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Több ezer látogató
ÜNNEPI NAPOK   A szervezők, akik a háttérben végig dolgoztak
Tizenhat tapolcai művé-
szeti csoport és zenekar 
kapott lehetőséget az idei 
ünnepi napok és borhét 
alkalmával.

Erről a szervezők nevében 
Barczáné Tóth Boglárka, a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ igazgatója tájékoz-
tatta munkatársunkat a ren-
dezvénysorozat befejeződé-
se után. A hat nap alatt össze-
sen tizenöt koncertet látha-
tott, hallhatott a közönség a 
Köztársaság téren felállított 
színpadon. A látogatók szá-
ma több ezerre tehető, úgy 
tűnik, számuk évről évre 
magasabb.

Az ünnepi napok szervezé-
sét a Tamási ÁMK hétfős 
csapata végezte, de meg kell 
említeni a Tapolca Kft. és az 
önkormányzat közreműkö-
dését is. Szerteágazó feladat 
egy ekkora volumenű ren-
dezvény előkészítése és le-
bonyolítása, hiszen az elő-
adók meghívásán túl koordi-

A nőklub szép ajándéka

Veterán világbajnokok

A napokban adta át a Város-
szépítő Egyesület Nőklubja 
a pályázati úton nyert udvari 
játékot a Bárdos Lajos isko-
lában, így a gyerekek örö-
mére tovább bővülhet a ját-
szótér.Az igazán aktív höl-
gyek Varga Károlyné veze-

tésével érkeztek az iskolába, 
ahol Gál Attila igazgatóhe-
lyettes vette át az ajándékot.
Amint azt megtudtuk, a Tes-
co-Gyermekeink Jövőjéért” 
elnevezésű pályázaton nyert 
pénzösszegből vásárolták 
meg az udvari játékot.    (szj)

Néhány napos edzőtábo-
rozásra érkeztek a város-
ba a vívó sport hazai nagy 
öregjei az elmúlt hét pén-
teken.   

Jelenlétük a Tapolca Vívó-
klub számára is hasznos le-
het, hiszen ez is egy alka-
lom, hogy  olyan személyi-
ségekkel találkozzanak, vív-
janak a helyi fiatalok, akik a 
sportág hazai példaképei – 
tudtuk meg Szalay Gyön-
gyitől a Tapolca Vívóklub 
vezetőjétől. - Papp Jenő 
többszörös világ- és Európa 
bajnok hívott fel, hogy jön-
nének hozzánk edzőtábo-
rozni, amit természetesen 
szívesen fogadtunk, hiszen 
egy ilyen tábor néhány nap-
pal az iskolakezdés előtt ta-
nítványainknak is tapaszta-

latokat és hasznos felkészü-
lést jelent. Egyébként több, 
mint harminc fiatal vívónk 
három hetes nyári táboron 
van túl, amelyet a város ön-
kormányzata támogatott, 
köszönet érte.  Jól sikerült,  
összekovácsolódott a csa-

pat, most már a hamarosan 
kezdődő országos kadet baj-
nokságra készülünk- tájé-
koztatta a Tapolcai Újságot 
Szalay Gyöngyi szakedző. 
(Írásunk folytatását a 2. ol-
dalon láthatják Tapolcán ed-
zettek... címmel)                 (tl)

nálni kell a szükséges tech-
nikai, logisztikai elemeket. 
De idetartozik a mentősök, a 
biztonsági szolgálat, a Kis-
faludy utcai, a Köztársaság 
téri és a templomdombi 
helyszínek biztosítása, és 
nem utolsó sorban a ház fo-
lyamatos nyitva tartása is.
- Bármennyire is kiforrott a 
rendezvény, mindig van ta-
nulság, újabb lehetőség a fi-
nomításra - hangsúlyozta 
Barczáné Tóth Boglárka. 
Majd elárulta, hogy minden 
évben, gyűjtik, összeírják 
azokat az észrevételeket, 
amelyeket a következő al-
kalommal a jobbítás szán-
dékával beillesztenek a szer-
vezés folyamatába. 
- Nagy örömünkre a hoz-
zánk bejövő visszajelzések 
alátámasztják, hogy csiszo-
lódik, fejlődik a rendezvény. 
Ez, a nívóra vonatkozó pozi-
tív visszacsatolás azonban a 
felelősségünket is növeli, ki-
szélesíti és egyre nagyobb 
elvárásokat támaszt velünk 
szemben - tette hozzá a Ta-
polcai Ünnepi Napok és 
Borhét főszervezője.      (szj)

Megszólalt
a csengő

A tanévet befejező, 
nyárváró, sokaknál 
eufórikus hangulatot 
hozó iskolai évzáró 
mára csak emlék. Az 
iskolák némaságát 
ma megtöri a csengő 
hangja, és mostantól 
ismét gyerekzsivaj 
tölti be az udvar, a fo-
lyosó és persze időn-
ként a tanterem szün-
idei csendjét. Itt az 
ősz, egy nyárral keve-
sebb, egy (vagy sok) 
élménnyel több. Az 
évkezdéssel a szülők 
pénztárcája is meg-
könnyebbült kissé, a 
gyerekek felügyelete 
viszont nem okoz fej-
törést egy ideig. A ta-
nulók számára újabb 
kihívások kezdődnek, 
barátságok, szerel-
mek szövődnek. Van-
nak, akik megfogad-
nak valamit, jobban 
tanulnak, meg többet, 
kitartóan sportolnak 
míg mások már az 
őszi szünet kezdetét 
nézik a naptárban. 
Meg a télit.

          Szijártó János

A nőklub tagjai átadták az új udvari játékot   Fotó: szj.

A rendezvénysorozat szervező, lebonyolító csapatát, 
mint korábban is, a Tamási Áron Művelődési Központ 
munkatársai alkotják                          Fotó: Szijártó János

Papp Jenő: Azért egy-két trükköt mi is át tudunk adni 
a fiataloknak                                                  Fotó: Töreky L.

Évről évre nívósabb
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A bérunió jelentősége
Az Európai Bizottság 
2017. május 22-én elfo-
gadta és regisztrálta a 
béruniós európai polgári 
kezdeményezést, és így 
augusztus 20-án megkez-
dődhetett az aláírásgyűj-
tés. Rig Lajos országgyű-
lési képviselő tartott tájé-
koztatót a témában.

