TAPOLCAI ÚJSÁG
2017. OKTÓBER 13.

TÉRSÉGI HETILAP

www.tapolcaiujsag.hu

III. évfolyam 34. szám

Aradot nem feledjük
Az 1849-ben kivégzett tizenhárom tábornokra emlékeztek
Az idei évben is koszorúzással, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utáni megtorlás felidézésével emlékeztek az
aradi vértanúkra a városi
köztemető melletti katonai
emlékparkban.

Október hatodikán kora délután a felsorakozott iskolások, érdeklődők előtt Bajner
Imre, a Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetője, történelemtanár szólt az
aradi vérengzés előzményeiről, annak történelmi és jogi
hátteréről.
Az eljárás koncepciós
jellegű volt és jogilag
sem állta meg a helyét
Beszédében rávilágított arra, hogy a tábornokok kivégzése, annak kíméletlensége
és döbbenetes kegyetlensége mellett jogilag sem volt
megalapozott. Az igazgató
kifejtette, hogy a tábornokok
ellen lefolytatott eljárás koncepciós jellegű volt, hiszen
Haynauék már a tárgyalások
előtt döntöttek a halálos íté-

A város nevében Dobó Zoltán polgármester és Németh Mária Anita jegyző helyezett el koszorút a 48-as hősök emlékére
Fotó: szj.
letről. A vádak jogi szempontból egyértelműen aggályosak voltak. A felségárulás
ténye vitatható, mivel Ferenc József a törvények értelmében nem volt legitim
magyar király, a fegyveres
lázadás vádja pedig többek
között azért nem állta meg a

helyét, mert V. Ferdinánd
1848 októberében törvénytelenül oszlatta fel a magyar
országgyűlést. De, mint tudjuk, a győztesek írják a történelmet, ők hozzák a szabályokat, akkor ennek megvalósításához két európai
nagyhatalom fogott össze el-

lenünk.Az ünnepi beszéd
után az önkormányzat, illetve a pártok, szervezetek képviselői helyeztek el koszorút
a 48-as emlékműnél. A megemlékezésen Havasi Gábor
verssel, Péni Béla és Haga
Kálmán fúvószenével működött közre.
(szj)

Politika, foci
és a többi...
A focihoz és a politikához mindenki ért mondják néha. Természetesen mindig
olyan témához kapcsoltan, amelyről sokan gondolják azt,
hogy értenek hozzá,
ám a kifejezés inkább
arról szól, hogy az
említettekről mindenkinek van saját véleménye. Nos, a foci és
a politika mellett számos olyan terület van,
ami hemzseg a kontároktól. Szép számmal
léteznek önbizalomtól
duzzadó
emberek,
akik azt hiszik, értenek valamihez, bár
azt soha nem tanulták, maximum a megfigyelésre alapozhatnak. Na meg a kapcsolatépítésre, persze a kölcsönös érdekek mentén. És belevágnak bátran, bármibe, kockázat nélkül,
hiszen a közösből futja. Így aztán a színvonal alatti produktum
sem jelent problémát.
Már fel sem tűnik.
Szijártó János

Természetesen... anyatejjel
Az anyatejes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet pénteken a “Természetesen… anyatejjel!” címmel ajánlott rendezvénnyel, ahova kismamákat és a gyerekeket is
vártak.

ték azt, ami a babának a lehető legjobb, s ezt mi egy
emlékplakettel ismerjük el –
mondta érdeklődésünkre a
szervezők nevében Lenner
Lászlóné védőnő. A Tamási
Áron Művelődési Központba ezúttal mintegy harminc

kismama érkezett gyermekével, volt aki kettővel. Először Tóth-Rompos Patrícia
tartott gitárral kísért „ringató
foglalkozást”, majd a Babamama klub játékai kerültek
igazán a figyelem középpontjába.
(szj)

