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Pisztráng, bor, zene
FESZTIVÁL Ezrek érkeztek a háromnapos rendezvénysorozatra
Pisztráng, bor, pálinka, és
színes programok három
napon át Tapolcán a Malom-tónál - így lehetne röviden összefoglalni a hatodik Tapolcai Pisztráng
és Bor Fesztivál lényegét.
Azonban ez nem tükrözi azt
az évek alatt hatalmassá nőtt
eseményt, ami megvalósult
a hétvégén a tónál. Ezrek érkeztek közelről, s távolról és
minden bizonnyal szép élményekkel, és a jövő évi
viszontlátás reményében távoztak.
A fesztiválon három színpaddal várták az érdeklődőket. Egy a malomkeréknél a
vízben, egy a Romkertnél,
egy pedig a Déli Városkapunál szolgáltatta a műsort.
Pénteken fellépett a Jazzy
Cherry, a Happy Dixieland
Band, Sajcz Gábor harmonikás, a Creatív Sound System, illetve jazz örökzöldekkel szórakoztatta a közönséget Őri Jenő és Babos Lajos.
Tizenhét borászat képviseltette magát, és számos
pisztrángos stand kínálta a

Fotó: Szijártó János

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

finom halat. Pénteken felavatták a halas lépcsőt, szombaton a megújított malomkereket adták ünnepélyes
külsőségek között. Innen a
pisztrángszentelésre helyeződött a figyelem, amit a
plébánia udvarán rendeztek.
Itt komoly volumenű halsütés is kezdődött, szép számú

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

50 éves város

ter, Kamilka és a Pesti Sikk,
Csopak Demizson Allstars
Orchestra) járult hozzá a remek hangulathoz. A rendezvény csúcspontja azonban
egyértelműen a látványos
szombat esti lézershow volt.
(A fesztiválról az 5. oldalon
„Nívós...” címmel olvashatnak még)
(szj)

Üdvözlet
Tapolcáról
Ismét volt egy szép,
dobása Tapolcának,
ha úgy tetszik a Tapolcai Pisztráng és Bor
Fesztivál szevezőinek. Olyan nívós rendezvénysorozatot állítottak össze, hogy
arra még országos
szinten is kevés példa
adatik. Persze mindig
vannak ellendrukkerek, elégedetlenek,
így cseppet sem csodálkoztam azon a
nyilvános Facebookbejegyzésen, amely a
látogatók egy részét
bunkózza, köcsögözi,
a „nyakonvágás” ígéretével. Nyilván a
többség büszke arra,
amit ez a kisváros
most bemutatott, de
ez is egy vélemény.
Azon viszont meglepődtem, hogy egy
magát értelmes, közéleti embernek tartó,
tapolcai
polgártársunk ehhez asszisztál, és még baseball
ütőt is felkínál. Nyilvánosan, írásban. Helyette is égek.
Szijártó János

Újra forog a malomkerék
segítségével a tapolcai vízi- megduplázásával sikerült
malom teljesen megújult: a optimalizálni a teljesítmalomkerék teljesen új fa- ményt, így vált lehetségessé
szerkezetet kapott és villa- a felújítást követően, hogy a
mosenergia-termelő generá- malomkerék villamosenerKisebb vízerőművé alakítot- tort hajt meg a Malomtó gia-termelésre alkalmassá
ták át Tapolcán a Malomtó vize. A környezet módosítá- váljon. (Folyt. a 2. oldalon
partján álló malomkereket sával és a lapátok számának „Energiát...” címmel) (szj)
az MVM Partner Zrt.-vel
együttműködésben. Magyarország egyetlen villamos
energiát termelő alulcsapott
vízkerékkel rendelkező vízimalma a közeli Hotel Gabriella részleges ellátását biztosítja – derült ki a fejlesztő tájékoztatójából. A tapolcai
vízkerék a felújítás előtt működésképtelen állapotban
volt, mivel az alkatrészpótlások ellenére is lapátok hiányoztak belőle, a fa szerkezetű kerék pedig jelentősen
elkorhadt. Az MVM Partner Az ünnepélyes átadás pillanatai
Fotó: Szijártó János
A pisztrángfesztivál eseményei sorában, szombaton adták át a megújított malomkereket.

Varjas Judit és alkotása az avatón Fotó: Szijártó János

Elkészült a halas lépcső
A pisztrángfesztiválon hivatalosan is átadták Varjas
Judit tapolcai iparművész
munkáját, a tópartra vezető
halas lépcsőt. A street art vonulathoz tartozó alkotás há-

rom koi pontyot, ábrázol,
amely a Malom-tó üde színfoltja lett. Az avatáson Lévai
József alpolgármester köszöntőt mondott, az alkotó
pedig köszönetet segítőinek.
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Energiát is termel