- Sokan nem tudják még, 
hogy pontosan mi is ez a kez-
deményezés. Mi a lényege a 
béruniónak?
- Az Európai Unió tagálla-
mai között hatalmas bér-
különbségek vannak, a kö-
zép-kelet-európai bérek 
többszörösét lehet megke-
resni nyugaton, az árunió 
azonban már megvalósult. 
Sokkal kevesebb itthon a fi-
zetés, de ugyanolyan áron 
kell megvásárolni a kenye-
ret, tejet, ez pedig így nem 
igazságos. A bérunió egy 
európai polgári kezdemé-
nyezés, melynek célja, hogy 
az „egyenlő munkáért 
egyenlő bért” elv bekerüljön 
az uniós alapelvek közé. Ez 
azért fontos, mert így elkez-
dődhet egy tényleges felzár-
kóztatás, és a magyarországi 
fizetések emelkedhetnek.
 
- Említette, hogy ez egy eu-
rópai polgári kezdeménye-
zés. Mit takar ez valójában?
- Az európai polgári kezde-
ményezéssel azt érhetjük el, 
hogy az Európai Bizottság 
foglalkozzon a bérfelzár-
kóztatás kérdésével. Ehhez 
az szükséges, hogy legalább 
hét tagállam kezdeményez-
ze, és legkevesebb 1 millió 
uniós polgár támogassa 
aláírásával. Nekünk az a cé-
lunk, hogy minél több alá-
írást gyűjtsünk, hiszen ha 
nagy a támogatottsága az 
ügynek, akkor valószínűbb, 
hogy sikerre tudjuk vinni. 
Ha megvan a szükséges szá-
mú aláírás, a Bizottság el-
kezd érdemben foglalkozni 
a témával, és kedvező eset-
ben megindulhat egy jogal-
kotási folyamat. 

- Hét tagállam támogatása 
szükséges. Kik álltak eddig 
az ügy mellé?
- Nyolc tagállamból szerez-
tünk eddig támogatókat, 
részt vesz a kezdeményezés-
ben Magyarország mellett 
Bulgária, Észtország, Hor-
vátország, Lengyelország, 
Lettország, Románia, és 

Tapolcán 
edzettek

Rig Lajos: Cél az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elv

(Folytatás az 1. oldalról)
A vívósport hazai nagy öreg-
jei edezettek Tapolcán.
Hoffmann Ibolya hajdani 
öttusa világbajnok jelenleg a 
közelgő  világbajnokságra 
készül, Győrből érkezett Ta-
polcára. - Veteránban kevés 
verseny és edzőtábor van az 
országban, azonnal megra-
gadtam az alkalmat, hogy el-
jöhessek Tapolcára- árulta el 
el lapunknak. - Bemelegítés-
sel, majd három órás edzés-
sel, asszózással kezdtünk, 
aztán egyéni felkészülés, 
majd egy háziverseny sze-
repel a programban. Az öttu-
sában mindig is a vívás volt a 
fő számom, hosszú leállás 
után tértem vissza a vete-
ránba, de megérte, nagyon 
élvezem. Október 15-én 
Mariborban lesz a világbaj-
nokság, arra készülünk- 
árulta el Hoffmann Ibolya, 
akinek veterán pályafutását 
VB aranyérem is kísérte 
már.  Papp Jenő szerint, a ví-
vás olyan sportág, ami na-
gyon sokáig gyakorolható. 
Elmondta, egy klubtársa 84 
évesen is versenyszerűen 
vív. - Nagyon örültem, ami-
kor hatvan éven túl, vete-
ránként is sikerült európai- 
és világversenyt nyernem 
egyéniben és csapatban 
egyaránt. Pompás dolog a 
veterán vívás, már csak azért 
is, mert személy szerint, 
mozgás nélkül nem érzem 
jól magam, egy kicsit si-
várnak érezném nélküle az 
életet. Függetlenül attól, 
hogy a vívás is fejlődésen, 
komoly változásokon ment 
át az elmúlt évtizedekben, 
azért remélem egy-két 
trükköt mi is át tudunk adni a  
fiataloknak- reméli a hazai 
vívás egyik  nagy öregje.  (tl)

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Szeptember 4. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 10. 14.00-16.00
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Online újságunk

Hírek azonnal!

Szlovákia. Nagyon fontos 
kiemelni, hogy kulturális 
különbségektől, politikai 
nézetektől teljesen függet-
len kérdés a bérunió, ezért is 
tud ez a nyolc ország haté-
konyan együttműködni a 
közös cél érdekében. Hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy 
a megalázó bérek helyett 
tisztességes, európai színvo-
nalú béreket kapjunk.

- Milyen érvek szólnak a bér-
unió szükségessége mellett?
- Az egyik legnagyobb 
probléma, hogy az itthoni fi-
zetésekből a legtöbben nem 
tudnak megélni. Emiatt nö-
vekszik egyre aggasztóbb 
mértékben az elvándorlás. 
Itt Tapolcán és környékén is 
láthatjuk, hogy a szakkép-
zett munkaerő inkább a 
szomszédos Ausztriában 
vállal munkát, ahol lényege-
sen jobb fizetést kaphat 
ugyanazért a munkáért. So-
katmondó, hogy Kelet-Eu-
rópa az elmúlt 25 évben 20 
millió állampolgárát veszí-
tette el a gazdasági célú ki-
vándorlás miatt, ami a térség 
népességének több mint 
5%-a. Ha növekednek a bé-
rek, akkor itthon tarthatjuk 
ezt az értékes munkaerőt. A 
magasabb bérekből adódik, 
hogy az állam bevétele is nő, 
így többet tud szociális tá-
mogatásokra, nyugdíjakra, 
egészségügyre vagy okta-
tásra költeni. A nagyobb be-
vétel pedig nagyobb keres-
letet eredményez, ezáltal 
felértékelődhetne a magyar 
piac és fellendülne a gazda-
ságunk.

- Milyen intézkedéseket vár-
nak el a bérunió létrehozása 
érdekében?
- Azt szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy a bérek felzárkóz-
tatása nem megy egyik nap-

ról a másikra, ez egy hosszú 
folyamat, ahol fontos a fo-
kozatosság. A bérunió nem 
egy intézkedést takar, ha-
nem egy olyan összetett 
program, ahol sok-sok kü-
lönböző intézkedés célozza 
a bérkiegyenlítődést, és ezek 
az egyes intézkedések ön-
magukban is érhetnek el 
eredményt. Egy példa lehet-
ne erre, ha az uniós pályá-
zatoknál előnyben részesí-
tenék azokat a vállalkozá-
sokat, ahol meghatározott 
bért fizetnek a dolgozóknak. 

