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Télapó járt Tapolcán
ADVENT A Mikulás krampuszaival és sok ajándékkal érkezett
A Mikulás idén is ellátogatott városunkba sok gyermek és szülő legnagyobb
örömére.
A hagyományokhoz hűen,
idén is a Csermák József
Rendezvénycsarnokban találkozhattak legelőször a
Mikulással a gyerekek. A
szervezők évről évre megpróbálják emlékezetesebbé
tenni az örömteli várakozást,
ezért ebben az évben is
számtalan programmal készültek. Manapság, mikor az
ember már nem várja a rokonoktól az ünnepi képeslapot, hiszen gyorsabb az sms,
mikor látja a tv-ben, hogy az
igazi Télapó rég az országban jár, mert elhozta a repülő, jogosan teszi fel a kérdést magában, vajon gyermeke is azt érzi-e, amit ő
annak idején? Mikor lélegzetvisszafojtva leste az ablakon át, vajon merre járhat az
ősz szakállú. Mikor félve nézett a csizmába, remélve,
hogy az öregúr nem vette
észre elkövetett csínytevéseket. A választ mindenki ma-

Több százan várták idén is a nagyszakállú Mikulást Tapolcán
gában keresse, azonban az
vitathatatlan tény, hogy az a
több száz ember, aki a csarnokot választotta, jól érezte
magát. A gyerekek ingyen
ugrálhattak a gumivárakban,
felmászhattak a fal legmagasabb csúcsára, kifestették arcukat, sőt még kutyusokat és
cicákat is simogathattak. A
színpadon fellépett az Acro
Dance SE és a bűvész is va-

rázslatos dolgokat mutatott.
Krampuszai kíséretében, telitömött puttonyával a Mikulás is megérkezett, aki elmesélte kalandos útjának
részletes történetét, majd
minden jó gyereket szaloncukorral jutalmazott. A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat gyűjtési akciójának egyik állomásához érve,
új játékokkal köszönte meg

Fotó: Havasi Gábor

a felajánlásokat. Advent második vasárnapján a Batsányi tagintézmény tanulói
csalogatták az öreg Mikulást
a Fő térre, hol az evangélikus egyház teljesített szolgálatot, valamint kollégánk,
Kovács Melinda mesélt a
gyerekeknek.
A meghitt ünnepi időszak
hangulatát a Rézangyalok
fúvós együttes emelte. (hg)

Bátrak és
önzetlenek
A 2010.októberében
Kolontár és Devecser
területén bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa elhárítása
során tanúsított hősies helytállás okán elismerték több tűzoltó
munkáját, köztük a tapolcaiakét is. A szép
gesztust kiterjeszteném az összes tűzoltóra, akik vonulnak a
közúti balesetekhez,
a lakástüzekhez, nyári forróságban az égő
erdőbe, mezőre, vagy
éppen a vízzel elárasztott pincékhez.
Általában eszünkbe
sem jutnak, de amikor
bajban vagyunk, remegő kézzel, kétségbeesetten nyomkodjuk a telefont. Ugyanez igaz persze a mentősökre, a rendőrökre, katasztrófavédelmi szakemberekre.
Az a „jó”, ha nem is találkoztunk velük, de
soha ne feledjük, értünk kockáztatják életület. Becsüljük őket!
Szijártó János

A madáretetés időszaka
Itt a tél, a hideg, ne feledkezzünk meg a madarakról, akik mostanában már
házaink kertjében is megjelentek táplálékért kutatva. Jót teszünk velük és
jót tesz nekünk is a jelenlétük. Az etetést, a tél túlélését kártékony rovarok
pusztításával
hálálják
meg később színes, tollas
kedvenceink.

tálcán kínáljuk őket magokkal, dió maradékkal, szalonnahéjjal, almaszeletekkel.
Többfajta speciális eleség
állatkereskedésekben, de a
mezőgazdasági termékek
forgalmazásával foglalkozó
boltokban is kapható. Néhány OSB táblamaradékból

összeüthetünk egy etetőt,
amit esőtől védett helyre kell
helyezni. A madáretetőt jól
látható helyre tegyük, úgy
alkalmunk nyílik lesből
megfigyelni, akár fotózni is
kedvenceinket. (Folytatás a
3. oldalon „Színes, tollas
kedvenceink” címmel) (tl)

A Tanúhegyek Egyesület nevében Buzás Gyula köszöntötte a Szent Borbála-szobornál megjelenteket Fotó:szj. A madáretetés nem nagy
ügy, inkább elhatározást és
következetességet igényel,
mint szakértelmet. Persze
Szent Borbála legendáját gyek Egyesület tagjai rótták egyfajta örömforrás is, hiidézték fel a napokban két le tiszteletüket, majd két szen az év közben ritkán láegymáshoz közeli alkalom- nappal később a Bauxitbá- tott erdei madarak látványa,
mal is a Tamási Áron Műve- nya vállalatnál dolgozott megfigyelése kellemes ellődési Központ előtti szo- mérnökök és technikusok. foglaltság, relaxációs gyabornál. A bányászok védő- (Folytatás a 2. oldalon „Bá- korlat, a szellem pihentetése
szentje előtt előbb a Tanúhe- nyászok ...” címmel) (szj) is egyben. Legjobb ha egy A cinke visszajár, ha táplálékhoz jut

Szent Borbála kultusza

Fotó: Szijártó J.
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Újabb automaták
PARKOLÁS Karácsonytól tíz napig díjmentes
Új parkolójegy-automatákat helyeznek üzembe
Tapolcán – tudtuk meg a
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tájékoztatójából.
A városban 1999 óta működik fizető parkolás. Az akkor
telepített parkolójegy-automaták mára elavultak, szükségessé vált lecserélésük. A
tapolcai képviselő-testület
határozata alapján a Városgazdálkodási Kft. megkezdte az eszközállomány korszerűsítését. Decemberben
lecserélik az I. díjövezetben
(piros zóna) lévő technikát,
az új automaták telepítésének előkészítése már elkezdődött. Az üzembe helyezés
várhatóan december 14-én
történik meg, addig az I. díjövezetben a parkolás díj-

Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

A parkolási rend nem változik, csak a hozzá kapcsolt
technika újul meg a napokban
Fotó: Szijártó János
mentes. Akkortól viszont in- 260 Ft/óra. Készpénzes
dul a tesztidőszak, ami a par- jegyvásárlás esetén a továbkolási díj újbóli fizetésével biakban is lesz lehetőség a
jár. A tesztidőszakban ked- bedobott összeg korrigálávezményesen lehet jegyet sára, a különbözetet az autovásárolni, ami azt jelenti, mata visszaadja. Azt is meghogy az első 30 percben a tudtuk, hogy december 24.
parkolás díja 20 forint lesz, és január 2. között a parkolás
majd a fél óra letelte után a az egész város területén díj(szj)
rendeletben meghatározott mentes lesz.

vendégek

n KARÁCSONYI KON-

CERT - December 17-én
(csütörtök) 17 órától rendezi
a Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola hagyományos karácsonyi hangversenyét a Tamási Áron Művelődési Központban.

Törökországi kereskedelmi
küldöttség járt Tapolcán,
akik többek között gyárlátogatáson is részt vettek.

n

Erről Dobó Zoltán polgármester tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta a vendégekkel megtekintették a
Rockwoolban folyó munkát,
majd körbesétáltak a városban. - Áttekintettük, hogy
mik azok a turisztikai, kulturális, gazdasági lehetőségek,
amelyek kapcsolódási pontot jelenthetnek a két fél
között, mondta a polgármester. Megtudtuk, hogy orosz
delegáció is járt Tapolcán,
ők szintén az együttműködés lejhetőségei iránt érdeklődtek. Kopejszk orosz város polgármestere több helyi
üzletemberrel, lehetséges
befeketővel érkezett. Kifejezetten érdeklődtek a térség
turisztikája iránt, a város tetszett nekik, de a Balaton közelsége és az itteni termálvíz
is jó ajánlólevélnek bizonyult. Az orosz várossal a
tervek szerint jövőre testvérvárosi megállapodást köt
Tapolca.
(szj)

”STRUKTÚRAVÁLTÁS

Dr. Pataki Attila nyugalmazott főgeológus szólt Szent
Borbála legendájáról, kultuszáról Fotó: Szijártó János

(Folyatás az 1. oldalról)
Jó szerencsét! - hangzott el a
Tanúhegyek
Egyesület
összejövetelén a szobornál,
majd Novák István szavalata
után Székely Jenő bányász
szakszervezeti vezető megemlékezését hallgathatták
meg a résztvevők. A rendezvényt a bányász himnusz eléneklése és mécsesek elhelyezése zárta.
Fogadóórák a városházán:
Két nappal később a Bako- Rig Lajos országgyűlési
nyi Bauxitbánya Vállalat
képviselő minden hónap első
szakemberei álltak a Marcsütörtökén (15.00-16.00 óra
ton-szobor előtt, őket dr. Paközött) a Tapolcai Közös Ön- taki Attila nyugalmazott főkormányzati Hivatal udvari tageológus köszöntötte. Benácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester szédében kifejtette, hogy
Szent Borbála évszázadok
December 14. 14.00-16.00
óta beletartozik annak a 14
- Kozma Henrik Alajos
segítőszentnek a sorába, akialpolgármester
December 21. 14.00-16.00
ket nagy bajban, halálos szo-

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

Bányászok védőszentje Külföldi

a 100 éves tapolcai Deák
Jenő Kórházban” című,
TIOP-2.2.6-12/1B-20130018 számú projekt ünnepélyes zárórendezvénye zajlik le a mai napon. A projekt
célja volt a betegközpontú,
színvonalas egészségügyi
ellátás biztosítása érdekében
az egynapos sebészeti betegellátás kiterjesztése megerősített járó beteg szakellátási
háttérrel, valamint a minőségi szolgáltatást nyújtó krónikus ápolási ellátás megtartása, új mentőállomás építése.

INFORMÁCIÓ

rongatottságban segítségül
szoktak hívni. Az örökös veszedelemben élő, dolgozó
bányász a leggyakrabban
Borbálához fordult, mint segítő szenthez, és tette meg
védőszentjének. Tapolcán
először 1978-ban Orbán Tibor okleveles bányamérnök
kezdeményezésére indult - a
több évszázados selmecbányai bányász hagyományok
szerint megrendezett - „év
végi” szakestély, ám ez
többnyire Szent Borbála
napjának közelében volt,
nem véletlenül. Akkor még
nyíltan nemigen volt ildomos Szent Borbála napi
szakestélyt rendezni. 1990től minden évben megtartják, ahogy azt idén is tették
az emlékezés után.
(szj)

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
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
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 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
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Jó választás Tapolca
ISMERKEDÉS A Batsányi gimnáziumban jártak a nyolcadikosok
Hamarosan el kell döntenie a végzős általános iskolás diákoknak, hogy
melyik középiskolába adják be jelentkezésüket. A
város gimnáziuma bemutató órákat szervezett,
hogy szemléltesse, a Batsányi jó választás lehet.
Nyolcadikos tanulókból álló
diákcsoportok jártak az elmúlt héten teremről- teremre, hogy néhány óra alatt
megismerkedjenek a helyi
középiskola szimpatikus arcával. A tanintézmény saját
diákjai csak kis számban, kísérőként, segítőként voltak
jelen, elsősorban a pályaválasztás nagy kérdései előtt
álló fiatalok vettek részt az
interaktív földrajz-, biológia-, fizika-, angol nyelvi-,
magyar-, informatika-, és diák önkormányzati bemutatkozásokon.
- Az iskolai életbe, a tanítási
folyamatba történő belekóstolás lehetőségét kínáljuk a fiataloknak- mondta el
lapunknak Varga Tiborné