(Folytatás az 1. oldalról)
Kisebb vízerőművé alakíTapolca Város Önkormány- tották át Tapolcán a mazatának képviselő-testülete lomkereket.
2016. szeptember 23-i nyilvános ülésén döntött arról, A vízimalom a Hotel Gabrihogy a korábbi évekhez ha- ella részleges ellátását biztosonlóan ismételten csatla- sítja, hiszen az eszköz óránkozik a Bursa Hungarica ként 800 W teljesítményre
Ösztöndíjrendszer 2017-es képes, így egy év alatt akár
fordulójához.
7.000 kWh-t is termelhet,
Az ösztöndíjpályázatra azok amely 2 átlagos háztartás
a Tapolca város illetékességi éves villamosenergia-felterületén lakóhellyel rendel- használását fedezhetné. A
kező, hátrányos szociális malomkerék által termelt
helyzetű felsőoktatási hall- villamos energia pillanatnyi
gatók jelentkezhetnek, akik mennyiségét digitális kijelfelsőoktatási intézményben ző mutatja a kerék mellett. A
(felsőoktatási hallgatói jog- tervek szerint a hangulatot –
viszony keretében) teljes a vízimalom által megteridejű (nappali tagozatos), melt villamos energia felalapfokozatot és szakkép- használásával – hang és
zettséget eredményező alap- fényjáték teszi majd teljessé.
képzésben, mesterfokozatot Az ünnepélyes avatáson
és szakképzettséget ered- Szakács Péter római katoliményező mesterképzésben, kus lelkész szentelte fel a
osztatlan képzésben vagy megújult malomkereket.
felsőfokú, illetve felsőokta- - Elkötelezettek vagyunk a
tási szakképzésben folytat- fenntartható energiatermeják tanulmányaikat. A pályá- lés iránt, bármekkora méretű
zat szempontjából a szociá- erőműről is legyen szó –
lisan hátrányos helyzet ak- mondta a felújítás kapcsán
kor állapítható meg, ha a pá- Kóbor György, az MVM
lyázó, továbbá vele együtt
élő hozzátartozók egy főre
jutó nettó havi jövedelme
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. Szeptember 23-tól 26-ig
Az ösztöndíj időtartama 10 Tapolca Város Önkorhónap, azaz a 2016/2017-es mányzatának küldöttsétanév második (tavaszi), és a ge testvértelepülésünk, a
2017/2018-as tanév első pozsonyi Ruzsinov város(őszi) féléve. Mértéke: rész meghívására részt
1.000-10.000,- Ft/hónap. Az vett az ottani búcsún.
ösztöndíj pályázatok elbírálása Tapolca Város Önkor- A több mint tíz éves hagyományzata képviselő-testüle- mány tehát idén sem szakadt
tének Humán Bizottsága ha- meg, és Tapolca városvezetáskörébe tartozik. A pályá- tőkből, hivatali- és kulturális
zó a bizottság döntése ellen szakemberekből álló delefellebbezéssel nem élhet. A gációval képviseltette magát
döntésről 2016. december az igen gazdag programo12-ig értesítik a pályázókat. kon, melyek között volt élőBővebb információ a jelent- zenei nagykoncert, kóruskezés módjáról, határidőről
és letölthető jelentkezési lapok a város honlapján:
www.tapolca.hu.

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig

Ifjú Mezőssy Zoltán szerint a malomkerék a környezetvédelem és a fenntarthatóság helyi szimbólumává
vált a mostani fejlesztéssel
Fotó: Szijártó János
Partner vezérigazgató-he- energiával, reménnyel töltve
lyettese. Hozzátette, a tapol- meg az ide látogatók szívét.
cai vízimalom akár az ener- Sőt, még ennél is többel. A
giakereskedő társaság egyik Tapolcai Vízimalom nem
szimbóluma is lehetne, hi- csupán helyreállt, amikor a
szen a cég a malomhoz ha- vízikerék forgásba lendült,
sonlóan komoly tradícióval hanem a 21. század legnarendelkezik, ugyanakkor in- gyobb kihívására is választ
novációval és megújulással adott. Megújuló energia előképes folyamatosan fejlőd- állításával a környezetvéni, és továbbra is megőrizni delem és fenntarthatóság heTapolcai Járási Hivatal
vezető szerepét az egyre éle- lyi szimbólumává vált 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
sebb energiapiaci verseny- hangsúlyozta ifj. Mezőssy Tel:87/511-400
ben is. - Büszkék vagyunk Zoltán, a Hotel Gabriella ve- Fax: 87/511-410
rá, hogy Tapolca városának zetője. Lévai József alpol- Hivatalvezető: Benczik Zsolt
egyik
legmeghatározóbb gármester a város nevében
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai
jelképe ismét forog, élettel, üdvözölte a fejlesztést.

Pozsonyban jártak Helikopter
hangverseny, boxmérkőzés,
szabadtéri kulturális műsorok, városnézés, magyar
nyelvű szentmise, vezetett
túra vallási emlékhelyre, hivatalos díszebéd, díszvacsora. Valamennyi programon
részt vettek Ruzsinov horvátországi,
csehországi,
szerbiai testvértelepülései,
akikkel a tapolcai küldöttségnek is sikerült szoros barátságot kötni. Így körvonalazódni látszik például a
szerbiai Kovacsicével egy
közös uniós projekt lehetősége is.
(km)

is segített

Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu

Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Helikopteres mentés a
Köztársaság téren Fotó:tl.

Helikopteres mentésre volt
szükség a Kisfaludy utca,
Ady Endre utca kereszteződésében szombaton délután
14 és 15 óra között.
Az országos mentőszolgálat
munkatársai egy hat év körüli gyermeket láttak el több,
Fogadóórák a városházán:
mint egy órán keresztül. A
- Rig Lajos országgyűlési
helyszínen szerzett informáképviselő minden hónap első
cióink szerint, nem baleset
csütörtökén (15.00-16.00 óra
történt. A rendőrök lezárták,
között) a Tapolcai Közös Önilletve elterelték az érintett
kormányzati Hivatal udvari takereszteződésben a forgalnácstermében tart fogadóórát
mat, így a pisztrángfesztivál
- Kozma Henrik Alajos
ideje alatt üzemelő helyi jáalpolgármester
Tapolca
városvezetőkből,
hivataliés
kulturális
szakrat
és a városnéző motoros
Október 10. 14.00-16.00
emberekből
álló
delegációja
Pozsonyban
járt
a
közelkisvasút
is leállni kénysze- Dobó Zoltán polgármester
múltban
Fotó:
Helyszíni
felvétel
rült
ez
idő
alatt.
(tl)
Október 17. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Heti Ötlet
Pócsi Béla

egészség
környezet
informatika

díszmadártenyésztő
Az emberek az állatok világnapját 1931. óta minden esztendőben október
4-én ünneplik. Ez a dátum
Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének napja, aki nem csak értette, de
hirdette is, hogy minden
élőlényt, ami körülvesz
minket védeni kell. Ha
már ebben a korban, időszerűnek gondolták az állatok védelmét, a mai rohanó mindent kizsákmányoló, az emberi telhetetlenség világában még inkább időszerű lenne. Az
ünneplés célja hogy rávilágítsunk, az állattartás és
védés fontosságára, hogy
az állatok segítőtársként
és barátként vannak jelen
mindennapjainkba. Az állatszerető ember felelősen
gondolkodik, mivel tudjahogy ő is csak a természetnek részese, és nem a
tönkretevője. Az emberek