- Az Európai Uniónak és a 
nyugati országoknak miért 
lenne érdeke, hogy megvaló-
suljon a bérunió?
- Az Európai Unió egyik leg-
fontosabb célja a harmoni-
záció, a térség jólétének és 
stabilitásának megteremté-
se, ehhez pedig megfelelő 
bérek szükségesek minden 
tagállamban. Ugye minden 
csak annyira erős, amennyi-
re a leggyengébb láncszeme. 
Ez a közösség akkor lehet 
igazán erős, ha minden tag-
állama az. A Brexitet köve-
tően a nyugati országokban 
is egyre gyakrabban fogal-
mazódnak meg kritikák az 
unióval szemben, így éppen 
itt a lehetőség egy szolidári-
sabb és igazságosabb Euró-
pai Unió kialakítására.

- Augusztus 20-án tehát 
megindult az aláírásgyűjtés, 
hol lesz lehetősége az em-
bereknek aláírásukkal támo-
gatni a kezdeményezést?
- Augusztus 20-tól március 
15-ig tart az aláírásgyűjtés, 
ezalatt a választókerületem-
ben folyamatosan szervez-
zük aláírásgyűjtéseket, ezek 
helyszínéről és időpontjáról 
időben tájékoztatom a lakos-
ságot. Emellett online is tá-
mogathatja bárki a kezde-
ményezést. Mindenkit arra 
biztatok, hogy aláírásával 
járuljon hozzá az ügyhöz, 
hiszen ez mindannyiunk 
érdeke!

Az Európai Unió
nyolc tagállama
támogatja az 
ügyet  a cél 
megvalósítása
érdekében

http://www.tapolca.hu


Kétforintos dal

A P. Mobil a hazai kemény 
rockzene legnagyobb túl-
élője. Az együttes a Ta-
polcai  Ünnepi Napok és 
Borhéten is nagy sikert 
aratott.  Kiderült, a zene-
kar és dalai átvészelték az 
elmúlt több, mint négy év-
tizedet, a közönség nem 
felejtette el őket.

Ebben pedig legnagyobb 
szerepe  Schuster Lóránt-
nak, az együttes alapítójá-
nak, vezetőjének volt. 

-A P. Mobil nagyon korán 
jött és még mindig itt van. 
Ezt egyesek nagyon nehezen 
emésztik meg.  És még ma 
sem egy nosztalgia zenekar 
vagyunk, pedig minket soha 
nem ölelt keblére egyetlen 
rendszer sem, ahogy a média 
sem fordított különösebb fi-
gyelmet ránk. Mindig abból 
éltünk, amit a színpadon csi-
náltunk. A P. Mobilt a kö-
zönség választotta, nem a 
kultúripar, nem a szponzo-
rok és ez a mai napig is így 
van - fogalmazta meg az 
együttes fekete bárány 

identitását a 68 éves Schus-
ter Lóránt, aki jelenleg jól 
van, pedig a halál keze nem 
egyszer érintette meg az el-
múlt években. A lelki meg-
törtségnek, fizikai leépülés-
nek azonban nyoma sincs 
rajta, sőt új könyvén dol-
gozik. A tőle megszokott 
hangnemben, hangsúllyal 
beszél. – Öt műtéten, tizen-
hat kemo kezelésen vagyok 
túl, de azért jól vagyok. Fél-
évente kapok papírt arról, 
hogy még fél évig élhetek - 
árulja el, de azért a legszí-
vesebben az életművéről, az 
örökmozgó nevet (perpe-
tuum mobile) mára alaposan 
kiérdemelt zenekaráról be-
szél. - Az elmúlt hetekben je-
lent meg a „Csoda történt” 
című új albumunk, ebből is 
látható, hogy mi nem egy ze-
nei múzeum vagyunk. Mi 
nem abból élünk,  ami 30 
éve voltunk, hanem abból, 
amit ma este ti is láthattok 
Tapolcán. Persze az életünk 
része marad ami volt és ez-
zel szerintem nincs is baj.  A 
P. Mobil egy 48 éve létező 
zenekar. Esetünkben nem az 
a kérdés, hogy mit játszunk, 
hanem éppen az, hogy mit 
hagyunk ki a bulin. Ez a leg-
nehezebb. A legszebb pedig 
az, amikor tudod, hogy a 
színpad és a közönség között 
nemhogy nincs semmi, - 

ahogy azt egy kamera látja -, 
de láthatatlan szálak ezrei, 
milliói kötnek össze minket, 
a  dalokat és a közönséget.  
Ha ma elkezdünk játszani 
egy számot, akkor eszébe jut 
valakinek, hogy erre a nótára 
veszítette el a szüzességét a 
KISZ táborban, vagy éppen 
erre kergették a rendőrök va-
lahol egy koncertünkön. Hi-
hetetlen sok kapcsolódás 
van az emberek között, ami-
kor három generáció van je-
len a koncerten. Előfordult, 
hogy egy nagypapa megkér-
dezte az unokáját, hogy na, 
melyik Mobil szám tetszett a 
legjobban. Hát a Főnix éj-
szakája. És miért? Mert az 
olyan félelmetes volt.  Léte-
zik egy olyan kategória, 
hogy „mobilosok”. Az ő sze-
retetük tart el minket lassan 
ötven éve. Nemrégen egy 
szakújságíró utánanézett,  a 
Kárpát-medencében több, 
mint négyszáz zenekar ját-
szik Mobil számokat rend-
szeresen. Idekívánkozik egy 
történet. Egy alkalommal 
két tinédzser gyerek beszél-
getésére lett figyelmes a kö-
zönség soraiban álló nagylá-
nyom. Éppen a kétforintos 
dalt nyomtuk. Azt mondta az 
egyik a másiknak. - Vaze, 
ezek is játszák ezt? - Ja, ez az 
ő számuk – jött a válasz a 
műveltebbiktől.              (tl)
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Harmincan adtak vért a DBW Hungary Kft. által ren-
dezett egészségnapon                       Fotó: Helyszíni felvétel

Egészségnap az üzemben

A DBW Hungary Kft. 
egészségnapot szerve-
zett dolgozói számára a 
napokban, ahol harmin-
can vért is adtak.

