
  A párásodás elleni 
lencsék 30% 
kedvezménnyel 
kaphatók

„MASZKarádé” szemüvegesként
Szabó Richárd: Hatékonyan csökkenthető a lencsék bepárásodása  
Néhány hónapja kény-
szerűen hozzánk nőtt. Va-
lahova belépünk, auto-
matikusan vesszük fel. 
Láthatunk saját készíté-
sűt, vicces, állatos, virá-
gos mintájút, többrétegűt, 
szelepeset. 

Úgy tűnik a maszkok hasz-
nálata még egy ideig ajánlott 
lesz, zárt, közvetlenebb 
érintkezés alkalmával. 
Most, a melegebb napokban 
még kellemetlenebb a vi-
selése, a szemüvegesek pe-
dig egy pillanat alatt észlelik 
a szemüvegük bepárásodá-
sát. Vajon létezik-e teljesen 
páramentes szemüveg len-
cse?- erről kérdeztük Szabó 
Richárd látszerész mestert.
Természetesen a fizika tör-
vényeit a mai modern tech-
nológiák sem tudják felül-
írni, így van ez az optikai 
iparban is. A szemüvegek 
bepárásodását a jelen pil-

alkalmazásával, de a tapasz-
talat szerint ezek csak sokkal 
rövidebb ideig, valamint ke-
vésbé hatékonyan működ-
nek.
Segítve a szemüvegeseket, a 
jelen helyzetben igen ko-
moly bosszúságot okozó pá-
rásodás megszüntetéséhez 
alkalmas szemüveglencsék-
hez 30% kedvezménnyel 
juthatnak, melyek télen is 
hasonló hatásfokkal működ-
nek.
Győződjön meg saját sze-
mével, látogasson el optikai 
üzletünkbe, és személyesen 
is megtekintheti a szem-
üveglencse teljesítményét!

Üzletünk címe: 
Tapolca Deák F. u. 7. 
(az áruházzal szemben) (x)

lanatban csak csökkenteni 
tudjuk, teljesen megszüntet-
ni nem. A leghatékonyabb 
megoldás egy olyan szem-
üveglencse, melynek felszí-
nét hidrofillá, azaz „víz-
kedvelővé” tudjuk tenni. Ez 

azért fontos, mert a szem-
üveg lencse felszínére lecsa-
pódó nedvesség cseppeknek 
el kell terülnie ahhoz, hogy 
átlátható felszín keletkez-
zen. A pára lecsapódik a 
szemüveglencsére, ahol el-

oszlik, és egy alig észreve-
hető rétegen keresztül sok-
kal jobban láthatunk. Jelen 
pillanatban ez a legmegbíz-
hatóbb megoldás. Létezik 
univerzális megoldás speci-
ális törlőkendő és folyadék 

A melegebb napokban még kellemetlenebb a szájmaszk és a szemüveg egyidejű 
viselése, ám van megoldás                                                                          Fotók: Szabó Optika
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Mohásodott, elkoszolódott sírkövek, síremlékek, térkövek 
és díszburkolatok, beton és kőkerítések tisztítását, 

felületkezelését rövid határidővel vállaljuk.

+36 70 351-8596
Kerítés, tisztítás előtt Kerítés, tisztítás után

Sírkő
tisztítás

előtt - után

Hívjon! 06 30 975 8455

DIGITALIZÁLÁS!
Ne várja meg míg régi, szalagon tárolt

felvételei tönkre mennek! Értékes emlékek
semmisülhetnek meg, amelyek 

digitalizálással ma még megmenthetők.

Hegymászóink emlékére

Gál László (balról), Mécs László, Erőss Zsolt (+), Kollár Lajos és Horváth 
Tibor (+) Tapolcán. Ekkor nem gondolhatták, hogy a következő két év 
milyen tragédiákat tartogat számukra                 Archív fotó: Szijártó János

Hét éve annak, hogy a 8586 méteres Kancsendzönga első magyar 
megmászása után, ereszkedés közben Erőss Zsolt és Kiss Péter 
hegymászók életüket vesztették. Ismerőik, sporttársaik többen is 
megemlékeztek a szomorú évforduló kapcsán május 21-én.