tevékenységei révén, a
Földön alaposan megváltozott a környezet. Hány
faj kihalásáért vagyunk felelősek, mivel durván beleavatkoztunk a természet
rendjébe. Ökölógiai szempontból gyorsan pusztul
az állatvilág, bolygónkon
ma már több oroszlánszobor van mint élő oroszlán.
A Földön a szúnyog után
az EMBER a legveszélyesebb élőlény. Jó lenne, ha
az állatok világnapja ráébresztene minket arra, hogy
harmóniában kell élnünk a
természettel, a minket körülvevő állatvilággal. Végezetül Mahatma Gandhi
szavait idézném: "Egy
nemzet nagysága, és erkölcsi fejlettsége, híven
tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik."
Óvd, védd, szeresd az állatokat, mert bennük soha
nem fogsz csalódni!

Lovak, huszárok könyvben
KULTÚRSAROK

G

Bugac, a komolyabb ménesek világa, a munka, a szakmai tapasztalatszerzés. Diszelben 1978-ban vásárolt
ingatlant, ám csak 1987-ben
költözött véglegesen a településre. Egy évre rá jelent
meg első könyve, amely hiánypótló jelleggel a hazai lovas szakirodalom gazdagítása céljából íródott. Azóta,
amellett hogy lovas panziót
vezet és tanít, számos lovassporttal-, lovasturizmussal-,
solymászattal- és a magyar
huszársággal kapcsolatos
szakmai, illetve történelmi
munka kötődik az országos
hírű diszeli huszár hagyományőrző nevéhez.
(tl)

yőrffy Villám András a
huszár hagyományőrzés egyik legismertebb személyisége Magyarországon,
aki egyetemen oktatja és
könyveket is ír a lovakról, a
lovaglásról. A napokban dr.
Décsey Sándor igazgatóval
bemutatták ezeket a könyveket, így a Wass Albert
könyvtár közönsége is megismerhette a “diszeli huszár”
életútját, műveit, motivációit. Győrffy Villám András
1948-ban született Budapesten, ám korán kiderült, hogy
nem az a tipikus “aszfaltgyerek”, inkább a természet
gyermeke, aki nem a nagyvárosban, sokkal inkább vidéki körülmények között, a
lovak, kutyák társaságában
érzi jól magát. A családra az
ötvenes-hatvanas években
nehéz idők jártak, a kitelepítés, az osztályidegenként megbélyegzettek sorsa
jutott nekik. Leginkább emiatt, több, mint egy évtizedes
kitérőt követően, viszonylag
későn, csak 1977-ben diplomázott Győrffy Villám András a debreceni agráregyetemen. Ezután következhetett
számára az egész életét meghatározó hivatás, Bábolna, Győrffy Villám András
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A hotel új igazgatója
PELION Töreky Attila vezeti a tapolcai szállodát
Szeptemberben új igazgató kezdte meg munkáját a Hotel Pelionban.
Töreky Attila természetesen csak munkakörében nevezhető újnak, hiszen 2003 óta dolgozik a
szállodában. A napokban
meglátogattuk.
- 2003-ban étteremvezetőként kezdtem itt a Pelionban.
Nem volt könnyű feladat ez
számomra akkor, hiszen korábbi munkámhoz képest itt
vezetői státuszba kerültem,
annak minden felelősségével együtt. Ráadásul a szálloda is akkoriban új egységként még kereste a helyét a
piacon, azaz különös prioritást kapott a vendégkör
Tapolcára csábítása - idézte
fel a kezdeteket Töreky Attila.
Majd hozzátette, hogy az
akkori igazgató, Pokorádi
Sándor bizalmat szavazott
neki, és 2005-ben kinevezte
a hotel vendéglátás-vezetőjének. Ez még több munkával, nagyobb felelősséggel
járt, hiszen ez a részleg a legnagyobb, a munkatársak
több, mint negyven százaléka itt dolgozik. Idetartozik
többek között a konyhai, éttermi szolgáltatások ellátása, a két bár, a konferenciatermek működtetése, felügyelete is.
- Egy szállodánál két nagy
alapvető funkcióról beszélhetünk. Egyrészt lakni kell
valahol, másrészt étkezni is
szükséges. Az összes többi
csak kiegészítés, a két fő
irány mellett. Ennek ismeretében érzékelhető, hogy
nekem mekkora változás, illetve feladat volt az egyik
ilyen nagy részleg vezetése.
De hozzáteszem, Pokorádi
Sándor már akkor, 2005-ben
javasolta, hogy jó lenne a főiskolát elvégeznem, hiszen
akkor még csak felsőfokú
szakképesítéssel rendelkeztem. 1998-ben végeztem
Keszthelyen a Vendéglátóipari iskolában, itt érettségiztem, 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