A hagyományteremtő szán-
dékkal megrendezett prog-
ramon az üzem dolgozói 
részt vehettek az ingyenes 
szűrővizsgálatokon (vér-
nyomás ellenőrzésen, vércu-
kormérésen), az egészség-
ügyi állapotfelmérésen, élet-
mód tanácsadáson. Azt már 
Tiszta Zsolt cégvezetőtől 
tudtuk meg, hogy az első al-
kalommal megtartott ese-
mény a dolgozók részéről 
felmerült igényre épült. 
- Szép létszámban jelentek 
meg kollégáink, így indo-
koltnak látszik a folytatás a 

későbbiekben - tette hozzá.
A tapolcai üzem egy nagy 
cégcsoport hazai egysége-
ként az autóipar részére 
gyárt alkatrészeket, konkré-
tan kipufogó-szigeteléseket. 
Százhatvan dolgoznak itt. 
Újabb fejlesztés előtt állnak, 
amit az európai emissziós 
normák szigorodása tesz 
szükségessé. A cél, hogy mi-
nél kevesebb szerves anyag 
kerüljön a gyártás során al-
kalmazott kötőanyagba. 
Erről Tiszta Zsolt kifejtette, 
hogy az új, egyébként ígére-
tes eljárást, saját technoló-
giát már tesztelik. Az eddigi 
eredmények biztatóak, és 
nem utolsó sorban fontosak 
is, hiszen összefügg környe-
zetünk, egészségünk védel-
mével.                              (szj)

Schuster Lóránt  a Tapol-
cai  Ünnepi Napok és Bor-
hét pénteki napján, kon-
certjük előtt dedikálja egy 
mobilrajongó lemezgyűj-
teményét. A fenti képen 
pedig az esti kocert, ami 
fantasztikus hangulatot, a 
résztvevőknek maradan-
dó élményt hozott

            Fotók: Töreky LászlóAz ezüstérmes férfi párbajtőrcsapat: Siklósi Gergely 
(balra), Bányai Zsombor, Berta Dániel és Cho Taeun 
Sándor                                     Fotó: Magyar Vívó Szövetség

Schuster Lóránt: Minket a mobilosok szeretete tart el lassan 50 éve

Hagyományteremtő céllal rendezték meg

A P. Mobil
egy 48 éve
létező zenekar

Az augusztusi tajpei Univer-
siadén, az egyetemi világ-
bajnokságon a Tapolcáról 
indult párbajtőröző Siklósi 
testvérek is pástra léptek. 
Gergő ezüstéremmel tért 
haza. Enikő egyéniben az öt-
venkettedik helyen zárt, míg 

csapatban a nyolc közé jutás 
nem sikerült, és mivel az al-
sóházi helyosztókat nem 
rendezték meg, ezzel véget 
ért számukra a verseny. Ger-
gő egyéniben a 31. helyen 
zárt, csapatban az ezüstérem 
került a nyakába.            (me)

Siklósi testvérek 
az Universiadén



Elektromos járművek
FEJLŐDÉS Egyre szélesebb piacon válik elérhetővé, lehetőséggé
Akár 500 kilométer ható-
távolsággal érkezik a Tes-
la nyerges vontatója, ami-
vel új piacon igyekszik 
megvetni lábát az autó-
gyártó - írja a Vezess.hu 
internetes szakportál.

A hírt a Reuters jelentésére 
alapozzák, miszerint a Tesla 
most szeptemberben mutat-
ja be a fuvarozókat megcél-
zó újdonságát, az elektro-
mos nyerges vontató proto-
típusát.
A csekély hatótávolság (a 
becslések szerint 350-500 
km) miatt alvófülke nélküli 
kabint kap az autó, bár a 
szakértők szerint később na-
gyobb távolságokra alkal-
mas verziókkal is kijöhet a 
cég.  A Tesla egyelőre nem 
nyilatkozik az akkumulátor-
csomag kapacitásáról, az 
egy feltöltéssel megtehető 
távolságról, vagy az esetle-
ges későbbi fejlesztésekről, 
annyi azonban bizonyos, 
hogy nem véletlenszerűen 
fejlesztettek, a haszonjármű 
célparamétereit a várható 
felhasználókkal egyeztetve 
állapították meg. A sorozat-
gyártás néhány éven belül 
beindulhat. Ezt azonban 
késleltetheti a vállalat Mo-
del 3 elektromos autójának 
piacra lépése, ami egyes vé-
lemények szerint új fejezetet 
nyithat ezen a területen.

Kapcsolódó hír, hogy bővül 
az elektromos autók vásárlá-
sának támogatási köre, és 
adminisztratív könnyítések 
is életbe lépnek a környezet-
barát közlekedés ösztönzése 
érdekében. Eszerint jogi 
személyek vásárlásánál 5 
darabról 35 darabra emelke-
dik a támogatható autók szá-
ma, költségvetési intézmé-
nyeknél pedig nem lesz felső 
határ. Az eddigi pályázókon 
túl ügyvédi irodák, egyéni 
ügyvédek is igénybe vehetik 
a támogatást.
Azonban a lakosságot is mi-
nél szélesebb körben igye-
keznek megcélozni, elérni 
elektromos autókkal a nagy 
gyártók. A tendeciát jól ér-
zékelteti, hogy az árak és pa-

raméterek is évről évre von-
zóbbak, ismertségük, elfo-
gadottsásuk is erőteljesen 
növekszik. 
Tapolcán is több alkalom-
mal mutattak már be elektro-
mos hajtású járműveket, az 
érdeklődők sorbaálltak, 
hogy egy rövid időre kipró-
bálhassák őket. Egy ezüst-
fekete BMW i3 is rótta már a 
város utcáit ilyen alkalom-
ból. A napokban került nyil-
vánosságra a legnagyobb új-
donság, hogy bemutatnak 
egy második változatot, a 
sportosabb i3S-t. Ebbe - a 
Totalcar.hu információi sze-
rint - 184 lóerős villanymo-
tor kerül a „sima” i3-as 170 
lóerős motorja helyett. 
Emellett szélesebb lesz a 

nyomtáv 4 centivel, a has-
magasság alacsonyabb egy 
centivel, és a futómű hango-
lásán is igazítanak. Az S-ben 
lesz külön sport üzemmód, 
amelynek bekapcsolásával 
6,9 másodperc alatt érhető el 
a százas tempó, míg a ható-
távnövelő motoros változat-
nál ugyanez az idő 7,7 má-
sodperc lesz. Az S végsebes-
sége emellett 160 km/h-ra 
nő, ami 10 km/h többlet az 
alapkivitelhez képest. 
Az elektromos járművek fej-
lődése az elmúlt években 
felgyorsult, az informatika 
robbanásszerű fejlődéséhez 
hasonló, így vélhetően nem 
kell sokat várni a következő, 
az újabb és újabb szenzáci-
óra ezen a piacon.          (szj)

Ezüst-fekete BMW i3 Tapolcán. Már bemutatták az új sportváltozatot        Fotó:szj.