Lenner László földrajz-biológia szakos tanár érdekes témákkal készült
Fotó: tl.
igazgató, aki hangsúlyozta, jektoros kivetítéssel, fizikai mukra, hogy a középiskolás
létkérdés az iskola számára, kísérletekkel és egyéb látvá- nyelvtan óra nem kell, hogy
hogy minél több helyi isko- nyos, vagy érdekes eszkö- feltétlenül unalmas legyen,
lás tudjon róla, hogy a Bat- zökkel színesítve szemlél- sőt gimnáziumban már gyasányi gimnázium jó válasz- tetik az iskolánkban folyó korlatiasabb, izgalmasabb is
tás a továbbtanulók számá- tanítási munkát- fogalma- lehet, mint az általános iskora. Mészáros Zsuzsanna zott. Dr. Parapatics Andrea lában. A Facebook üzenetek
igazgatóhelyettes kiegészít- a Batsányi gimnázium ma- írása, az utcán elhangzó élőve az igazgató gondolatait gyar nyelv- és irodalom ta- beszéd megfigyelése, elemelmondta, hogy a délelőtt nára szerint, a barátságos zése egyaránt vonzó a diáfolyamán tizenöt perces be- légkör megteremtése külö- kok számára. Játszottunk
tekintéseket nyerhetnek a nösen fontos ezeken a bemu- memória játékot is, ahol csonyolcadikosok a gimnázium tató órákon. - A gyerekek is kit nyerhettek a fiatalok. Kényolc különböző tanórájába. félnek az ismeretlentől, én rés nélkül, mosolyogva vet- Az órákon kollégáink pro- igyekszem megmutatni szá- tek részt benne a diákok. (tl)

Heti Ötlet
Védjük meg a bort!
Hordóban, műanyag, vagy
üveg edényeinkben tárolt
boraink legnagyobb ellensége, ha nem pótoljuk a
belőlük kivett italt. A
problémára azonban hoszszú évek óta van egyszerű
és olcsó technológiai megoldás, amivel a normál kénezést kiegészíthetjük. A
borászok, a kistermelők
egyaránt tudják, hogy a
szabadon maradt felület
hamarosan oxidálódik, illetve rosszabb esetekben
ecetesedik vagy „pimpósodik”, azaz borvirág képződhet rajtuk. A hordóból
hiányzó bor pótlása nem
minden esetben megoldható, a legtöbb, kis házi
pincészetben nem áll rendelkezésre hozzá megfelelő mennyiségű, a hordóban lévővel megegyező
fajtájú, vagy minőségű
bor, amivel pótolni lehetne a hiányt. Ilyenkor jöhet

egészség
környezet
informatika

jól a szakkereskedésekben
megvásárolható Antiflor,
vagy Flor Stop tabletta.
Ezeket a 2-300 forintért
kapható, légmentesen csomagolt termékeket, kibontás után egyszerűen csak a
hordóba kell dobni. A tablettából paraffin és mustáreszencia oldódik ki, az
előbbi vékony réteget képez a bor felületén, a második illó gázként lebeg az
alkoholos ital felszíne felett. Kérdés viszont, hogy
meddig képes megőrizni
ezt a hatást a szer. A gyártó
szerint néhány héttől, akár
három hónapig is aktív lehet az anyag. A tartósság
függ a hőmérséklettől, az
edény nyitási gyakoriságától, a védett felület
nagyságától. A tablettát
akkor tekinthetjük hatástalannak, ha jellegzetes
szúrós szagát teljesen elveszítette.
(tl)

Színes, tollas
kedvenceink
(Folytatás az 1. oldalról)
Eddig legnagyobb számban
a széncinegék látogatták a
kihelyezett napraforgó magokat, de láttunk már kisebb
testű kékcinegét és egy alkalommal búbos cinegét is.
Ahogy megyünk bele a télbe, várhatóan egyre érdekesebb, ritkán látható madárfajokkal is megismerkedhetünk. Arra azonban mindenképpen ügyelni kell, hogyha
elkezdtük az etetést, azt ne
hagyjuk abba tavaszig! A
madarak ugyanis sokáig
visszajárnak felfedezett helyükre, azonban egy hosszú,
fagyos táplálékszegény időszakban ez a szokás az életükbe kerülhet, ha üres az
etető. Fontos az is, hogy kenyérszeletet ne tegyünk ki a
madaraknak, a kenyér megpenészesedhet, gyomor és
bélgyulladást okozhat. A
gyorsan felcsipegethető kenyérmorzsával persze nincs
ilyen gond. Oldjuk meg az
itatást is, ehhez egy félbevágott alma nedvessége is elég
lehet. Faggyúra, zsiradékokra is szükségük van a madaraknak. Ezt magvas-faggyús
madáretető golyók kihelyezésével oldhatjuk meg. (tl)

Azok a pimasz kamaszok
A közelmúltban „Azok a
pimasz kamaszok"- címmel
írt és jelentetett meg regényt.
Friss könyvét a városi
könyvtárban mutatta be a
napokban Szollár Gyula
pedagógus, iskolaigazgató.
Szollár Gyulát a könyvbemutatót megelőzően kérdeztük, vajon mérnök-tanárként, igazgatóként mi vette
rá, hogy irodalmi munkára
adja a fejét, foglalkozott-e
előtte a regényírás művészetével? Harminc év tanári
munkája során rengeteg dolog megtörténik az emberrel, temérdek emlék, élmény, mondanivaló gyűlik
össze. Az emberben sokminden benn marad, amit
idő és lehetőség hiányában
nem tud, de szeretne elmondani a kamaszoknak, a szülőknek, kollégáinak. Nem
tanultam regényt írni, nem
tanulmányoztam regényírás
szabályait, egyszerűen pihenésképpen, a mindennapi
problémákat félretéve fordultam az írás felé. Rájöt-

tem, hogy pihentet, hogy kizökkent a mindennapok
gondjaiból, gondolataiból. A
pozitív visszajelzések hatására kezdtem rendezni, kötetté formálni írásaimat. A
regényben zajló események,
párbeszédek túlnyomó többsége, térben és időben mindmind megtörtént valahol,
valamikor. Ezeket a történéseket ültettem rá a regény
szereplőire. Nem ifjúsági
irodalomról van szó, a
könyv mindenkihez szól a
gyermekeknek, a felnőtteknek egyaránt tanulságos lehet - árulta el az első kötetes
szerző, akit az eseményen
Décsey Sándor is köszöntött. A könyvtár igazgatója
örömének adott hangot,
hogy az idei évben több tapolcai-, köztük nem egy elsőkötetes szerző könyvbemutatójának, író-olvasó találkozójának adhatott otthont a város könyvtára.
Szollár Gyula könyvét és
személyét pedig részben azzal a gondolattal ajánlotta az