Töreky Attila: Az elkövetkező évek legnagyobb kihívása egyértelműen a megfelelő munkaerő biztosítása
lesz számunkra
Fotó: Szijártó János
Egyetem vendéglátó-turizmus szakára jelentkeztem,
ahol 2012. januárjában tettem államvizsgát. Igazából
nem voltak nagyra törő terveim, ugyanúgy dolgoztam
tovább a szállodában.
Aztán 2013-ban a Hévízre
áthelyezett Pokorádi Sándor
helyett új igazgatót neveztek
ki a Pelionba Huba Marianna személyében, aki 2016
nyaráig irányította a tapolcai
hotelt. Idén augusztustól ő a
Hunguest Hotel országos
központjában kapott új feladatot, így maga helyett javasolta Töreky Attilát. Attila
ugyan nem pályázott az
igazgatói székre, de az első
meglepődés után nagy akarattal, energiával vetette bele
magát a munkába.
- Nagyon jó érzés, hogy magam mögött tudom a kollégák, munkatársak támogatását, ami kinevezésemben is
szerepet játszott. Ez jó érzés,
de felelősség is. Igyekszem
megszolgálni a bizalmat, ám
a vállalat vezetése által szabott elvárásokat is hozni
kell. Nem lesz könnyű feladatom Marianna után, hiszen ő egy jól bejáratott, olajozottan működő szállodát
vett át elődjétől, amit nem
csupán szinten tartott, hanem fejlesztett is. Velem

szemben is hasonló az elvárás, 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. Természetesen próbálunk minél
szélesebb körben érdeklődni, dolgozókat keresni, de
ennek ellenére meg vagyok
győződve arról, hogy az elkövetkező évek legnagyobb
kihívása a megfelelő munkaerő biztosítása lesz számunkra. A vendégkörrel
nincs gond, hiszen az újak
mellett nagyon sok visszajáró vendégünk van, akik ismerik, szeretik a szállodát.
Hatalmas konferenciatermünk van, komoly kapacitással, nívós rendezvényekkel. A piaci pozícióink kedvezőek, de igen keményen
kell dolgozni ahhoz, hogy
minden elvárásnak megfeleljünk, beleértve a vendégek, a vezetés, a dolgozók
elvárásait is. Mindezeket
szem előtt tartva igyekszem
ellátni feladatomat, soha
nem feledve azt, hogy honnan jöttem, kinek, mit köszönhetek - fogalmazott a
tapolcai Hotel Pelion új
igazgatója.
(szj)
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Nem árt tudni...
Elektromos autók vásárlásához nyújtható, vissza nem
térítendő támogatást jelentett be a napokban Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter. A tisztán elektromos személyautók és tisztán elektromos, 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó kisteherautók vásárlása esetén
a bruttó vételár 21%-a,
maximum 1,5 millió forint
kapható támogatás formájában. A lehetőség csak új
autó vásárlása esetén érvényes, az autó vételára pedig
nem haladhatja meg a 15
millió forintot. A támogatásra nem csak magánszemélyek, hanem gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi
önkormányzatok, köztestületek és költségvetési szervek is pályázhatnak. A támogatási formára idén 2
milliárd forintot különített
el a kormány, de jövőre további 3 milliárddal tervezik
növelni a keretet.
(szj)
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A jövő autója
Szénszál erősítésű, a
megszokottnál 50 százalékkal könnyebb műanyag karosszéria, 170 lóerő, 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. Tapolcaiak is kipróbálhatták a
BMW i3-at a Pisztráng
fesztivál ideje alatt.
Ahogy kézifék nem kell, hagyományos értelemben vett
váltó sem kell. Hogy miért?
Mert a váltó átkerült a kormány mellé, a gázpedál felengedésével pedig az autó
magától kezd el lassulni,
méghozzá meglepő erővel.
Közben a féklámpa is kigyullad, gyakorlatilag egy
pedálon kell „egyensúlyozni” vezetéskor. Az autóban
egyébként a gyártó nyolc
darab akku modult szerelt,
ezek biztosítják az áramot a
4800-as fordulaton, 250 Nm
nyomatékra képes villanymotornak. Az autó nagyon

dinamikus, közel sportautós
érzetet kelt 50 km/h-ig, végül 7,2 másodperc alatt éri el
a 100-at. Ennek az elektromos személygépkocsinak
ugyanaz a „hibája” mint a
legtöbb villanyautónak, a
benzinmotorokhoz képest
viszonylag kicsi az egy töltéssel, tankolással megtehető távolság. A BMW i3-as
modellje ebben egyébként
nem fejletlen, hiszen szolídan hajtva 130-160 kilométerre is képes eljutni egy töltéssel. A „fogyasztás” csökkenthető az ECO pro, vagy
ECO pro+ -os átkapcsolással, ilyenkor gyakorlatilag
lekorlátozzuk a teljesítményt. Sokakat érdekel,
hogy az energiatároló egységek vajon meddig képesek
jól működni ezekben a méregdrága modellekben. Érthető okokból egyelőre kevésbé támaszkodhatnak saját, illetve más felhasználók
tapasztalataira, marad gyenge viszonyítási értéknek a
gyártó garancia vállalása,
amely nyolc évet, és száz-

Fotó: szj.

Dinamikus, de egyelőre még úri passzió a jövő autója
ezer kilométert ad az i3 moduljaira. A modellcsalád
egyik nagyon érdekes tagja
az i3 REX, amelybe egy 0,65
literes, kéthengeres robogómotor termel áramot, ha lemerül az „aksi”. Az első
BMW i3-as modellek 2014ben kerültek be az országba,
ám bőven tíz és húsz millió
forint közötti áruk miatt, ma
is inkább úri passziónak számít birtoklásuk, mint reális
alternatívának a jelenlegi
takarékos modern dízel modellek felváltására. Töltésük, a gyorstöltő állomásokon csökkenhetne le 3-4 órá-

ról a sokkal inkább vállalhatóbb, félórás időintervallumra, ám egyelőre alig néhány ilyen üzemel ilyen az
országban.
A Pisztráng fesztivál ideje
alatt működő Magyar Villamosipari Művek (MVM)
Energia Parkban ismerkedhettek meg az elektromos
járművekkel, azok működésével az érdeklődők.
(tl)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hirdetés

06/87/412-289
Lakossági apróhirdetés: 15
szóig 300 Ft+Áfa, üzleti
apró 10 szóig: 400 Ft+Áfa

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések
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Felvidéki diákok Tapolcán

Nívós hangversennyel zárult

A több éves hagyományt
folytatva, marcelházi diákok jártak Tapolcán az elmúlt héten.

Nívós templomi orgonahangversennyel ért véget
vasárnap este a VI. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál. Az időnként - később komolyabban- eleredő eső ellenére minden
programot megtartottak
és érdeklődőkben sem
volt hiány.