Kilenc évvel ezelőtt találkoztam Tapolcán az országjáró küldetésre induló 
öttagú csapattal, amelynek tagja volt Erőss Zsolt is. Kiss Péter akkor nem 
volt itt, Kollár Lajos, Erőss Zsolt, Mécs László, Gál László és Horváth Ti-
bor tartott élménybeszámolót. Senki sem sejthette, hogy a jókedélyű tár-
saságból a következő évben Horváth Tibor, majd utána 2013-ban Erőss 
Zsolt is örökre távozik. Testük, s talán lelkük is örökre a hó és jég birodal-
mában maradt, valahol odafent. A „Magyarok a világ nyolcezresein” 
sorozat csapata filmvetítéssel egybekötött élménybeszámoló-körútja  
2011. októberében ért megyénkbe, s Tapolcára.    (Folyt. a 3. oldalon)   szj.

Elemér Virágboltja
az Ön megbízható partnere
Ha névnap, ha születésnap, ha esküvő, ránk számíthat!

De ha csak egy jó ötletre vár...

Ünnepi csokrok esküvőre, ballagásra, évzáróra, diplomaosztóra!
Temetési koszorúk, kegyeleti sírcsokrok, akár kiszállítással!

Ne feledje!     Elemér Virágboltja, az Ön üzlete!
Üzletünk Tapolcán a K&H Bank mellett, az OTP-vel szemben található!

Virágcsokor rendelés ingyenes kiszállítással: 06/30/348-7469
Szeretettel várja Önt Kata és Elemér!
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ESEMÉNYTÉR
kereskedelmi, szolgáltató időszaki lap

Megjelenik Tapolcán és környékén 
havonta, 8000 példányban

Szerkeszti, kiadja: Szijártó János

e-mail: esemenyter@gmail.com
web: www.esemenyter.hu

Facebook: Eseménytér / Tapolcai Régió Magazin

Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft. 
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

www.tapolcaipisztrang.hu

PISZTRÁNG már a Piac- és vásárcsarnokban is!

független újságíró

mérnök-informatikus

Szijártó János

Mail: esemenyter@gmail.com

Honlap: www.esemenyter.hu

Mobil:  06 30 975 8455

Keressen, hívjon, 
kérjen árajánlatot!

-  készítés, üzemeltetés HONLAP

- Eseményrögzítés, digitalizálás
- PR-cikk, sajtóanyag írása, fotózás
- Kiadvány, prospektus, tervezése,
  szerkesztése angol és német nyelven is
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Az örök hó és jég birodalmában