Szollár Gyula bemutatta
regényét Fotó: Töreky L.
olvasók figyelmébe, hogy
reméli, az irodalmi est során
talán az is kiderülhet, hogy
Szollár igazgató úr jelenlegi,
illetve volt tanítványai és
kollégái közül ráismer-e valaki önmagára a mű szereplői közül. Ajánlójában a
Publio Kiadó, amely a könyvet elektronikus és nyomtatott formában egyaránt kínálja így fogalmaz: Szollár
Gyula regénye a barátság, a
szerelem, a kitartás, a tisztesség és a megbecsülés fontosságát közvetíti, kamasznak, felnőttnek egyaránt. (tl)
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Ilyentájt aligha találunk már
gyümölcsöket a fákon, vagy
mégis? Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a naspolyáról, amely mostanában érett be, a legtöbb helyen már megcsípte a fagy,
puha és rendkívül finom,
egy része már a fáról is lehullott. Magas a pektintartalma, így készíthetünk belőle lekvárt, zselét, a birsalmához hasonlóan pedig
sajtot is. A naspolya nem
mellékesen egészséges is,
hiszen magas a C, a B, az Evitamintartalma, húsában
sok a vas, a kalcium, a kálium, a mangán és cink. A
népi gyógyászattal foglalkozók azt is tudják, hogy a
naspolya magja is értékes, a
belőle készült főzet vesekő
hajtására alkalmas.
(tl)

§ KILENCVENEDIK
születésnapja alkalmából
köszöntötte Tóth Gyulánét
(sz. Bartus Katalin) Dobó
Zoltán polgármester. Kató
néni óvónő volt a Kertvárosi
Óvodában, sokan emlékeznek még rá. A néni szerencsére ma is szellemileg
teljesen friss, csak nehezen
mozog már. Amint azt lapunkban korábban írtuk, a
Páneurópa Unió tapolcai
szervezete is megünnepelte
a születésnapot. A napokban történt még egy köszöntés a városban, Németh
Jenőné (sz.: Mátés Irén),
szintén kilencven éves. (szj)
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Képzőművészeink
TÁRLAT Újabb alkotások a Tamási Áron Művelődési Központban
Újabb keletű alkotásaik
sokaságát állították ki a
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna művészeti vezető irányítása alatt működő Tapolcai Amatőr Képzőművész Kör tagjai advent
alkalmából a Tamási Áron
Művelődési Központban.
A művészeti csoport számára mindig nagy ünnep a kiállítás, az alkotók a közönség
felé is szeretik megmutatni,
hogy mi az amiben az utóbbi
időben elmélyültek, amit érdemes megmutatni önmaguk és mindenki örömére.
Sorrendben hatodik közös
kiállításukat ezúttal Dobó
Zoltán polgármester nyitotta
meg, aki hangsúlyozta, a tapolcai képzőművészek nagy
erénye, hogy általuk, műveiken keresztül tudjuk szeretni a várost ahol élünk, és a
benne
alkotó
embert
egyaránt. - Aki Tapolcát, a
minket körbevevő tájat, arcokat festi meg az minden
tiszteletet megérdemel. Alkotásaik akkor sem megunhatók, ha századszor, ezredszer dolgozzák fel a Balatont, a Tópartot, a tanúhegyeket, hiszen ezek vagyunk
mi. Ahogy a nagymama aki
unokájáról készült ötszázadik fotónak is örül, úgy örülünk mi a sokadik Tópartról,

Anyanyelvből ötös

Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg a képzőművész kör kiállítását Fotó: Töreky
vagy valamelyik környék- fontosság megtestesítője, vésbé ismert technikával
beli présházról készült alko- egyéniségét és alkotásait te- dolgozik és rendkívül jól altásnak- méltatta a kiállítók kintve egyaránt. Somogyiné kalmazza azt. Varga Károly
igyekezetét, témaválasztását Varga Anikó az év felfede- körünknek szintén alapító
a polgármester. Tihanyiné zettje számunkra. Ő úgy rob- tagja, mindössze hat éve
Bálint Zsuzsanna a kör veze- bant be körünkbe mint egy foglalkozik festéssel, előtte
tője megköszönte a közön- meteorit, és olyan alkotá- semmilyen képzésben nem
ség kitüntető figyelmét és sokkal, mint egy üstökös. részesült, mégis csoportunknéhány mondatban bemutat- Nem véletlen, hogy ma az ő ban harmadikként már önálta a kiállítókat; elsőként festményeit, portréit mutat- ló kiállítással is büszkélkedHorváth Róbert szobrászt, juk be legnagyobb számban het”- mutatta be a kör
aki „a társaság egyetlen kiállításunkon. Stankovics kiállító alkotóit Tihanyiné
profi, képzőművészeti egye- Béláné Anikó közösségünk Bálint Zsuzsanna.
temet végzett szobrásza. alapító tagja vetette fel azt a Barczáné Tóth Boglárka a
Robi édesanyja szintén a kör körünk számára igencsak Tamási Áron Művelődési
tagja, ő a nulláról indulva előrevivő módszert, hogy Központ igazgatója megkömásfél év alatt, szédületes negatív kritikát kell megfo- szönte a város képzőműfejlődést mutatva bebizo- galmazni a csoport egy-egy vészkörének egész éves
nyította, hogy a tehetség ott másik tagjának művéről. Az munkáját, számukra, intézlakozik sokunkban, csak ki ötlet megvalósult, sokszoros ménye nevében egy csapatkell hozni azt magunkból. fejlődés lett az eredmény. építő programon való részPálffy Gézáné Szabó Éva a Szita Szabolcs, aki civilben vételi lehetőséget ajándé(tl)
precizitás, a szépség és a ügyes kezű asztalos, egy ke- kozott.