A felvidéki gyerekeket Bajner Imre, a Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója fogadta a Déli Városkapu parkolójában, majd Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket a Tamási
Áron Művelődési Központnál. Innen a Tavasbarlangba
sétáltak át a diákok, majd a
Bárdos iskola menzáján fogyasztották el az ebédet. A

várossal való ismerkedés jegyében kazinczys és marcelházi diákok közösen barangolták be a belvárost, közben még érdekes feladatokat
is kaptak.
A továbbiakban métabajnokságot és labdarúgó mérkőzést rendeztek a marcelházi és tapolcai tanulóknak a
Városi Sporttelepen, utána a
Bárdos iskola felső aulájában diszkóztak levezetésként, a közös vacsora után
pedig a viszontltás reményében búcsút vettek egymástól a résztvevők.
(szj)

A felvidéki gyerekek Dobó Zoltánnal és Bajner Imrével a Tamási Áron Művelődési Központ előtt

A szombati napot persze nehéz lett volna túlszárnyalni,
hiszen a rendezvény legfontosabb napján rengetegen látogattak ki a tópartra, néha
szinte lépni sem lehetett és a
parkolás sem volt egyszerű a
tópart közelében. Vasárnapra a tumultus alábbhagyott,
levegősebb, kényelmesebb
lett minden a tóparti sétától,
borozástól kezdve, a sült
pisztráng elfogyasztásán keresztül, a parkolásig. A Rhodius és az Econix színpadokon az igényes blues, a
dzsessz, a country műfaj dallamai szóltak, fellépett a

Vasárnapra a tumultus alábbhagyott, egész idő alatt
mindössze egy-két percre sütött ki a nap, levegősebb,
kényelmesebb lett minden a tóparton
Fotó: Töreky
funky zenét zseniálisan tálaló 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, tapolcai zenekarként a Zajongók is. A fesztivál történetében 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 országos és nemzetközi hírű
Gion Zsuzsanna mezzoszoprán énekművész és Virágh András Liszt-díjas orgonaművész, Érdemes Művész koncertjét.
(tl)

Tárlattal emlékeztek a grafikusra

A rendőrség óvatosságra int,
népesség-összeírás kezdődik

Ma lenne 100 éves Nagy
Zoltán grafikus. Az 1916
szeptember 15-én, Tapolcán született művész emlékének és a nevéhez fűződő immár 70 éves forintbankjegynek egy kiállítással adózott a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
a napokban.

Az úgynevezett mikrocenzus egy népességösszeírás, amely két népszámlálás között követi
nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes
felméréssel. Az idei mikrocenzust 2016. október
1. és november 8. között
bonyolítják le.

metsző gárda” vezetője.
1946-ban már részfeladatokat kapott az akkor létrejövő
magyar forint tervezésében.
Legismertebb alkotása végül az 1970-ben kiadott lila
színű 500 forintos bankó
lett, amelynek egyik oldalán
Ady Endre, az ellentétes oldalon pedig az Erzsébet híd
volt látható.
Előtte azonban munkáival
szorosan hozzákapcsolódott
az ötvenes évek Rákosi érájához is. Híressé vált a Sztálin halálára készült három
bélyegből álló „gyászblokkja”, a Rákosi Mátyásról készült 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 Zoltánt, aki sokáig vezette a hazai művészeti életben jelentős szerepet betöltő Derkovits Képzőművész Kört is. A
tapolcai születésű Nagy
Zoltán jelentőségére, elismertségére jellemző volt,
hogy a Magyar Posta 1993ban, őt ábrázoló bélyegsorozattal adózott emlékének,
megörvendeztetve ezzel a
hozzáértő bélyeggyűjtők táborát.
(tl)

Büszke vagyok rá, hogy Tapolca nem feledkezett el művész fiáról- nyitotta meg a
kiállítást Kertész Károly
nyugalmazott könyvtárigazgató, aki sajnálkozását fejezte ki, hogy a “celebek korában” olyan valóban jelentős személyiséget, mint
Nagy Zoltán alig emlegetnek már. – Pedig pénzeivel
fizettünk, bélyegeivel leveleztünk, sokáig szinte mindenki kapcsolatban volt
munkáival - folytatta gondolatmenetét Kertész Károly,
aki a közönséggel megismertette az általa személyesen is ismert művész életútját, kötődéseit, stílusát,
nem mindennapi jelentőségét a hazai alkalmazott képzőművészeti életben.
Nagy Zoltán az Iparművészeti Egyetemen végzett,
1940-ben a pénzjegynyom- Pénzeivel fizettünk, bélyegeivel ledába került, mint tervező, veleztünk. Tapolca művész fia,
ahol ő lett a legendás „réz- Nagy Zoltán ma lenne 100 éves”

Az összeírást az ország 2148
településén mintegy 440
ezer címen végzik el, ez a
magyar háztartások 10%-át
jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába
került lakásokban lakóknak
kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív.
A mikrocenzus adatfelvétele
két szakaszban történik, az
időszak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok
végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével. Magyarország területén
2016. október 10. és november 08. közötti időben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi fel. - A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma. A
számlálóbiztosi igazolvány