denhol igyekeztek minél ke-
vesebbet pihenni, hiszen az idő-
járás kiszámíthatatlan volt, és a 
nepáli meteorológiai intézettől 
sem várhattak segítséget. 
Végül itthonról kaptak időjárás-
előrejelzést. A Lhoce csúcsára 
először Zsolt jutott fel, majd Gál 
László követte. Mécs László és 
Horváth Tibor a negyedik, utolsó 
táborban visszafordult. Azt tudni 
kell, hogy a negyedik tábor 7800 
méter magasságban van, ami már 
a “halálzónához” tartozik. 7500 
méter feletti környezethez ugya-
nis már nagyon nehezen alkal-
mazkodik az emberi szervezet. A 
hegymászók akkor azt is elme-
sélték, hogy Kollár Lajos nagyon 
otthonossá tudja varázsolni az 
alaptábort, törekszik arra, hogy a 
lehetőségek függvényében minél 
komfortosabb körülmények kö-
zött lehessenek, az otthonuktól 
távol lévő hegymászók. Alapve-
tés a magyaros étrend, mondta 
Mécs László. Amíg az angolok 
például zabkását, meg gabona-
pelyhet táraznak be, addig a ma-
gyaroknál a sonka, a szalonna, a 
kolbász alapfelszerelés. Azt már 
Gál László jegyezte meg, hogy 
hosszabb idő után vannak dol-
gok, amelyek irtózatosan tudnak 
hiányozni az embernek. Két hó-
nap után valaki a kólára, vagy ép-
pen a sörre, esetleg valamilyen 
édességre vágyik, ami szinte már 
kínozza az embert. Mert a cipel-
hető súly véges, a hátizsákba 
mindig csak a legszükségeseb-
bek kerülhetnek be. De a cél tel-
jesítése aztán végül mindig kár-
pótlást nyújt, nem is akármilyet. 
A “Magyarok a világ nyolcezre-
sein” csapata nem áll meg, a kö-
vetkező célpontjuk 2012 tava-
szán a Himalájában lévő An-
napurna (8091 méter) lesz. Ter-
mészetesen nem sejthették, hogy 
innen közülük már egyvalaki 
nem tér vissza. Amint akkor, 
2011. őszén elhangzott, a tizen-
négyből már csak három olyan 
nyolcezres csúcs van, melyen 
még nem állt magyar hegymá-
szó: az Annapurna, a Kan-
csendzönga és a K2. Ebből a há-
romból az Annapurna és a Kan-
csendzönga három magyar vég-
ső nyughelye is immár, nyolc, il-
letve hét esztendeje.
Horváth Tibor hegymászó, he-
gyivezető, a Magyar Himalája 
expedíciók tagja, az interneten 
fellehető adatok szerint (1978. 
október 27. – 2012. május 5.) 
Erőss Zsolttal együtt részt vett az 

Annapurna expedícióban. Ő 
egyébként Erőss Zsolt tanítvá-
nyaként kezdett mászni. 2010-
ben csatlakozott a Magyarok a 
világ nyolcezresein expedíció-
hoz. Ott volt a Cso-Oju és Lhoce 
meghódítására törekvő csapat-
ban is, de a csúcsokra nem sike-
rült feljutnia. Vincze Szabolcs, 
az Annapurna expedíció sajtófő-
nöke közölte tragikus hírt 2012-
ben: Horváth Tibor szombat dél-
előtt indult vissza a 6800 méter 
magasan található III-as tábor-
ból az alaptábor felé. Délután 
négykor rádión bejelentkezett, és 
elmondta, hogy rossz látási vi-
szonyok mellett és olykor mellig 
érő friss hóban halad a kettes 
tábor felé. “Tibor nem érte el a II-
es tábort, és nem jelentkezett 
többé rádión sem. A jelzett terü-
letek átvizsgálása ma reggelre 
megtörtént, és egyértelműen 
megállapítható, hogy egy jégla-
vina az alsó kötélszakaszt is le-
szakítva Tibort elsodorhatta, és 
maga alá temette” – áll az expe-
díció hivatalos közleményében.
Erőss Zsolt (Csíkszereda, 1968. 
március 7. – Kancsendzönga, 
2013. május 21.) erdélyi szüle-
tésű székely hegymászó, aki első 
magyarként mászta meg a Föld 
legmagasabb hegyét, a Csomo-
lungmát. Magyarország legered-
ményesebb magashegyi hegy-
mászója, tíz 8000 m fölötti csú-
csot hódított meg (ebből kettőt 
műlábbal), amivel a nemzetközi 
élmezőnybe is bekerült. 2013. 
május 21-én a Kancsendzönga 
megmászása után a visszaúton 
eltűnt. Az akkori híradások 
szerint 2013. május 20-án Kiss 
Péterrel együtt elérte a Kan-
csendzönga csúcsát, azonban a 
feljutás túl sok időt (közel 24 
órát) és energiát vett igénybe, és 
a két hegymászó nem tudott 
visszaereszkedni a 4. táborba. A 
csúcs közelében, komoly védő-
felszerelés nélkül eltöltött két 
nap után – az expedíció vezetője 
és több más hegymászó egybe-
hangzó állítása szerint – már bi-
zonyosnak volt tekinthető, hogy 
a két hegymászó nincs életben. 
Végül május 22-én az expedíció 
vezetése – sikertelen keresést kö-
vetően – eltűntnek nyilvánította 
őket. Kiss Péter holttestét május 
21-én a kora reggeli órákban 
látták és le is fényképezték a 4-es 
tábor közelében. Erőss Zsolt 
holttestét 2014 tavaszán látták a 
rámpán kb. 8100 méteren, és iga-
zolták az azonosságát.          (szj)