Rendhagyó óra a Muzsikás együttestől
A zalahalápi iskolásokat
oktatta és énekeltette a világhírű Muzsikás együttes a napokban a település kultúrházában.

Mihály az együttes oszlopos
tagja, hegedűse, citerása lapunknak elmondta, hogy az
ország mintegy háromezer
iskolájából hatszázba már
eljutottak,
elmondhatják,
hogy az összes hazai tájegységben jártak már. - Ha már a
világ minden tájára elvittük
a magyar népzenét, illett,
hogy itthon is minden
településre eljussunk, hiszen
ez a mi kultúránk, kell, hogy
ismerjük - fogalmazott Si-

pos Mihály. A rendhagyó
énekórán a diákok rendkívül
jól fogadták, élvezték a kedves humorral tálalt ismeretanyagot és zenei műsort.
Együtt énekeltek a zenészekkel, megtanulták milyen a hangja a legfontosabb
népi fúvós-, ütős-, pengetős
hangszereknek és nem utolsó sorban úgy hallhatták élőben népdalainkat, ahogy azt
csak a Muzsikás remek zenészei tudják eljátszani. (tl)

A közel négy évtizede létező, nemzetközi hírű, Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas
Muzsikás együttes tartott
ének órát. A csapat az utóbbi
húsz évben a világ legnevesebb koncerttermeiben lépett fel, mint a Royal Festival Hall, a Royal Albert Hall,
a Théatre de la Ville, a Santa
Cecilia Akadémia, vagy a
Carnegie Hall. A hagyományos népzenét a 20. századi
Immár hagyományosan jó eredményt értek el a Bármagyar komolyzenével ötdos iskola diákjai a Bolyai anyanyelvi csapatversevözik. Hosszú évek óta járnyen. A megyei megmérettetésen a 4. helyet szerezte
ják az ország iskoláit, hogy
meg a Bánhegyi Dóra, Borsos Barbara, Stark Eszter,
átadjanak valamit abból a tuTölgyes Réka összeállítású, 6. z osztályos tanulókból
dásból és szeretetből, amiből
álló együttes. A gyerekeket Vighné Varga Odett
készítette fel.
Kép és szöveg: Szijártó János zenéjük táplálkozik. Sipos Zenei élmény Zalahalápon a Muzsikással Fotó: Töreky
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Jól szerepeltek a Bárdos iskola diákjai a Newton kupa
regionális versenyen. A nyolcadik osztályosokból álló
csapat a 6. helyet szerezte meg. A tagok: Bruckner Lilla (informatika, egyéni 4. hely), Sásdi András (fizika,
egyéni 6. hely), Vadászi Viktor (matematika, egyéni 6.
hely). Felkészítők: Gál Attila, Gyarmati Zoltánné,
László András
Kép és szöveg: Szijártó János

Vádemelés
lopás miatt

Hirdetés

Még a nyáron történt, hogy H.
István, 34 esztendős ózdi lakos
egy tapolcai bevásárlóközpontban lopott el három kisautót és
egy parfümöt. A férfi fizetés
nélkül akart távozni, az üzlet
biztonsági őre azonban feltartóztatta, mert a főbejárati kapujelző csipogni kezdett.
A helyszínre érkező Bognár
Zsolt főtörzsőrmester, körzeti
megbízott és Fekete Krisztián
törzsőrmester igazoltatta az elkövetőt, majd ruházatának átvizsgálása során megtalálta a
pólója alá rejtett játékautókat és
a parfümöt. Az ügyben lopás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított
nyomozást a rendőrség befejezte, az eljárás az ügyészségen
folytatódik.
(di)
Hirdetés

TVT

Jó estét Tapolca!

Élő, interaktív magazinműsor
A Tapolcai Városi Televízió minden hétfőn 19 órától élő adással jelentkezik. Minden héten más jellegű
témák kerülnek terítékre, amelyekhez a műsorvezetők várják a nézők reflexióit, kérdéseit, véleményét,
adás közben. Kovács Melinda főként az egészségüggyel, és a kultúrával foglalkozik, Szijártó János
várospolitikai, gazdasági kérdésekkel. Töreky László a mezőgazdaságot és a turizmust hozza a
képernyőre, míg Havasi Gábor a sportot, illetve részben a kultúrát. Az idén december 21-én
jelentkezünk utoljára!
Műsorvezetők:
December 14. - Töreky László
December 21. - Havasi Gábor
Január 11. - Szijártó János
Január 18. - Kovács Melinda

Minden héten, hétfőn, hétkor!
Hívjon minket
a 06/87/687-347 telefonszámon!

06/87/412-289
HIRDESSEN
NÁLUNK!
Legyen jelen

TAPOLCA
minden othonában!
Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is! Hívjon minket!
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Finn est a könyvtárban
November 19-én tartott zenés irodalmi estünkön a Tapolcai Finn Barátok Köre
tagjait – Bolla Albertné
egyesületi elnököt, Vecsei
János festőművészt és Sipkovics Károlynét – köszöntöttük intézményünkben.
Vendégeink között volt még
Vitus Kata és Herczeg Réka,
akik szintén közreműködtek
az esten, amelyet Németh
István Péter költő, könyvtáros, a műsor szerkesztője vezetett. Németh István Péter
értő kalauzolása mellett a
finn irodalommal ismerkedhettünk. A műsor „nyitányaként” Finnország nemzeti
zeneszerzője, Sibelius Finlandia című zeneművéből
hangzott fel részlet, majd
Németh István Péter bevezető gondolatait követően Bolla Albertné olvasta fel Kiss