kizárólag a számlálóbiztos
személyazonosságát igazoló
fényképes
igazolvánnyal
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes. Az számlálóbiztosok
személyét a Központi Statisztikai Hivatal 06-80-200014 ingyenesen hívható,
zöld számán ellenőrizheti le
bárki. Kérjük minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos személyazonosságáról! - írta lapunkhoz eljuttatott
közleményében
Nagy Judit a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési
főelőadója.
A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget arra, hogy törvénytelen
úton pénzhez, értékekhez
jussanak. Módszerük lehet,
hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják
az emberek jóhiszeműségét,
gyanakvásának hiányát, és
figyelmüket elterelve, otthonaikba bejutva tőlük különböző értékeket tulajdoníthatnak el. Ha baj van, értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es,
vagy 112-es segélyhívó számokon, korábbi bűncselekményre utaló adat esetén a
telefontanú ingyenes számát: 06-80-555-111.
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Pisztrángsütés a plébánián A szó és a zene
A tapolcai Római Katolikus
Plébánia idén harmadik alkalommal szervezte meg
Pisztrángsütő versenyét az
VI. Tapolcai Pisztráng- és
Borfesztivál rendezvénysorozatához kapcsolódva.
A verseny mottója Jézus
csodálatos kenyér- és halszaporításra utal: „Van itt
egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala – de mi
az ennyinek?" (Jn 6,9) Hétköznapi életünk gyakran
szűkös keretei között nem
vesszük észre a megbúvó
nagy lehetőségeket és végtelen távlatokat. Jézusnak e
két hal és öt kenyér is elég
volt ahhoz, hogy több, mint
ötezer embert jóllakasson, s
ezáltal megmutassa nekik isteni hatalmát. A verseny
minden résztvevője és látogatója 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 kenyérrel kínálja hallgatóságát, akiknek hirdeti Isten
Hirdetés

örömhírét. A program imádsággal és a pisztrángok megáldásával kezdődött a plébánia udvarán.
A verseny házigazdái - Szakács Péter plébános és dr.
Csernai Balázs atya - idén is
a közös együttlét elősegítése
céljából szervezték meg segítőikkel a Pisztrángsütő
versenyt. Olyan alkalom ez,
amikor a legkülönbözőbb
emberek tudnak találkozni,
beszélgetni, osztozni egymás örömében és elkészülő
remekműveiben, ami így is
megjeleníti és elmélyíti a
plébánia tágabb közösségét.
Ahogyan Jézus sem válogatott, kiknek is osztják ki az
általa megszaporított kenye-

ret és halat, most is mindenkit egyforma nyitottsággal
fogadtak a plébánia udvarán. E találkozást szolgálták
a különböző csapatok által
készített pisztráng-remekművek is. Péter atya, aki
szintén horgászik, egy balatoni 10 kg-os pontyot ajánlott fel, melyet a plébánia
csapata készített el a kemencében „rácosan" a kedves
résztvevőknek. A plébániának és a támogatóknak hála e
közösségi alkalom minden
résztvevő és látogató számára térítésmentes volt: Ingyenes ajándékként kóstolhattuk meg a halat és kenyeret, az ásványvizet, a Balaton-felvidék kiváló borait.

A zene világnapján néhány
szót, a zene születéséről.
Mert a zene az emberi hangból 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 gondolatok kifejtésére. Addig az
emberi kommunikációt főleg a szavak dinamikája, intonálása, a hanghordozás jelentette. Mert a hangulatokat
kifejező hanghordozás is
sokrétű. Amikor ezt a jelentős terjedelmű emberi
hanghordozást dallammá
formálták, született meg a
zene. A dallam, ha szép, kifejező, az már maga a zene
lelke. Erről a Gesta Hungarórumban kedves elbeszélés
található, az énekkel dolgozó lányról. Bach és Rameau
tovább lépett, kidolgozták a
temperált hangsorokat, ami
megnyitotta az utat a klaszszikus zene csodás fejlődéséhez. Ennek útjába csak az
értelmetlen atonalitás meSütötték a halat a csapatok a plébánia udvarán Fotó:szj részkedett.
A szó és az írásbeliség is
megjárta ezt az utat, az in-

Moziműsor Segített az
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 finnsvéd.német filmdráma
Hossz.: 92 perc
19:00 - Toni Erdmann
Színes, feliratos németosztrák 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
__________

______________

______________

___________

embereken
Elhunyt dr. Németh Lajos
sebész adjunktus, az Astellas "Az év orvosa" díj birtokosa, Tapolca Városának
Tiszteletbeli polgára. Régi
tapolcai család sarjaként
született 1951-ben, általános iskolai- és gimnáziumi
tanulmányait szülővárosában végezte.
Gyermekkorától orvosnak
készült,hogy
embertársain
segíthessen. A Dr. Németh
gyógyítás éle- Lajos orvos
te hivatása volt, (1951-2016)
szakmai tudásán túl emberségével, kedvességével is
segített a hozzá forduló betegeken. Bár Szekszárdon
élt és praktizált magánrendelőjében, mindig büszkén
vallotta magát tapolcainak, s
szinte minden hétvégén hazalátogatott.
Gyógyító volt - így nagybetűvel. Emlékét örökké megőrizzük!
Egykori betegei, tisztelői

dulatszóktól a logikus beszédig. Amikor a mondatrészek, alany, állítmány, tárgy
és a határozók rendszere állt
össze értelmes, szintagmatikus mondatokká, elindulhatott az írók munkája. Ehhez hasonlóan, amikor a dallamban, tehát a zenei mondat ősében a tonika, domináns, alsó domináns és a többi színező akkord megjelent,
a bécsi klasszikának nevezett zenei csodakert kivirult.
Csak azok a kommunikációs
rendszerek fejlődhettek tovább, 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 Gyula

Rangos elismerés
A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia alapította a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére.
2016. szeptember 26-án került sor a díjak átadására a
Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban
tartott
szentmise után. A Nagyboldogasszony Római Katoli-

kus Általános Iskola dolgozói közül az idei évben Sötét
Béláné és Varga Zsolt részesült Szent Gellért-díj
ezüst fokozatában, melyet
dr. Márfi Gyula érsektől vehettek 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
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Állami elismerések

Herendet
verték el

RIÓ Kitüntették a bronzérmet szerzett tapolcai párbajtőrözőket

A megyei másodosztályú
labdarúgó bajnokságban
szereplő TIAC hazai pályán győzte le a herendi
csapatot. Az ifisták továbbra is veretlenek.