A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság munkatársai a 
Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztályával közösen a 
„Házhoz Megyünk” prog-
ram keretében  Révfülöp 
polgárait szólították meg a 
bűnmegelőzés jegyében 
2017. augusztus 16-án.
A település lakosait és az ott 
nyaraló vendégeket hasznos 
vagyonvédelmi tanácsokkal 
látták el, továbbá felhívták 
figyelmüket a nyári idegen-
forgalmi szezonra jellemző 
jogsértésekre, a közlekedés 
veszélyeire és a megelőzés 
lehetőségeire. A rendőrök 
hangsúlyozták a megjelen-
teknek, hogy ne hagyják az 
autóban személyes iratai-
kat, táskáikat, értékeiket. A 
parkolóban hagyott gépko-
csik ajtaját minden esetben 
zárják be, az ablakokat húz-
zák fel, ne feledkezzenek 
meg a riasztóberendezések 
bekapcsolásáról sem.

A nap zárásaként a „Bike-
Safe” programban regiszt-
ráltathatták kerékpárjaikat 
az érdeklődők, míg a leg-
kisebbek közlekedési tudá-
sukat tesztelhették, az ideig-
lenesen felállított mini 
KRESZ pályán.

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

Szeptemberi túrák

A résztvevők a előző héten a Tapolcai-medencében ba-
rangoltak                 Fotó: TVSE Természetjáró szakosztály

A Tapolca VSE Természet-
járó szakosztály szombaton 
a kb. 17. km távú Tés-Jásd-
Római-fürdő-Bakonynána-
Nagyesztergár útvonalat te-
szi meg. Találkozó a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron 
szeptember másodikán, reg-
gel 4.30-kor, a busz 4.40-kor 
indul. Az utazási költség tel-
jes áron a hazaúttal együtt 
kb. 3700 Ft.
A Tapolca VSE Természet-
járó szakosztály szeptem-
berben az alábbi szombati 

túrákat tervezi. Másodikán a 
Nagyesztergár-Bakonyná-
na-Római-fürdő-Jásd-Tés 
túrát, szeptember kilencedi-
kén Holdfénytúra a Bada-
csonyi-hegyen, szeptember 
tizenhatodikán az Aszófő-
Tihany-Aszófő szeptember 
huszonharmadikán a Köves-
kál-Fekete-hegy-Szentbék-
kálla-Monostorapáti túraút-
vonalon, szeptember har-
mincadikán pedig Gödöllő 
és környéke autóbuszos ki-
rándulás.                         (me)

Parkolópályán a gyógyhelyfejlesztés 

milliárdos pályázati alapot 
öt milliárdra csökkentették - 
állítja Lévai József alpolgár-
mester, aki Parapatics Ta-
más pályázati referenssel és 
munkatársaival közösen ké-
szítette elő a pályázati do-
kumentumot. - A szóban for-
gó „gyógyhely fejlesztési 
pályázat” előzménye, hogy 
2014-ben az Országos Tisz-
tifőorvosi Hivatal gyógy-
hellyé minősítette Tapolca 
egyes belvárosi részeit. El-
készült a város gyógyhely-
fejlesztési stratégiája is, 
amelynek megvalósítását a 
gyógyhely minősítéssel ren-
delkező települések számára 

kiírt pályázatokon nyert 
pénzek tehetik lehetővé. A 
sok szempontot teljesítő, 
meglehetősen komplex pá-
lyázatot a lehető legkorábbi 
időpontban (2016. március 
17-ig) adta be a tapolcai ön-
kormányzat. Számos hazai 
település pályázott a for-
rásokra, azonban szinte csak 
a tradicionális gyógyhelyek, 
mint például Sárvár, Gyula, 
Bükfürdő pályázata nyert- 
mondta el lapunknak a város 
alpolgármestere. Az ered-
mény hiánya már csak azért 
is fájó pont a városvezetés 
számára, mert a pályázat si-
kerében mindenki erősen bí-

zott.  Lévai Józseftől meg-
tudtuk, a forráshiányra való 
hivatkozás mögött az állhat, 
hogy a közelmúltban mega-
lakult a Magyar Turisztikai 
Ügynökség, amely a gyógy-
helyek fejlesztésére szánt 
pénzek felett rendelkezik a 
jövőben. A város, illetve Do-
bó Zoltán polgármester a na-
pokban felvette a kapcso-
latot az említett szervezettel, 
jelezve, hogy kész konzor-
ciumi szerződést kötni az 
ügynökséggel. A cél, hogy a 
tervezett elképzelések, fej-
lesztések megvalósulhas-
sanak az elkövetkező évek-
ben.                                     (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2014-ben gyógy-
hellyé minősítette Tapolca belvárosának egy részét, a 
tapolcai kórház területét, a Hunguest Hotel Peliont és 
parkját, a Tavasbarlang bejáratának környékét és a 
festői szépségű Malom-tó környezetét                  Fotó: tl.

A Diszeli SE
is megkezdte 
a szezont

Az MTD Hungária Megyei 
III. osztály Déli csoport-
ban megkezdte az őszi 
szezont a Diszeli SE. 

Az augusztus közepén, ha-
zai pályán játszott mérkőzé-
sen alulmaradtak 2:6-ra a 
Nemesgulács-Kisapáti SE 
ellen. Diszeli gólszerzők: 
Gyenge Roland és Rózsa 
Dávid.
A következő fordulóban 3:3-
as döntetlent játszottak a 
házigazda Dö-Me SE ellen, 
majd 0:3-ra maradtak alul a 
Zánka SC ellen haza pályán. 
A második fordulóban mind 
a három gólt Gyenge Roland 
rúgta Diszelnek.             (me)

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

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további 
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére 
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS 
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD 
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi 
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft 
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft 
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk,  referenciafilmek készítése, rendezvények, kon-
ferenciák programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már 
nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek, 
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

A rendelkezésre álló forrá-
sok kimerülésére való hi-
vatkozással „ tartalékpá-
lyára állította” Tapolcának 
a  Széchenyi 2020 prog-
ram keretében megpályá-
zott „gyógyhely fejlesztési 
pályázatát” a kiíró. Félmil-
liárdos egészségturiszti-
kai infrastruktúrafejlesz-
tési lehetőségtől esett el 
így egy időre a város.