Dénes zalai költő Magyarfinn vers című költeményét.
A következőkben a finn irodalom legismertebb szerzőitől hangzottak el versek,
amelyek felolvasása során
vendégeink egymásnak adták a szót.
Meghallgathattuk többek
között Johan-Ludvig Runebergtől a Paavo gazdát, Eino
Leino – a finn Petőfi Sándor
– Nocturne és Nyáresti dal
című versét, Lassi Numminak a Csontváry-képek által
inspirált költeményeit. Vitus
Kata tolmácsolásában a Kalevalából hangzott el egy
részlet és szintén az ő előadásában követhettük végig
Herczeg-Vecsei Katalin haikuit, aki finnországi úti élményeit öntötte versbe.
Herczeg Réka valódi különlegességgel szolgált nekünk:

a Madárka, madárka és a Tavaszi szél vizet áraszt című
magyar népdalokat adta elő
magyarul és finn nyelven.
Advent hangulatát hozta
magával Hilja Onerva Lehtinen költőnő Karácsonyi hó
című verse, amelyet Sipkovics Károlyné olvasott fel.
Az estet Simon István: Gyufaszálak című költeménye –
amelyben a költő Ilmarinenre, a Kalevala kovácsára utal
– és Sibelius Valse Tristéjének egy részlete zárta.
Az irodalmi est alkalmával
betekintést nyerhettünk a
képgazdag finn lírába. A téma iránt érdeklődőknek szíves figyelmébe ajánljuk a
finn szerzők könyvtárunk
gyűjteményében fellelhető
köteteit.
Wass Albert Könyvtár
és Múzeum, Tapolca
Továbbra is várjuk olvasóink írásait, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com
e-mail címre. A beérkezett
írások szerkesztett formában jelennek meg újságunkban.
Hirdetés

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
December 10 - 16.
csütörtök – szerda
10-11. csütörtök–péntek, 13.
vasárnap, 16:00 1200,-Ft
12. szombat 13:00
14. hétfő 14:00
15–16. kedd–szerda 16:00
Dínó tesó 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 100 perc
Rendező: Peter Sohn
10-13. csütörtök–vasárnap,
15–16. kedd–szerda 18:00
1000,-Ft
14. hétfő 16:00
Káosz karácsonyra
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Rendező: Jessie Nelson
10-13. csütörtök–vasárnap,
15–16. kedd–szerda 20:00
1000,-Ft
Krampusz
Színes, szinkronizált
amerikai horror vígjáték
Hossz: 96 perc
Rendező: Michael
Dougherty

06/87/412-289

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

A versenyben eredményesen szereplő diákok csoportja

Természetismereti verseny
Ebben a tanévben nyolcadik
alkalommal rendezték meg a
Cselling természetismereti
versenyt. A versenyzők a biológiához kapcsolódó részben a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park természeti értékeivel, illetve a hazai erdők, mezők és vizek élőlényeivel kapcsolatos feladatokat oldottak meg.
A verseny fizika tudományágához kapcsolódó részének
témája a mágnesesség volt.
Ehhez kísérleteket is láthattak a versenyzők, amelyhez
a feladatlap kérdései is kapcsolódtak. A nevezési feladatként készítendő plakát témája is a mágnesesség volt.
Az élő és élettelen természet
összefüggéseit jól megraga-

dó alkotások készültek. A
vetélkedést a Lesence Völgye Általános Iskola csapata
nyerte, melynek tagjai: Gróf
Gabriella, Kácz Diána, Szebeni Dániel.
A második helyezett a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Tagintézménye. A
csapat tagjai: Faragó Dorina, Tompos Laura, Virágh
Anna. A harmadik helyezett
a Keresztúry Dezső Általános Iskola és AMK csapata
lett, Csonka Adrienn, Tóth
Liliána és Szabó Botond
részvételével.
Baloghné Szabó Edit,
Miltényi Attila
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Futással segítettek
Az idén szép számmal gyűltek össze a jótékony célú eseményen
Lelkes csapat gyűlt össze
a Malom-tó partján, hogy
azzal segítsenek, ami talán számukra az egyik
legfontosabb.
Nem túlzás azt mondani,
hogy a Tapolcai Trappolók,
ismét nagyot alkottak, hiszen egy év alatt megduplázták a futva segítők számát, a második jótékonysági
és pontbegyűjtő futásra. Közel százhatvan regisztrált
sportember gondolta úgy,
hogy felhúzza a futócipőt és
nekiiramodik a kijelölt távnak.
Idén az időjárás is felsorakozott a támogatók közé, hiszen a tavalyi eső után, idén
csupán köd nehezítette a tájékozódást. A jó szándékú
trappolók ütemes zenével és
melegítő italokkal segítették
a felkészülést. Sokat tapasztalt maratont, szupermaratont leküzdő futó bukkant fel
a tömegben, akiknek arcán a
boldogság és elszántság
most is ugyanúgy megtalálható volt, mint akármelyik
más embert próbáló verseny
előtt. A kijelölt táv ezerkét-
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Rövid hírek
n TEKE - A Megyei
Szabadidő Csapatbajnokság második fordulójában, Pétfürdőn a Tapolca VSE tekézői ezerkilencszázhetvennégy
ponttal végeztek. Ezzel
az eredménnyel a tabella ötödik helyén állnak, kilenc ponttal. (hg)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombati
(2015.12.12.) túrája:
Tapolca-Hegyesd-Kopasz-hegy-Diszel-Tapolca. Találkozó a
tapolcai autóbusz-állomáson szombaton reggel 8.00-kor. Für Ágnes, a szakosztály vezetője arról is tájékoztatta
lapunkat, hogy a múlt
szombati Mikulás túra

Az ország több pontjáról érkeztek a „Futva Segítők”
száz méter volt, melyből
mindenki annyit teljesített,
amennyit akart, aki „csupán” segíteni szeretett volna, helyette érkeztek önkéntesek, akik legyűrték a métereket. Az országos (Győrből,
Sopronból, Székesfehérvár-

ról, Budapestről és megyénk
több pontjáról érkeztek futók) megmozdulássá cseperedett rendezvényen több
mint egy köbméternyi adomány, ruhanemű, tartós élelmiszer, játék gyűlt össze,
melyet a környék rászoruló

Fotó: Havasi Gábor

nagycsaládosainak részére
ajánlottak fel.
A versenyben való részvétel
után kellemesen elfáradt
sportolók
önzetlenségét,
hozzállását a szervezők gőzölgő gulyáslevessel köszönték meg.
(hg)

is kifejezetten jól sikerült, szép számmal indultak el azon a hétvégén is Tapolcáról. A túra
során a Szent Györgyhegyi kápolnákat járták
végig a lelkes résztvevők.
(szj)

Sakksiker Fontos az utánpótlás
Az NBI/B osztály második
és harmadik fordulójában
is győzelmet aratott a Tapolca VSE Rockwool
sakk gárdája, de NB/I-ben
sem maradt el a siker.