Állatsimogatóval is készültek a gyerekeknek Fotó:me. A programot 2003 óta minden év októberében a Védőnői Szolgálat szervezi
meg a Szociális és EgészA Tapolcai Kertvárosi Óvo- szentelnek arra, hogy megis- ségügyi Alapellátási Intézet
da Szivárvány Tagintézmé- mertessék és megszerettes- támogatásával. – Nagyon
nyében múlt héten tartották sék a gyerekekkel az állato- fontos az anyatejes táplálás,
a pályázati pénzből finanszí- kat. Első napjukat összekö- tulajdonképpen az ember
rozott tematikus Állatok he- tötték a Zene világnapjával, egész életre kihat. Ezért
te rendezvényt. Változatos, az óvónők az udvaron álla- igyekszünk erre felhívni a
színes programokat és élmé- tokról szóló dalcsokorral figyelmet úgy, hogy azokkal
nyeket nyújtottak a gyerme- kedveskedtek a gyerekek- a kismamákkal és gyermekeknek. Páhyné Hegedüs nek, majd bevonták őket a keikkel töltünk el egy délKatalin tagintézményvezető körjátékokba. (Folyt. a 2. ol- előttöt, akik legalább fél A Védőnői Szolgálat rendszeresen megszervezi a kiselmondta, kiemelt figyelmet dalon „Ovis...” címmel)(me) évig szoptattak. Ők megtet- mamák és gyermekeik részére a programot Fotó: szj.

Állatok hete az óvodában
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Rendet szeretnének a közterületen
ÜLÉS - Nem lehet a városban többé félmeztelenül mászkálni, közterületen szeszes italt fogyasztani, megbotránkoztató
módon viselkedni, és a
kutyasétáltatással
járó
nyomok eltüntetésére is
oda kell figyelnie a gazdinak. Kemény büntetések
várhatók.

A pénteki nyilvános testületi
ülésen számos napirendi
pontról döntöttek a képviselők. Foglalkoztak a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatával,
amely érinti a fent említett
problémakört. A testület elfogadta a határozati javaslatot, ami meghatározza a
büntetési tételeket, s egyben
a közterület-felügyelet újragondolását követeli meg. A
képviselők döntése szerint
önkormányzati megbízással
közterület-felügyelők ügyelnek majd a rendre Tapolcán,
természetesen a rendőrséggel együttműködve.
A Tamási Áron Művelődési
Központ II. emeleti tanács-

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Nagyobb figyelmet szánnak a közösségi együttélés alapvető szabályainak Fotó: szj.

termében a menetrend szerinti helyi járati közlekedés
működtetésével kapcsolatban is szavaztak a képviselők, mégpedig arra, hogy a
jövő évtől saját kézbe veszik
ezt a szolgáltatást. Ez egyrészt olcsóbb megoldást jelent, másrészt a lakossági
igényeket is jobban figyelembe tudják venni. A badacsonytördemici 1303-as
helyrajzi számú ingatlan
hasznosítása kapcsán több
vélemény is elhangzott az

ülésen, bár az eladást támogatja a többség. A jelenleg
kempingként üzemelő létesítmény induló ára 457 millió forint – a városi honlapon
is látható pályázati kiírás
szerint -, ám jelentkező eddig nem akadt. Csak a bérleti
konstrukcióra érkezett be
két ajánlat, de azok nem érik
el azt a minimumot sem,
amit a testület elvárna. A jelenlegi bérlő egyébként
1993 óta működteti a kempinget, a szerződésük most

„Mi újság?” - városrészi médiafórum
“Mi újság?” címmel városrészi fórumot tartott a tapolcai média a lakossággal való
személyes találkozás, javaslatok, ötletek, témák összegyűjtése céljából a Dobó városrészben.
A Batsányi Tagintézményben Kovács Melinda, a városi tévé főszerkesztője és
Szijártó János, a Tapolcai
Újság főszerkesztője várta
az érdeklődőket házigazdaként. Meghívásukra a körzet
önkormányzati képviselője,
Sólyom Károly is részt vett a
fórumon.
A két főszerkesztő ismertette a tévé, az újság, valamint a
kapcsolódó online felületek
főbb paramétereit, s egyúttal
jelezték, hogy nyitottak a
nézők, olvasók javaslataira.