Boczkó Gábor és Rédli
András, tapolcai olimpikonok,
hazaérkezésük
óta számos rendezvényen, szurkolói találkozón
vettek részt, sőt a közelmúltban állami kitüntetésben is részesültek.
Az olimpiai és paralimpiai
sikerek összekötik a magyarokat - mondta Orbán Viktor
miniszterelnök az Országházban, ahol Áder János államfővel és Kövér László
házelnökkel állami kitüntetésben részesítette a riói
olimpiai és paralimpiai játékokon érmet szerzett sportolókat. Amikor önök dobo-

Az állami kitüntetésben részesült riói olimpiai érmesek

Fotó: Helyszíni felvétel

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 küzdelemben ellenfeleinket".
Boczkó Gábor a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét,
míg Rédli András a Magyar
Arany Érdemkeresztet vehette át.
(hg)

góra lépnek, nagyszerű és
határtalan érzés magyarnak
lenni, amely "összeköt minket" Erdélytől a Felvidékig,
Ausztriától Amerikáig - fogalmazott a Kupolacsarnokban összegyűlt sportolók,

Őszi Kupa a teniszverseny

Hétvégi túra
A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szombati
túraprogramja (2016.10.08):
Tapolca-Diszel-CsobáncKihasználva az indiánnyarat a Tapolca VSE Tenisz Szakosztálya Őszi Kupa elne- Gyulakeszi-Tapolca, kb. 17
vezésű páros teniszversenyt szervezett a Városi Sport- és Szabadidőközpont
km. Találkozó Tapolcán, a
salakos teniszpályáira. A megmérettetésre négy páros nevezett. Eredmények: 1.
Juhász Gy. utcában a SPAR
Somogyi Andrea, Kassai Balázs, 2. Horváth Ferenc, Balta Csaba, 3. Safrán Zsuzsa, áruház előtt szombaton regNemes Zoltán, 4. Dr. Markó Boglárka, Dr. Horváth Gábor
Fotó: Archív gel 8.00-kor.

A hazai csapat hamar átvette
a játék irányítását, mely gólokban 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 fűződik. Közben a herendi kapus jól védett, vagy úgy is
mondhatjuk a tapolcai csatárok hibáztak. A második félidő végig hazai fölényt hozott, azonban a jobbnál jobb
helyzetek is kimaradtak.
Összességében a tapolcai
kapura nem sok veszélyt jelentő herendiek ellen magabiztos tapolcai győzelem
született. A hazai csapat
helyzetkihasználása
még
hagy kívánnivalót maga
után. Az U-19-es összecsapáson a fiatalok számolatlanul lőtték góljaikat. Péter
Bence meg sem állt öt gólig,
Deák Szabolcs négyet lőtt,
Horváth Dániel kettőt szerzett, Lejer Gábor és Horváth
Róbert egyszer talált a hálóba, így a végeredmény 13:0
lett. Az U-16 – os srácok a
PELC otthonában szenvedtek 9:0 vereséget. Az U-14es csapat eredménye: Tapolca - Ajka-Padragkút 1:2. (hg)

Speciális atlétika verseny
A Speciális Olimpia versenyrendszere, kifejezetten
az értelmi fogyatékosok versenyrendszere, hazai és
nemzetközi szinten. - Egy
évben a szövetségünk közel
száz versenyt szervez, huszonegy sportágban, és nagyon sok nemzetközi versenyen veszünk részt, a legaktuálisabbak a tavalyi, Los
Angeles-i Nyári Világjátékok, illetve a következő,
2017-es évben megrendezésre kerülő, grazi Téli Világjátékok. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség
rendkívül eredményes ezeken a megmérettetéseken.
Tapolca nyolcadik alkalommal adott otthont a regionális atlétika versenynek, ezek

a kora őszi időpontok nagyon alkalmasak még a versenyzésre, itt fejeződik be az
év atléta szezonja. A versenynapon 50, 100, 200 méteres síkfutásban, illetve 400
méteres gyaloglásban versenyeztek a sportolók, az
ügyességi számok közül a
minigerelyhajítás – ami egy
viszonylag új sportág a nemzetközi elvárásokhoz igazodva -, a távolugrás, a helyből távolugrás, a kislabdahajítás és a súlylökés volt választható. Bár regionális versenynek hirdettük az eseményt, nagy örömünkre, Baranya megyéből, Bólyból is
érkeztek versenyzők. Mellettük Tordas, Darvastó, Pápa és Tapolca csapata kép-

viseltette magát - mondta
Szautner Mihály a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség
elnökségi tagja, atlétika
szakágvezetője. A tapolcai
és darvastói értelmi fogyatékos sportolók képességük
legjavát nyújtva a következő
eredményeket érték el: Tapolca – Diszel: Horváth
Krisztina 100 m futás F2
divízió 2. hely, súlylökés F2
divízió 1. hely, Kajári Zsanett 100 m futás F2 divízió 1.
hely, minigerelyhajítás F3
divízió 2. hely, Németh Zoltán 50 m futás M1 divízió 1.
hely, kislabdadobás M1 divízió 3. hely. Darvastói Szabadidő és Sportegyesület:
Bálint Tamás 100 m futás
M3 divízió 1. hely, minige-

Mindent megtettek a legjobb eredményekért Fotó: hg.
relyhajítás M3 divízió 3.
hely, Fodor Nagy József Géza 100 m futás M4 divízió 4.
hely, távolugrás M3 divízió
2. hely, Gyuricza Tamás 100
m futás M2 divízió 2. hely,
minigerelyhajítás M2 divízió 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, minigerelyhajítás 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)
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Rendőrségi hírek
n MOBIL
FOGADÓÓRÁT tart a Tapolcai Rendőrkapitányság október 12én (szerdán) 16 órai kezdettel a Kazinczy téren, a műfüves pálya mellett. A kapitányság munkatársai várják
mindazokat, akiknek bármiféle észrevétele, javaslata
van a várost érintő köz- és
közlekedésbiztonsággal
kapcsolatban.