Jól debütált a tapolcai csapat

Fotó: Havasi Gábor

Remek kosaras kezdés
Érik a megkezdett, ke- Programjának, ahol idén
mény munka gyümölcse már tíz iskola küzd két csoaz ifjú kosarasoknál.
portban, három forduló során a megyei bajnok címért.
Remekül kezdték a „Dobd a Ehhez a programhoz csatkosárba!” U12-es Megyei lakozott a Tapolcai Bárdos
Bajnokságot a TVSE kosár- Lajos Általános Iskola is,
labda szakosztály csapatai. akik az első mérkőzésükön
A sok edzés és felkészülési az elmúlt években veretlen
mérkőzés után nagy izga- ajkai csapat legyőzésével
lommal várták a fiatalok a tették le névjegyüket. A tanovember tizenhetedikén, polcaiak 33:29-re múlták feAjkán megrendezett megyei lül a Fekete-Vörösmarty Álversenyt. A Révfülöpi Álta- talános Iskolát, majd verelános Iskola már egy éve tag- séget szenvedtek a Balatonja a Magyar Kosárlabda Szö- partiaktól, 45:26-ra győzött
vetség
Sportágfejlesztési Révfülöp együttese. (hg)

Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy az MKB
Veszprém kézilabdacsapata
komoly bázist lát a tapolcai
Kazinczy Ferenc tagintézmény kéziseiben, ezért az
iskola támogatójaként segíti
a tehetségek gondozását, felkutatását.
A Csermák József Rendezvénycsarnokban U12-es fiú
gyermekbajnoki
fordulót
tartottak, ahol az Éles KISE
I. és II., az Alsóörsért Közalapítvány, az MKB Veszp-

rém KZRT és a Várpalotai
BSK I. és II. csapatai mellett
az MKB Veszprém KZRT/
Tapolca gárdája is a küzdőtérre lépett. Bár a tapolcaiak
két vereséget szenvedtek, tehetségeket láthatott kibontakozóban a lelkes közönség.
Ügyes megoldások, taktikus
támadások jellemezték a kazinczysok játékát. A bajnokság következő fordulóját
Várpalotán rendezik, vasárnap. A tapolcai csapat a tabella hatodik helyén áll. (hg)

A második fordulóban a Balatonfüred csapatát sikerült
két ponttal megverni a tapolcaiaknak. A harmadik
fordulóban a szombathelyi
HVSE Infraplan csapatát
fogadta itthon a Tapolca
VSE Rockwool. Szoros, de
értékes győzelmet aratott itt
is a Tapolca, 6,5-5,5 lett a
végeredmény. Az NBI/B
csoportot jelenleg a Nagykanizsa vezeti, Tapolca a harmadik helyen tanyázik. Az
NB/II negyedik fordulójában a Tapolca VSE a Zalaegerszeg Volánt verte 9:3
arányban. Az ötödik fordulóban a győri Széchenyi SE
fogadta otthonában a Tapolcát. Itt 6:6 lett a végeredmény a tapolcai gárda a csoportban egyelőre a hatodik
helyen áll.
(tl) Óriási lehetőség a kézis tehetségeknek Fotó: Havasi G.
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támadt élettársára és nevelt
fiára. A nyomozás adatai
szerint a 38 éves B. G. lesencetomaji lakos még augusztus 2-án egy szóváltást követően golfütővel támadt rá
élettársára és 19 éves nevelt
fiára. Mindkettőjüknek sérülést okozott. A 38 éves férfi ellen súlyos testi sértés
bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a napokban fejezte be, s
az ügyben keletkezett iratokat vádemelés kezdeményezésével adták át az illetékes ügyészségnek- közölte lapunkkal Nagy Judit
megelőzési főelőadó.
(di)
n TOBORZÁS - A rendőrség tiszthelyettesi állományának megfelelő létszámú utánpótlásának biztosítása érdekében a Tapolcai
Rendőrkapitányság területén is toborzás indult. A
székhelyeken
tartandó,
szakmai bemutatóval egybekötött nyílt napok keretében a kapitányságvezetők és
a helyi állomány saját élményein keresztül mutatja
be a rendőri pálya sokszínűségét, és ráirányítja az
érdeklődők figyelmét, miért
is jó a szervezethez tartozni.
A toborzás a 2016. január
15-én 10 órára szervezett
nyílt nappal veszi kezdetét.
A rendőr szakképzés felvételi követelményeire és eljárási rendjére vonatkozó információkról Molnár András rendőr őrnagynál lehet
érdeklődni a 87/412-322-es
telefonszámon.
(di)
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Kórusok a színpadon
ÉNEK A hatodik adventi találkozót rendezték meg a Batsányiban
Immár hatodik alkalommal rendezték meg a
VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási
Központban az Adventi
Kórustalálkozót.
A program résztvevőit Rig
Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte, kiemelve a
zene jelentőségét, és ezen
belül az emberi hang alkotta
kórusmuzsika szépségét. A
tiszta, emberi hangot, amiben nem is szenvedett hiányt
a publikum.
A színpadon elsőként a Batsányi Népdalkör szólalt
meg, majd a balatonedericsi
Magnificat következett. A
harmadik fellépő csoport a
Csobánc népdalkör volt,
utána a Tapolcai Protestáns
Énekegyüttes, a Tapolcai
Kamarakórus, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Adventi Kórusa lépett fel, és énekelt a Batsányi Vegyeskar,
valamint a Szigliget Általános Iskola gyermekkórusa.
Természetesen az idén sem
A Tapolcai Újság idei
utolsó száma 2015. december 17-én jelenik
meg. A soron következő
lapszám már jövőre,
2016. január 8-án kerül a
postaládákba. Addig is
keressenek, olvassanak
minket online újságunkban, a
www.tapolcaiujsag.hu

címen!

