően egy mára már csak 
halvány emlékekben létező alkatrészgyártó cég tulajdo-
nába került. Ez a cég néhány év aktív működés után 
megszűnt létezni, tulajdonosa sincs már az élők sorában. 
Az épület nagykapuja, ajtajai tárva-nyitva vannak. Amit 
látunk, hogy az utcafronti rész relatív jó állapotúnak 
látszik, minden más, képzeletet felülmúló, borzasztó ál-
lapotokat mutat. Az épületet gyakorlatilag „kibelezték”, 
bejárati ajtaja, egyes nyílászárói, hiányoznak, udvarát, 
falait, tetőszerkezetét dzsungelként borítja a vadtermé-
szet. Az épület mögötti részt valakik hulladéktárolóként 
használják, még egy rendszám nélküli, hajléktalan-lak-
nak látszó „kispolszki” is rozsdásodik az épület mögött.   
Vajon tényleg nincs sem jogi-, sem egyéb más lehetőség 
arra, hogy a városképi- és köztisztasági szempontból is 
problémás, turisztikailag frekventált helyen lévő épüle-
teknek ne csak tulajdonosa, hanem a szó legnemesebb 
értemében „gazdája” is legyen?                                     (tl)

2016.09.24. Bihary Hubert 
és Szarka Sarolta
2016.09.27. Nagy Attila és 
Szunyog Valéria

n MOBIL FOGADÓ-
ÓRÁT tart a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság október 12-
én (szerdán) 16 órai kezdet-
tel a Kazinczy téren, a műfü-
ves pálya mellett. A kapi-
tányság munkatársai várják 
mindazokat, akiknek bármi-
féle észrevétele, javaslata 
van a várost érintő köz- és 
közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatban.

n ITTAS járművezetőket 
fogtak - Az elmúlt hétvégén 
három sofőrrel szemben in-
tézkedtek a tapolcai rendő-
rök ittas járművezetés mi-
att. Ruzsa Zoltán rendőr fő-
törzsőrmester körzeti meg-
bízott szeptember 30-án este 
fülelte le a körmendi K. 
Lászlót Szigliget külterüle-
tén , míg a következő napon 
Tapolcán fogtak meg egy 27 
éves esztergályhorváti gép-
kocsivezetőt,  F. Richárdot. 
Október 2-ára is jutott ittas 
vezető, ekkor O. J.-né 61 
éves badacsonytomaji nő 
akadt fenn az ellenőrzésen  
Badacsonytördemic belte-
rületén, a Római úton. 
Mindhárom esetben „jármű-
vezetés ittas állapotban” vét-
ség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás.               (szj) 

n VÁDEMELÉSI javas-
lattal fejezte be a nyomozást 
a Tapolcai Rendőrkapitány-
ság egy motorlopási ügyben.
A nyomozás adatai szerint 
egy 31 éves zalahalápi férfi 
2016. április 27-én az éj-
szaka folyamán kivágta egy 
helyi családi ház udvarát 
körbekerítő dróthálót, majd 
onnan eltulajdonított egy 
közel 200.000 forint értékű 
motorkerékpárt. Az adat-
gyűjtés során már másnap a 
31 éves zalahalápi lakos ke-
rült a rendőrség látókörébe, 

akit gyanúsítottként hallgat-
tak ki a nyomozók. A férfi el-
len lopás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytatott nyomozást a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság a napokban fejezte be, és 
az ügyben keletkezett irato-
kat vádemelés kezdeménye-
zésével adták át az illetékes 
ügyészségnek - tájékoztatta 
lapunkat Nagy Judit mege-
lőzési főelőadó.
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Tóth-Rompos Patrícia (fuvola), Fazekas Ádám (marimba) és Tóth Péter (marim-
ba) a hétfő esti hangversenyen                                                                Fotó: Töreky László

A pusztulás, az enyészet szinte letaglóz            Fotó: tl.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 50/db
Burgonya: 100-140 Ft/kg
Sárgarépa: 180 Ft/kg
Gyökér: 700 Ft/kg
V.hagyma: 120-250 Ft/kg
Paprika: 200-500 Ft/kg
Paradicsom: 380 Ft/kg
Uborka: 360 Ft/kg
F.káposzta: 150-160 Ft/kg
Karalábé: 100-150 Ft/db
Sütőtök: 200-250 Ft/kg
Cékla:300 Ft/kg
Alma: 100-300 Ft/kg
Körte: 360-400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Dió: 2600-3000 Ft/kg
Szőlő: 300-500 Ft/kg
Őszibarack: 500 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2200 Ft/kg

Heti SÜTI

Emeletes 
mákos-
meggyes

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg 
liszt, 20 dkg margarin, 20 dkg por-
cukor, fél sütőpor, 1 tojássárgája, 
kb.1-2 kicsi evőkanál tejföl, ha 
szükséges. Hozzávalók a töltelék-
hez: 23 dkg porcukor, 17 dkg darált 
mák, 17 dkg liszt, fél sütőpor, 5-8 
dkg puha margarin, 1 egész tojás, 
fél citrom leve és héja, 1 csg va-
níliás cukor, 2 ½ dl tej, lekvár a ke-
néshez. Fél üveg meggybefőtt (el is 
hagyható). A tészta hozzávalóit 
összegyúrjuk, annyi tejfölt  te-
szünk hozzá, hogy könnyen nyújt-
ható legyen. A felét sütőpapírral ki-
bélelt tepsibe nyújtjuk és megken-
jük lekvárral. Utána rátesszük a 
tölteléket. A másik tésztalappal be-
fedjük és megkenjük tojásfehérjé-
vel. Villával megszurkáljuk.
Töltelék elkészítése: A lisztet a sü-
tőporral elkeverjük. A cukrot a 
margarint és a tojást kikeverjük, 
majd beletesszük a tejet és a többi 
hozzávalót. Az egészet jól össze-
keverjük és rásimítjuk a lekvárral 
megkent lapra. A töltelékbe tegyük 
a magozott meggyet, így még fino-
mabb lesz. Előmelegített sütőben 
180 fokon, tűpróbáig rózsaszínűre 
sütjük. Kihűlés után szeleteljük fel. 
23X34 cm-es tepsibe sütjük. 

           Kovács Pálné, Hegymagas

Rendőrségi hírek
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