A zene világnapján
ÜNNEP Növendékek és tanáraik remek tapolcai hangversenye

Járdányis tanulók és tanáraik hangversennyel
ünnepelték meg hétfő este a Tamási Áron Művelődési Központban a zene
világnapját. Az eseménynyel az iskola névadója
előtt is tisztelgett a város
n ITTAS járművezetőket alapfokú zeneművészeti
fogtak - Az elmúlt hétvégén intézménye.
három sofőrrel szemben intézkedtek a tapolcai rendő- - Ma esti koncertünkkel két
rök ittas járművezetés mi- jeles dátumhoz kapcsolóatt. Ruzsa Zoltán rendőr fő- dunk, az egyik 1975 október
törzsőrmester körzeti meg- elseje, amikor Jehudi Menubízott szeptember 30-án este hin hegedűművész javaslafülelte le a körmendi K. tára létrejött az első zene viLászlót Szigliget külterüle- lágnapja. A másik egy 50
tén , míg a következő napon éves évforduló, 1966, amiTapolcán fogtak meg egy 27 kor fiatalon, 46 éves koráéves esztergályhorváti gép- ban elhunyt iskolánk névakocsivezetőt, F. Richárdot. dója Járdányi Pál zeneszerOktóber 2-ára is jutott ittas ző, pedagógus, népzene kuvezető, ekkor O. J.-né 61 tató - szólt a közönséghez
éves badacsonytomaji nő Őri Jenő a zeneiskola igazakadt fenn az ellenőrzésen gatóhelyettese, aki a zene viBadacsonytördemic belte- lágnapjának jelentőségéről,
rületén, a Római úton. Menuhin szellemi örökségéMindhárom esetben „jármű- ről, a muzsika misztikumávezetés ittas állapotban” vét- ról fogalmazott meg gondoség elkövetésének megala- latokat. A hangverseny első
pozott gyanúja miatt indult felében a tapolcai zeneiskola
büntetőeljárás.
(szj)
n VÁDEMELÉSI javas-

lattal fejezte be a nyomozást
a Tapolcai Rendőrkapitányság egy motorlopási ügyben.
A nyomozás adatai szerint
egy 31 éves zalahalápi férfi
2016. április 27-én az éjszaka folyamán kivágta egy
helyi családi ház udvarát
körbekerítő dróthálót, majd
onnan eltulajdonított egy
közel 200.000 forint értékű
motorkerékpárt. Az adatgyűjtés során már másnap a
31 éves zalahalápi lakos került a rendőrség látókörébe,

akit gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. A férfi ellen lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytatott nyomozást a
Tapolcai Rendőrkapitányság a napokban fejezte be, és
az ügyben keletkezett iratokat vádemelés kezdeményezésével adták át az illetékes
ügyészségnek - tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit megelőzési főelőadó.
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Tóth-Rompos Patrícia (fuvola), Fazekas Ádám (marimba) és Tóth Péter (marimba) a hétfő esti hangversenyen
Fotó: Töreky László
növendékei léptek közönség
elé, majd mestereik, pedagógusaik produkcióját hallgathatta meg a közönség. Az
előadott művek között több
Járdányi Pál szerzemény is
szerepelt, a „Magyar tánc”
című nyitódarab is a híres
zeneszerző nevéhez kötődött, amit Balikó Laura
adott elő hegedűn, Takácsné

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 Termelőszövetkezet 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 tulajdonába 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 állapotokat mutat. Az épületet gyakorlatilag „kibelezték”,
bejárati ajtaja, egyes nyílászárói, hiányoznak, udvarát,
falait, tetőszerkezetét dzsungelként borítja a vadtermészet. Az épület mögötti részt valakik hulladéktárolóként
használják, még egy rendszám nélküli, hajléktalan-laknak 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 épületeknek ne csak tulajdonosa, hanem a szó legnemesebb
értemében „gazdája” is legyen?
(tl)

A pusztulás, az enyészet szinte letaglóz

Fotó: tl.

Németh Magdolna zongorakíséretével. A koncert további növendék előadói Kovács
Benedek (oboa), Almási Dániel (fagott), Varga Eszter
(cselló), Majer Gabriella
(zongora), Varga Júlia (zongora), Haga Réka (trombita)
voltak. A tanárok közül Takácsné Németh Magdolna
(zongora, ének), Ludmány

János (zongora), Mózner
Miklós (zongora), Müller
Ilona (zongora), Haga Kálmán (trombita), Király Lajos (fuvola), Tóth-Rompos
Patrícia (fuvola), Tóth Péter
(marimba), Fazekas Ádám
(marimba) szólaltatták meg
hangszereiket az idei zene
világnapja alkalmából, a lelkes közönség örömére. (tl)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Emeletes
mákosmeggyes

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg
liszt, 20 dkg margarin, 20 dkg porcukor, fél sütőpor, 1 tojássárgája,
kb.1-2 kicsi evőkanál tejföl, ha
szükséges. Hozzávalók a töltelékhez: 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 vaníliás cukor, 2 ½ dl tej, lekvár a kenéshez. Fél üveg meggybefőtt (el is
hagyható). A tészta hozzávalóit
összegyúrjuk, annyi tejfölt teszünk hozzá, hogy könnyen nyújtható legyen. A felét sütőpapírral kibélelt tepsibe nyújtjuk és megkenjük lekvárral. Utána rátesszük a
tölteléket. A másik tésztalappal befedjük és megkenjük tojásfehérjével. Villával megszurkáljuk.
Töltelék elkészítése: A lisztet a sütőporral elkeverjük. A cukrot a
margarint és a tojást kikeverjük,
majd beletesszük a tejet és a többi
hozzávalót. Az egészet jól összekeverjük és rásimítjuk a lekvárral
megkent lapra. A töltelékbe tegyük
a magozott meggyet, így még finomabb lesz. Előmelegített sütőben
180 fokon, tűpróbáig rózsaszínűre
sütjük. Kihűlés után szeleteljük fel.
23X34 cm-es tepsibe sütjük.
Kovács Pálné, Hegymagas

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

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