Tapolca 2016 első negyedé-
vében beadott pályázata for-
mailag és  tartalmában hi-
bátlan volt. Az elutasítás 
oka, hogy a korábban ren-
delkezésre álló mintegy 13,9 
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Volt egyszer egy rakétadandár (4.)
Amikor sorkatona vezette a 
rakétaindító állványt

arcászati gyakorlaton Hvettünk részt négyna-
poson, Kab-hegy alatt volt 
az álláskörletünk, és állás-
váltásra készültünk a káldi 
erdőbe éjjel. Az ütegpa-
rancsnok indulás előtt fél-
órával kiadta a menetpa-
rancsot: Menetet hajtunk 
végre…
A szakasz helyben maradt, 
magam is megtartottam az 
eligazítást, majd megje-
gyeztem:
- Megyeri tizedes!
-Parancs!
-Maga fogja vezetni az áll-
ványt! 
-Ééértettem! - jött a bizony-
talan válasz, és síri csend 
lett, hallani lehetett amint 
Megyeri tizedes próbál nyel-
ni a kiszáradt torkával.
Előtte jelezte a hivatásos so-
főr, hogy nagyon rosszul van 
és lázas is, kérdeztem tőle:
-Pista, szerinted a Megyeri 
el tudná vezetni a gépet éj-
jel? Te pedig pihennél egyet.
- Vállalom érte a felelőssé-
get, ott leszek mögötte biz-
tos, hogy elviszi.
Oszoljt vezényeltem, M. 
honvéd arca világított a sö-
tétben, kezdett benne tuda-
tosulni, hogy amiről álmo-
dott, az valóság lesz, zava-
rában körbement az állvány 
mellett és rugdosta a kere-
keket, megigazította a pony-

vát a féklámpánál. Érezni le-
hetett, hogy a torkában gom-
bóc van, hevesen ver a szíve, 
Ő fogja vezetni a tizenhárom 
méter hosszú, három méter 
széles, nyolckerekű, három 
és félméter magas, 525 lóe-
rős, 37,4 tonnás, automata 
sebességváltós gépet, benne 
nyolc emberrel. Mintha 
csipkedte volna magát, hogy 
ébredjen fel. Aztán jött a 
„járműre, motort indíts!” pa-
rancs! Elfoglaltam a helyem 
a fülkémben, feltettem a se-
mafon sapkát, és bejelentke-
zett az operátor, a rádió is be-
kapcsolva volt, hallottam az 
ütegparancsnok és osztály-
parancsnok hangját is. 
- Megyeri!
- Parancs!
- Még meggondolhatod, bí-
zol magadban, elviszel ben-
nünket?
- Igen!
- Csak a baloldalt kell figyel-
ni, jobb oldalt figyelni fo-
gom, nem sietünk és nem ro-

hanunk, világos?
-Igen főnök! - remegett a 
hangja.
-Azt mondtam az  asszony-
nak, holnapután megyek ha-
za, ugye nem vertem át?
- Nem főnök!
- Akkor induljunk!
Óvatosan engedte ki a kézi-
féket, lassan nyomta a gáz-
pedált, még életemben nem 
éreztem ilyen finom elindu-
lást, aztán mentünk. Amikor 
a műútra érkeztünk, bam-
bultam mint szoktam, a gon-
dolataim is elkalandoztak, 
sok kilométert tettünk meg, 
mikor megszólaltam.
- Nem vagy álmos Pista?
- Megyeri vagyok főnök!
Nem éreztem a vezetésbeli 
különbséget! Egy sötét őszi 
éjszakán, egy sorkatona, az 
MN 1480 sorkatonája vezet-
te Magyarország legfélel-
metesebb fegyverét, a keze-
ire volt bízva.
Jó kezekben volt!
      Kása Árpád nyá. fhdgy

Előfordult, hogy sorkatona vezette a rakétaindító 
állványt. Jó kezekben volt!

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Aug. 31. Szept. 6. 

csütörtök – szerda

augusztus 31 – szeptember 6. 
csütörtök - szerda 14:00 
(szept. 2. szombat 14:00 
helyett 12:00!) 1200,-Ft 

Gru 3. 2D  
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 96 perc

...
augusztus 31 – szeptember 6. 

csütörtök - szerda  15:30 
(szept. 2. szombat 15:30 
helyett 13:30!)  1200,-Ft 

Egy kupac kufli                                                                   
Színes, magyar animációs 

családi film
Hossz:  83 perc

...
augusztus 31 – szeptember 6. 

csütörtök - szerda 17:00 és 
21:00 - 1200,-Ft

PAPPA PIA  
Színes, magyar zenés 

filmvígjáték
Hossz: 105 perc

...
augusztus 31 – szeptember 6. 

csütörtök - szerda  19:00 
1200,-Ft

Logan lucky – A tuti balhé                                                        
Színes, szinkronizált 

amerikai  filmvígjáték
Hossz: 119 perc

06/87/412-289

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Megkezdődött a szezon 

Az MTD Hungária Megyei 
II. osztályban szereplő Ti-
ac Vse férfi U19-es, illetve 
felnőtt csapatai hétvégén, 
Herenden kezdték meg a 
bajnokságot.

Az U19-es csapat 18:0-ra 
győzte a házigazda Herendi 
Porcelán SK csapatát. Dob-
ján Krisztián edző szerint 
bajnokcsapathoz méltó, jó 
játékkal, főlényesen, megér-
demelt győzelmet aratott a 
csapat a megfiatalított házi-
gazdák ellen.

Takács Gábor a Tiac VSE új 
elnöke értékelésében kifej-
tette, hogy a felnőtt mérkő-
zés első félidejében minden 
úgy alakult, ahogy elképzel-
ték. Az első tíz perc a hazai 
csapaté volt, majd kiegyen-
lített első fél óra után  Ta-
polca uralta a játékot.
Vers Máté parádés cselsoro-
zata után megérdemelten 
szerezték meg a vezetést. A 
második félidőben egyenlí-
tett a Herend, és a csapatból 
Horváth Ádám a hetvenhar-
madik percben egy teljesen 

felesleges sportszerűtlen 
megnyilvánulás miatt hát-
rányba hozta a csapatot. Az 
emberhátrányban játszó 
vendégek ellen a hazaiak 
fordítottak, majd Kustán 
Dávid a kilencvenedik 
percen szépített, így Herendi 
Porcelán SK – Tapolca 3:2 
(0:1) eredménnyel zárult az 
első forduló.
Kutasi Imre edző szerint a 
tapolcai csapat figyelmet-
len, fegyelmezetlen és pon-
tatlan játéka okozta ezt a ve-
reséget.                         (me)

Tapolcai extrém sikerek
Az augusztusi ünnepi hét-
végén, Budapesten meg-
rendezett FISE extrém-
sport versenyen két ta-
polcai fiatal, László Kevin 
és Bertalan Roland is 
bronzérmet szerzett kate-
góriájában.