INFORMÁCIÓ

A viszonylag szerény érdeklődés ellenére számos téma
került a figyelem középpontjába. Az egyik felvetés
szerint a lakótelepen lévő
„nagy” játszótérnél lévő
„Behajtani tilos” táblákat
gyakorta figyelmen kívül
hagyják az autósok, csakúgy, mint a 30 km/órás sebességkorlátot. Arról is szó
esett, hogy olvasóink, nézőink időnként ismeretlen fiatalok csoportosulását észlelik a laktanya töltőállomáshoz közeli sarkánál. Mint elhangzott, kábítószerre gyanakodnak. Hasonló okot látnak még két használaton kívüli épület esetében, ahova a
hiányzó rács miatt rendszeresen másznak be fiatalok.
Lényeges észrevétel volt az

is, hogy az óvoda bejáratánál
naponta látni szabálytalanul
parkoló autókat , ugyanis ott
állnak meg a szülők, nagyszülők, amíg a gyermeket
beviszik az épületbe. Alig
pár méterrel odébb van a tágas parkoló. Ugyanennél a
helyszínnél a helyi járatú autóbusz is megteszi azt, amit
nem kellene, ugyanis odafüstöl az óvoda bejárati ajtajába. Jó lenne, ha kissé tovább gurulna, amikor leszállnak az utasok. Erre Sólyom Károly is reagált, mint
mondta, ha a jövő évtől város saját kezébe veszi a helyi
autóbusz közlekedést, akkor
erre külön figyelnek majd.
Persze a megoldás már most
sem lenne rossz, hiszen 3 hónap van még ebből az esztendőből. Szintén probléma,
hogy az iskola mögötti hídnál van egy villanytrafó és
egy termetes nyárfa. Nagy
szél esetén fennáll annak a
veszélye, hogy a fa rádől az
elektromos berendezésre.
A városrészi médiafórumok
folytatódnak, a következő
Szijártó János (balról), Kovács Melinda, Sólyom Károly. helyszínt és dőpontot röviKevesen jöttek, de sok témával
Fotó:Mayer Richárd desen közzétesszük.

jár le. Ezért került felszínre
az eladás kérdése, ám voltak, akik a további működtetést javasolták. Azonban
ennek tárgyi és személyi
feltételei nincsenek meg, és
a jelen helyzetben többek
szerint erre az esélyek is
gyérek. Az is valós veszély
persze, hogy nem tudják értékesíteni megfelelő áron,
ráadásul még a jelenlegi bérlővel is el kell számolni, az
általuk végzett értéknövelő
beruházások miatt.
(szj)

Ovis programsorozat
(Folytatás az 1. oldalról)
Kedden állatfigurás terménybábokat készítettek. Másnap
a közeli sportpályán Fürge
Nyuszi Kupa futóversenyt
rendeztek, ahol nemcsak a
kicsik, hanem az óvónők és a
szülők is futottak. A Házi
kedvencek kiállításán a vállalkozókedvűek megmutathatták otthoni kisállataikat.
Ékszerteknőst, hörcsögöt,
tengeri malacot és egy kutyust is elhoztak látogatóba a
szülők. Összesen harminchárom alkotás készült otthon
A kedvenc állatom témában,
melyből kiállítást is rendeztek. Az utolsó napon a kicsik
közelről ismerkedhettek meg
a háziállatokkal, pónilovaglással, lovas kocsikázással
és állatsimogatóval kedveskedtek a gyerekeknek. (me)
Fogadóórák a városházán:

Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
Lévai József alpolgármester
Október 16. 14.00-16.00
Kozma Henrik alpolgármester
Október 30. 14.00-16.00

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

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

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Jó bor, jó hangulat
SZÜRET- Vidám felvonulással ünnepelték az idei,
mennyiségben és minőségben is kiváló szőlőtermést Zalahalápon szeptember utolsó szombatján. A következő hétvégén
borutat szervezet a település.

Szombaton délután indult el
a több, mint három órán át
tartó, útközben kulturális
műsorokkal fűszerezett szüreti menet a faluban. A különböző állomásokon másmás helyi csoport, vagy
egyéni fellépő szórakoztatta
a közönséget: a Béke utcában a Sáskai Dalkör műsora,
a templom mögötti parkolónál a Kacagó óvoda apróságainak játékai, dalai, a Szegfő és Vadvirág utca találkozásánál Tóth Kiara énekprodukciója, a Tavasz utca és
Alkotmány út kereszteződésében a Zalahalápi kamarakórus dalai, a Jókai utcában Lázár István citeraművész előadása jelentette az
élményt a közönségnek és a
felvonulóknak egyaránt. A
programok később a kultúrháznál folytatódtak, ahol
több, már említett fellépő
mellett, a helyi nyugdíjas