Nemzetiszínű szalag a Lhoce csúcsán Archív fotó: Vincze Sz.

(Folytatás a címlapról)
Kollár Lajos, Erőss Zsolt, Mécs 
László, Gál László és Horváth 
Tibor előbb a Tapolcai Általános 
Iskola, majd a Batsányi Gimná-
zium diákjaival találkozott, illet-
ve az érdeklődők számára film-
vetítést, élménybeszámolót is 
tartottak a városi moziban. A 
hegymászók “szóvivőjeként” is 
remekül helytálló Kollár Lajos 
hangsúlyozta, hogy küldetésük-
nek tekintik a hegymászással 
kapcsolatos tévhitek eloszlatá-
sát, mint ahogy a fiatalok élet-
módbeli változtatásának elősegí-
tését.
Az országjárás gondolata egyéb-
ként 2002-ben fogalmazódott 
meg a csapat tagjaiban. A  taláko-
zón az is kiderült, hogy Gál Lász-
ló helyi kötődésű ember, míg 
Mécs László kisgyermek kora 
óta Szigligeten tölti a nyarakat, 
és a tanúhegyek, a Tapolca-me-
dence szerelmese.
Révfülöpre, Balatonedericsre és 
Lesencetomajra is ellátogattak a 
csapat tagjai, az előadások té-
mája pedig a 2011-es sikeres 
Lhoce-expedíció volt. A Magya-
rok a Világ Nyolcezresein soro-
zat 2011-es expedíciója során 
Erőss Zsolt a kilencedik, Gál 
László pedig az első nyolcezres 
csúcsát mászta meg, rögtön a vi-
lág negyedik legmagasabb he-
gyével kezdve. A Lhoce a ma-
gyar expedíciós hegymászás ti-
zenegyedik “nyolcezrese”.
A csapat tagjai egyébként a 2011-
es sikeres Lhoce-expedícióról 
mutattak be filmet, és főként az 
ehhez kapcsolódó élményekről 
meséltek. Erőss Zsolt esetében 
annyit muszáj megjegyezni, 
hogy ő egy 2010-es lavina-
baleset kapcsán elveszítette jobb 
lábát, térdtől lefelé. A Magas-
Tátrában szenvedett olyan sú-
lyos balesetet, hogy amputálni 
kellett a jobb végtagját. Ugyan-
akkor a fizikai mellett lelki ere-
jét, és nyugodtan kijlenthető, 
hogy emberi nagyságát is jól ér-
zékelteti, hogy a következő év-
ben ismét meghódította a Hi-
malája egyik 8000 méter feletti 
csúcsát, a Lhoce csúcsot. Fél láb-
bal, pontosabban jobb lába he-
lyén protézissel. Neki ez volt az 
első nagy kihívás amelyet láb-
protézissel teljesített. Akkor a 