Huszadik alkalommal ren-
dezték meg az extrémsport 
legnívósabb versenyét a 
Festival International des 
Sports Extrêmes programot, 
melynek második kiemelt 
világkupa döntőjét, idén 
először a fővárosban szer-
vezték meg. A nagyszabású 
nemzetközi rendezvényen 
BMX Freestyle Park, BMX 
Freestyle Flat, Roller Free-
style és wakesurf sportágak-
ban mérték össze tudásukat 
a versenyzők.
A versenyen 55 országból, 
több mint kétezer versenyző 
mutatkozott be profi, senior 
és amatőr kategóriában, köz-
tük a tapolcai extrém sport-
élet két aktív tagja is.

Roller Freestyle Park Junior 
kategóriában, a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Batsányi János Ma-
gyar- Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagintézményének 
tizenhárom éves tanulója, 
László Kevin szerezte meg a 

Öregfiúk a pályán
Az MTD Hungária Megyei 
III. osztály Déli csoportba 
visszakerülő Tapolcai Öreg-
fiúk FC idegenben játszotta 
első mérkőzését az őszi sze-
zonban augusztus közepén, 
ahol 5:2-re a Balatonederics 
SC-től kaptak ki. 
Tapolcai gólszerzők: Zsibo-
rács László és Horváth Nor-
bert.
A második fordulóban a 
vendéglátó Assmont- Zala-
halápi SE csapata ellen 3:4-
re győzedelmeskedtek. Ta-
polcai gólszerzők Nagy Béla 
(3) és Hetsey Pál.

Boczkó Gyula edzőtől meg-
tudtuk, hogy a csapat össze-
tételét tekintve változott a 
tavaszhoz képest, néhány 
sporttárstól búcsúztak, há-
rom új játékos érkezett. 
Visszakerültek a déli cso-
portba, ahol szép remények-
kel indulnak neki a sze-
zonnak, de a realitás talaján 
maradva, tekintve, hogy a 
bajnoki meccseken általá-
ban fiatalabbakkal játsza-
nak, nem öregfiúkkal, a ne-
gyedik, hatodik körüli hely-
lyel is úgy érzi, tisztessé-
gesen helytállnának.      (me)

Hagyományosan a Városi 
Sport – és Szabadidő 
Centrumban rendezték 
meg a Dr. Papp Pál – 
Csermák József Kala-
pácsvető Emlékversenyt.

Az Alsó-tó partján, a Pant-
heon falnál Dobó Zoltán pol-
gármester szavait követően, 
koszorúzással emlékeztek 
meg a verseny névadóiról, a 
város atlétika életének kie-
melkedő alakjairól, dr. Papp 
Pál edzőről és szakemberről, 
valamint az 1952-es helsinki 
olimpia bajnokáról Csermák 
Józsefről, továbbá a kiváló 
sporttudósról, dr. Nádori 

László professzor emeritus-
ról, a város díszpolgáráról.
Tapolca Város Önkormány-
zatának megbízásából a Ta-
polca Kft. - a MASZ és a 
VEDAC támogatásával - 
szervezte meg a sportese-
ményt, amin százhúsz ver-
senyző vett részt az ország 
teljes terültéről, mindkét 
nemben, gyermek, újonc, 
serdülő, ifjúsági, junior és 
felnőtt kategóriákban.
A két héttel ezelőtti, rendkí-
vül szeles idő nem kedvezett 
a sporteseménynek, de a ne-
vezők így is kiválóan telje-
sítettek. A program  ered-
ményhirdetéssel zárult. (me)

Kalapácsvetők versenye
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A felnőtt csapat az idei szezon első bajnoki összecsapásán                      Fotó: Tiac VSE

A tapolcai László Kevin (balra) és Bertalan Roland 
bronzérmet szerzett                                Fotó: László Kevin

A TÖFC a  Tapolca Kupa - Nemzetközi Nagypályás 
Labdarúgó Tornán is részt vett                Fotó: Májer Edit

Külön erre a versenyre kialakított pályán folyt a küz-
delem Tapolcán                                            Fotó: Májer Edit

bronzérmet. Roller Free-
style Park Amateur kategóri-
ában a Batsányi János Gim-
názium és Kollégium volt 
tanulója, a 28 éves Bertalan 
Roland szintén a harmadik 
helyen zárt. Szép teljesít-
mény mindkettőjüktől.  (me)



Szarvasbőgés idején
A szeptember a vadászok, a természetfotósok  kedvenc időszaka
A szarvasbőgés,  a gím-
szarvas  párzási idősza-
ka,  az ősz első hónapjára 
jellemző.  A szeptember 
éppen ennek a jelenség-
nek köszönhetően a va-
dászok, a természetfotó-
sok  kedvenc időszaka.

Az erdőjáróknak, túrázók-
nak azonban a korábbi évek-
hez hasonlóan, korlátozá-
sokkal kell számolniuk a hó-
nap végéig.
A nyirádi, sümegi, tapolcai, 
zalahalápi, lesenceistvándi, 
lesencetomaji és uzsai erdők 
vadászatra jogosult szerve-
zete, a Budapesti Erdőgaz-
dasági Zrt. például szeptem-
ber elsejétől, szeptember 30-
ig, délután négy óra és 
reggel kilenc óra között tiltja 
törvény adta jogánál fogva a 
szabadidős erdőjárást. Nem 
véletlenül, hiszen ebben az 
időszakban fokozott vadá-
szati tevékenység folyik, 
könnyen bajba kerülhet a 
szürkületi órák rossz látási 
viszonyai között túrázgató, 
gombászó ember.  

- A sokféleképpen megszó-
laló jellegzetes bőgő hang-
gal vágyainak ad hangot a 
bika, amikor megérzi az er-
dő levegőjében a „folyató” 
tehén illatát. Különféle han-
gon megszólaló bőgései el-
sősorban a szarvastehén utá-
ni vágyakozásról szólnak, 
de  a vetélytársak számára is 
rengeteg információt rejte-

nek - tudom meg a fotó ké-
szítőjétől Pálinkás Gábor-
tól, aki  Várvölgy térségé-
ben készítette cikkünk il-
lusztrációját. A fotós el-
mondta, hogy a szarvasbő-
gés a szarvasok párzását 
megelőző jelenség. Ilyenkor 
a bika bőg, mert bőgnie kell, 
ez a természet parancsa szá-
mára.  Közben a tehenek 

nem különösebben izgatják 
magukat, békésen legelész-
nek, figyelnek a veszélyre, 
élik mindennapi életüket. 
Kivéve persze az izgatott 
„folyatók”, a  szagokat kibo-
csátó tehenek, amelyeknek 
mindössze egy nap áll ren-
delkezésükre, hogy megter-
mékenyítse őket a legrá-
termettebb bika.                (tl) 