KULTÚRSAROK

I

vancsics Ilona és Színtársai a Fejünk felől a tetőt-című Jókai Anna színművet mutatták be a Tamási
Áron Művelődési Központ
közönsége előtt hétfőn.
Az előadás a 2017/18-as tapolcai bérletes előadássorozat első része volt és nehéz,
drámai hangvétele ellenére
is elnyerte a tapolcai közönség tetszését. A színházi produkciók, a bérletes előadások évek óta nagy népszerűségnek örvendenek Tapol-

Ahogy az idei szőlőtermés minősége, úgy a szüreti felvonulás is kifejezetten jól sikerült Zalahalápon, szeptember utolsó szombatján
Fotó: tl.
Klub tagjainak és Havasi
Gábor énekes produkciójának tapsolhattak a jelenlévők. A település a felvonulást követően egy tartalmas
vacsorára is vendégül látta a
felvonulókat. Október hetedikén, tehát a szüreti felvonulást követő szombaton ismét boros programmal várta
a település a helyi és vendég
borkedvelőket. Immár tizedik alkalommal rendezték
meg a népszerű Haláp- hegyi borútat. Ezúttal hét pin-

cét érintett az estébe hajló és
mindig jó hangulatú, harmonikaszóval kísért program. A
mindössze kétezer forintos
részvételi díjból számos kiváló helyi bort kóstolhattak
meg a jelenlévők, de tombolasorsoláson való részvételre is jogosított és egy finom
vacsora elfogyasztását is tartalmazta az ár.
(tl)
A jó szőlőtermést
ünnepelte meg az
egész település

Színház - Családi dráma
cán. A helyi közönség cseppet sem meglepő módon, elsősorban szórakozni, kikapcsolni, kikapcsolódni szeretne, tehát sokkal könnyedebb
élményre vágyik, mint egy
összetettebb szerzői, előadói
üzenet megfejtése. Ezúttal
viszont egészen biztosan
mindenki megkapott mindent, amiért jó és érdemes
színházba járni. Jókai Anna
író, költő első színpadi műve, a Fejünk felől a tetőt-remek lehetőség a rendező-
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nek, és a színészeknek, hogy
egy olyan fajsúlyos színházi
feladatot oldjanak meg,
amely egyszerre szórakoztat, ugyanakkor mégis elgondolkodtat, mély érzelmi
hatást generál. A Jászai Mari-díjas Pap Éva ( nagymama), Ivancsics Ilona (Szapperné), Varga Tamás (az alkoholista Szapper úr), Farkasházi Réka (Eszter a lányuk), Kékesi Gábor (Janika, Eszter testvére), Szirtes
Balázs (Jenci az albérlő,
Szapperné szeretője), Gönczy Attila (Iván, Eszter udvarlója) és Kőszegi Mária
(Elekes Kati, Janika barátnője) egyaránt hiteles és élményszámba menő alakítást
nyújtottak szerepeikben.
A taps végül nem maradt el,
hiszen jól érzékelhetően
megérintette a közönséget a
darab társadalmi és lelki
problematikája, amely Ivancsics Ilonáék magas színvoA szerző, Jókai Anna „normalitás szűrőjén” rendre
fennakadnak a szereplők, akik önmaguk berögződése- nalú, mélyen átélt játékával
in, kicsinyességén, önzésén felülemelkedni csak ritkán igazi színházi csemegét jeés csak rövid pillanatokra képesek
Fotó: tl. lentett a közönségnek. (tl)

Endrei Judit Tapolcán járt
Endrei Judit, a magyar televíziózás egykori meghatározó alakja, számos
sikerkönyv írója volt a
vendége a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum,
Őszi Könyvtári Napok keretében szervezett közönségtalálkozójának.

tív idősödés, mellyel sokat
foglalkozik manapság. Mint
említette, beszélgetéseiben
gyakran csapong, így számos téma került még terítékre, az utazásaitól kezdve,
a mindennapjain át egészen
további terveiig.
- Nagyon szeretek utazni,
sokfelé készülök a világban.
A húgommal együtt sok tréninget csinálunk, főleg generációs témában. Ez most
egy nagyon aktuális téma.
Most tervezünk elindítani
workshopokat, arra vonatkozólag, hogy a nyugdíjasoknak milyen tudásra van
szükségük, hogy visszatérhessenek az aktív életbe, a
munka világába - osztotta
meg gondolatait.
Dobó Zoltán polgármester,
valamint dr. Décsey Sándor
könyvtárigazgató is virággal
köszöntötte az est főszereplőjét, aki dedikálással zárta a
programot.
(me)