Gondolat

A koronavírus miatt kialakult helyzet alapvetően 
módosította a nyelvvizsgák eddigi gyakorlatát, hi-
szen immár otthonról vizsgázhatnak a jelentkezők. 
Ez önmagában jól hangzik, azonban az online 
nyelvvizsga jelenlegi rendszere szinte tálcán kínál-
ja a csalás lehetőségét.
Vagyis bárki letehet bármilyen nyelvvizsgát, ha ta-
lál egy olyan segítőt, aki az adott nyelvet beszéli, 
ismeri. Ez a csalás puszta ténye miatt is szomorú, 
ám azok számára, akik verejtékes munkával ké-
szültek, s vizsgáztak eddig a korábbi szigorú 
eljárás szerint, felháborító és igazságtalan. Most 
közép- és felsőfokú nyelvvizsgát (és ezért a to-
vábbtanulásnál plusz pontokat) kaphatnak olya-
nok, akik egy mukkot nem tudnak az általuk vá-
lasztott nyelvből. Egy internetes portál átfogó 
elemzést tett közzé a csalási módszerekről, ennek 
problémaköréről és a Nyelvvizsga Akkreditációs 
Központ ezzel kapcsolatos válaszáról. A reagálás-
ban az áll, hogy "az Oktatási Hivatal a Nyelvvizsgát 
Akkreditáló Testülettel együttműködve mind a vizs-
gabiztonság, mind a vizsgázók érdekében kiemelt 
figyelmet fog fordítani az online nyelvvizsgák el-
lenőrzésére, így is biztosítva azok szabályszerű le-
bonyolítását, és az esetleges vizsgacsalások kikü-
szöbölését". 
Nos, ez önmagában egyáltalán nem megnyugtató, 
hiszen a vizsgázó "távoli irányítását", a monitor 
duplázását, a kamera elfordítását nem tudják ki-
szűrni, a vizsgabiztos esélytelen a csalással szem-
ben. Persze, tudom, hogy korábban is sokan vá-
sároltak pénzért olyan iskolai végzettséget igazoló 
okmányokat (például érettségit), amelyek mögött 
se tudás, se oktatás nem állt, ám éppen ezért len-
ne nagyon rossz üzenet a társadalom tisztességes 
része felé, ha a feketegazdaságot idéző gyakorla-
tot az online vizsga köntösében államilag intézmé-
nyesítenék.

Szijártó János

Adja magát 
a csalás 
lehetősége

Tapolca,
Deák F. u. 9-11.

Szolárium

FLABéLOS
Tel: 06-30/66-104-66

Nyitva: H-P: 8.30-19, 
Szo: 8.30-16, V: Zárva

Ünnepnapokon zárva!

és

Sok szeretettel várjuk 

Zöldség-gyümölcs 

üzleteinkben!

Tapolca Pacsirta utca 66.
A hét minden napján!

A Piac és Vásárcsarnokban kedd és 
pénteki napokon!

Batsányi utca,Húsáruház mellett   
           hétfőtől szombatig!

hazai sajtó is 
beszámolt ar-
ról, hogy a ma-
gyar csapat si-
kerrel járt és 
közülük Erőss 
Zsolt, valamint 
Gál László el-
érte a 8516 mé-
ter magas 
Lhoce csúcsot, 
de a többiek is 
alig pár méter-
rel maradtak 
alattuk. 
A mászás nem 
okozott gondot, 
felfelé senki 
nem sérült meg. 
Négy táboron 
haladtak ke-
resztül, min-
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LÁTOGASSON EL 

DÍSZÁLLAT

SZAKÜZLETÜNKBE!
Díszállatok, felszerelések
Különféle állateledelek
Szaktanácsadás 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
a tapolcai Piac és Vásárcsarnokban!

(Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky utca)
                                 Mobil: 06/30/7424-972 Nyitva: H-P: 8-12, 13-17 Szo: 8-12

VERS BETON
Tapolca Halápi út 33.
06-30/2161-910 - Transzportbeton

gyártás, szállítás

- Betonpumpa

- Gépi földmunka

Landrea Trans Kft.

www.versbeton.hu
versl@enternet.hu

Tel.:06-30/6856424
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