SZEM - PONT
.Tapolcai lett az ország 18. gyógyhelye - adtunk hírt há-
rom éve arról, hogy Parád, Héviz, Balf és Eger után Ta-
polca is megkapta a gyógyhely minősítést. A már 2011-
ben kérelmezett, majd néhány évre rá valósággá vált 
gyógyhely titulus egyfajta bizonyítéka volt annak, hogy 
Tapolca mind a turizmus mind pedig fürdőkultúra szem-
pontjából az előző évekhez képest jó ütemben fejlődött, 
fejlődik.  Ennek a típusú fejlődésnek további vonzatai is 
vannak, hiszen a nevesített gyógyhelyeken a korábbinál 
nagyobb figyelmet kell fordítani a környezet védelmére, 
meg kell óvni a levegő tisztaságát, minimálisra kell 
csökkenteni a zajártalmat, gondoskodni kell a növényzet, 
a domborzat, továbbá a felszíni- és felszín alatti vizek vé-
delméről. A számos kötelezettség mégsem gondot, in-
kább reményt jelentett a városnak, hiszen a gyógyhely 
rang nem pusztán egyfajta presztízst jelent, hanem pénz-
ügyi forrásokat, speciális fejlesztésekre fordítható pá-
lyázati lehetőségeket is ígér az adott településnek. Mos-
tanában egy ilyen, szinte biztosra vett sikerű, fél milli-
árdos fejlesztési lehetőséggel kecsegtető tapolcai pályá-
zatot utasítottak el forráshiányra hivatkozással a dön-
téshozók. A helyzet pikantériája, hogy az erről szóló érte-
sítést a szintén elutasított pályázatot beadó Balatonfü-
reden vehették kézbe az ottani hivatal illetékesei, míg Ta-
polcán a gyöngyösiek hasonlóképpen vesztes pályázati 
értesítője landolt. Nyilvánvalóan tévedés történt, talán 
egy túlterhelt, vagy inkább gondolatban már a strand ho-
mokjában taposó titkárnő címezte tévesen a dokumentu-
mokat. Persze lehet, hogy úgy gondolták, könnyebb el-
viselni a veszteséget, ha saját szemünkkel látjuk, hogy a 
szomszéd tehenét sem kímélte a baj.                                (tl)

2017.08.19. Gyulakeszi
Korponay Dávid Zoltán 
és Tolnai Dorottya
2017. 08.26.
Peszleg Péter 
és Tóth Sarolta

n FORGALOMBÓL ki-
vont gépkocsi hatósági jel-
zését szerelte fel autójára 
egy 44 éves férfi. A járőrök 
2017. július 6-án 22 óra 21 
perckor igazoltattak egy sze-
mélygépkocsival közlekedő 
férfit Tapolca belterületén. A 
rendőri intézkedés során ki-
derült, hogy a sofőr nem ren-
delkezett vezetői engedély-
lyel, valamint a gépkocsira 
felhelyezett rendszámtábla 
egy másik járműhöz tarto-
zott. A férfi, miután az 
egyenruhások előállították a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ságra, gyanúsítottként törté-
nő kihallgatásakor elmond-
ta, hogy autójára egy forga-
lomból kivont személygép-
kocsi hatósági jelzését sze-
relte fel. A tapolca-diszeli la-
kos ellen egyedi azonosító 
jellel visszaélés bűntett el-
követésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott eljá-
rást a nyomozók a napokban 
befejezték, az ügy iratait 
vádemelési javaslattal küld-
ték meg az illetékes ügyész-
ségnek - tájékoztatta lapun-
kat Nagy Judit, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója.
 

n ISMÉT lehetőség nyílt 
a kétkerekűek regisztráció-
jára Balatonedericsnél. A 
kerékpárral közlekedők 
2017. augusztus 24-én dél-
előtt a balatonedericsi Delta 
elágazónál, a 71. és a 84. 
számú főútvonal kereszte-
ződésénél találkozhattak a 
Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság, valamint a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság bűnmegelőzési szak-
embereivel.Az érdeklődők a 
Bike Safe program keretein 
belül egy országos nyilván-
tartási rendszerbe regiszt-
ráltathatták kerékpárjaikat. 
A regisztrációkor minden, a 
kétkerekűre vonatkozó adat 
rögzítésre kerül, amely egy 
későbbi bűncselekmény 
esetén megkönnyíti a ható-
ságok munkáját. A nyilván-
tartási rendszer segítségével 
beazonosíthatóvá válnak a 
kerékpárok és így azok na-
gyobb valószínűséggel ke-
rülnek vissza jogos tulajdo-
nosaikhoz. Az egyenruhá-
sok mindemellett hasznos 
bűnmegelőzési tanácsokkal 
látták el az állampolgárokat, 
hogyan óvhatják meg érté-
keiket és miként kerülhetik 
el az áldozattá válást - tudtuk 
meg Nagy Judittól.

csíkokat enyhén megsodorjuk, és 
sűrűn egymás mellé fektetjük őket, 
sütőpapírral bélelt 
sütőlemezre/tepsire.
Megkenjük őket a felvert tojással, 
és megszórunk egy 
sütőlemeznyit/tepsinyit enyhén 
átpirított köménymaggal, egy 
sütőlemeznyit/tepsinyit enyhén 
átpirított szezámmaggal. 180 C 
fokra előmelegített sütőben 15 
percig sütjük.
Óvatosan tálcára szedve hagyjuk 
teljesen kihűlni.
sütési hőfok: 180°C, sütési mód: 
alul-felül sütés, költség: 400 Ft.
             Fehér Sándorné, Tapolca 
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Egy szarvasbika, aki Várvölgyön világgá kürtöli vágyait és  képességeit      Fotó: pg.

Házasságkötés

Heti SÜTI

Házi sajtos ropi
Hozzávalók:
Tészta: 15 dkg szitált finomliszt, 2 
csipet só (nagy csipet), 12 dkg 
reszelt sajt (ha van, lehet füstölt is), 
9 dkg puha vaj (lehet margarin is)
2 teáskanál füstölt pirospaprika 
(lehet sima is), 3 ek növényi tejszín 
(lehet sima is).
Kenés-szórás: 1 db tojás, 1 ek 
szezámmag, 1 ek köménymag
Elkészítés: Minden hozzávalót, 
kivéve a tejszínt, egy tálban 
morzsalékosra dolgozunk. 
Hozzáadjuk a tejszínt, és gyors 
mozdulatokkal összegyúrjuk. A 
tésztát egy gombóccá, majd 
téglává formázzuk, és kinyújtjuk 
34x26-os téglalappá. Éles késsel 
középen elvágjuk (34×13), és 0,5 
cm-es csíkokat vágunk belőle. A 

Rendőrségi hírek

Online újságunk

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

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com
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