SZEM - PONT
Ahogy a város több pontján, úgy a SPAR áruháznál is
éveken keresztül működött bankjegy-automata. Igen,
múlt időben.
Ezt tette szóvá az üzlet vonzáskörzetében élő több, főleg
idősebb lakos. Közülük az egyik így fogalmazott: - Az
ember nem lesz fiatalabb, egyre nehézkesebb a mozgás.
Nagyon sokan vagyunk a környéken, akik igénybe vették
ezt a bankjegy-automatát. Ennyi mozgás kellett is az
egészséghez. Nem tudjuk az okát, de gondoltak egyet az
illetékesek, és leszerelték. A legközelebbi automatához
viszont komoly távolságot kell leküzdenünk, nem lottón
nyertük a lábainkat, nehezünkre esik. Voltam már a
közelmúltban az OTP- ben is, de ott sem kaptam pozitív
választ. Nagyon szeretnénk, ha visszaállítanák korábbi
helyére az automatát, mert erre több száz ott élő embernek lenne szüksége, akinek sem gépkocsija, sem kerékpárja, csak beteg, fájós lábai vannak. Természetesen
várjuk az illetékesek válaszát.
(di)

Az idei adventi kórustalálkozó is remek hangulatban telt a Batsányi művelődési
központban. A képen a Tapolcai Protestáns Énekegyüttes
Fotó: Szijártó János
maradt el az igazán hatásos
és maradandó zenei élményt
nyújtó összkari produkció.
A műsor után a házigazda intézmény nevében Füstös
Zsuzsanna igazgató köszön-

te meg a részvételt minden
csoportnak, s mindezt oklevelek, ajándékok átadásával
még hangsúlyosabbá tette.
Az énekesek a Batsányiból
együtt vonultak át a Szent

Heti SÜTI

Házasságkötés

Csokoládérolád
Hozzávalók - Piskóta: 4 evőkanál
szitált finomliszt, 4 ek cukor, 4 db
tojás, 1 ek sárgabaracklekvár, 1
csipet só
Krém: 10 dkg olvasztott étcsokoládé, 8 dkg porcukor (ízlésfüggő), 25 dkg puha vaj (lehet vajas
margarin is), 1 dl növényi tejszín
(lehet sima is), 0,5 dl rum (vagy 1
teáskanál aroma, de el is maradhat)
Teteje: 10 dkg olvasztott étcsokoládé, 2 ek napraforgó olaj
Elkészítés - Piskóta: A tojások fehérjét a sóval kemény habbá verjük, majd felváltva, egyenként beledolgozzuk a tojássárgákat és a
porcukrot, majd hozzákeverjük a
lekvárt is. Végül óvatosan egy keverőlapáttal a lisztet is elkeverjük
benne. Egy 30×40 cm tepsit kibélelünk sütőpapírral, és a tésztát
egyenletesen elkenjük rajta. 180
fokra előmelegített sütőben 15
perc alatt készre sütjük. Hagyjuk
teljesen kihűlni. Távolítsuk el a sütőpapírt, majd a hideg piskótát vágjuk kb. 1x1 cm-s kockákra. A felkockázott piskótát alaposan keverjük össze a krémmel.
Egy 27×10×5 cm őzgerinc formát
béleljünk ki fóliával, az összekevert csokoládés masszát egyenletesen kanalazzuk bele, tetejét simít-

06/87/412-289

György Panzió Étterembe,
ahol a közös vacsora közben, immár kötetlenül beszélgethettek a kórusok tagjai erről a szép, adventi hangulatú délutánról.
(szj)

Horesta Zoltán és Bagó
Zsuzsanna 2015. december
1-én kötöttek házasságot.

Piaci információk
suk el. Hajtsuk rá a fóliát és tegyük
a hűtőbe 4-5 óra hosszára, de lehet
egy egész éjszakára is. Az idő leteltével, vagy másnap egy alufóliával
ellátott tálcára borítjuk a tésztát,
majd a hideg roládot bevonjuk a
csokoládéval. Teljes dermedés
után könnyen eltávolítható az alufólia. Forró vízbe mártott éles késsel szépen, gusztusosan szeletelhető, szervírozható e finom desszertünk.
Krém: Vízgőz felett olvasszuk fel
a csokoládét, tegyük félre egy kicsit hűlni. Addig a vajat/margarint
habosítsuk fel a porcukorral. Ha a
csokoládé egy kicsit kihűlt, adjuk a
porcukros vajhoz, öntsük hozzá a
tejszínt és a rumot, majd alaposan
habosítsuk őket is.
Teteje: Vízgőz felett az olaj hozzáadásával olvasszuk fel a csokoládét.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód:
alul-felül sütés, tepsi mérete:
30×40 / 27×10×5 cm

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30-40-42-45/db
Burgonya: 160 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 60-220 Ft/kg
Újhagyma: 150 Ft/kg
Póréhagyma: 200 Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Fejeskáposzta: 160 Ft/kg
Kelkáposzta: 350 Ft/kg
Vöröskáposzta: 250 Ft/kg
Karfiol: 320 Ft/kg
Bimbóskel: 650 Ft/kg
Karalábé: 100-150 Ft/kg
Paprika: 460 Ft/kg
Paradicsom: 660 Ft/kg
Sütőtök: 180 Ft/kg
Alma: 180-250 Ft/kg
Körte: 330 Ft/kg
Szőlő: 660 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Fehér Sándorné, Tapolca Mogyoró: 4400 Ft/kg
Mandarin: 320 Ft/kg
Online újságunk Citrom: 560 Ft/kg
Banán: 400 Ft/kg
www.tapolcaiujsag.hu