A középpontban a televíziózást már húsz éve feladó, és
ma már a könyvírásra koncentráló, napjainkban is
energikus és sugárzó nő,
Endrei Judit állt. A találkozón, ahogy elhangzott, nőuralom volt, a témák is erre a
nemre fokuszáltak. A Kurdics vezetéknéven született
írónő beszélt gyermekkoráról, családi hátteréről, és arról a közegről, ahonnan indult. Élete egyik mérföldköveként emlékezett vissza arra, amikor kapcsolatba került a televíziózással. Őszintén mesélt képernyős karrierjéről, nehézségekről, népszerűségről, kapcsolatokról,
kezdetekről és a döntésről,
amely pályája végét jelentette. Akkor új fejezet kezdődött életében. Teljesen megnyílt a közönségnek, beszélt
magánéletéről, érzéseiről, a
boldogságkeresésről. Az írás,
illetve előadások felé vezetett az útja, erről megosztotta
emlékeit a megjelentekkel Endre Judit őszintén beis. Legtöbb előadásának, és szélt életéről, minden kéregyik nemrég megjelent désre szívesen válaszolt
könyvének fő témája az akFotó: Májer Edit
Hirdetés
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LAKÁS-OTTHON

Halak a lakásban
Van vele munka, de a látvány kárpótol
AKVÁRIUM - Nagyon sokan belekóstolnak az akvarisztikába, de a többség
viszonylag hamar abba is
hagyja ezt a szép, ám kétségtelenül munkával, felelősséggel járó tevékenységet.

Addig minden szép és jó,
amíg az ember megvásárolja
az akváriumot, a hozzá szükséges kellékekkel és halakkal. Az első hibát általában
már a berendezéssel, vagy az
egymáshoz nem feltétlenül
összeillő halak telepítésével
elköveti mindenki. Először
is érdemes utánaolvasni, tájékozódni azokról a fajtákról, amelyek mellett leteszi a
voksot az ember. Rendkívül
látványos, színekben gazdag
a sügeres akvárium, de itt is

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

vannak olyan alapkövetelmények, amelyek figyelmen
kívül hagyása esetén kudarcra van ítélve a próbálkozás. Először is az akvárium
űrtartamához igazított létszámot határozzuk meg,
gondolva arra, hogy a halak
nőnek. Erre találunk pontos,
mérethez arányított értékeket a világhálón. Aztán sügereknél nagyon fontos a
megfelelő számú búvóhely
biztosítása. Eléggé civakodós halak, fontos, hogy
mindegyiknek legyen olyan
helye, ahol megbújhat. Szeretik a hasadékokat, ezért ha
pakoljuk a köveket a berendezéskor, erre külön figyeljünk. A keskenyebb, szűkebb helyeken a kisebb példányok védve érezhetik magukat, ám a nagyobbak is

Az akvárium
alján szépen
mutat a fehér homok,
de ezt csak a
megfelelő
szűrés mellett érdemes
használni,
mert hamar
meglátszik a
szennyeződés
Fotó: szj.

igénylik a búvóhelyet. Ha ez
a feltétel nem teljesül, hajlamosak egymás elpusztítására is. Van olyan ismerősöm,
akinél a végén egyetlen példány maradt életben, mint
egy lovagi tornán. Az édesvízi sügerek szépen megnőnek, fajtától függően akár a
10-15 centiméter hosszúságot elérik, ezt már a telepí-

téskor - amikor még kicsik figyelembe kell venni. Szeretik az oxigéndús vizet, lehetőleg levegőztetőt és egy
erős szűrőt is hasznájunk. A
víz hőmérsékletét 24-27
Celsius fok közé állítsuk be!
Az akváriumot ne érje közvetlenül napfény, mert akkor
az erős algásodás teszi tönkre munkánkat. A sügerek a

legtöbb növényt megtépázzák, ezért csak olyat tegyünk
be, amelynek erős, vastag levele van. A kövek, nagyon
fontos kellékek, de ne feledkezzünk meg azok súlyáról
se! Érdemes lyukacsos szerkezetű, könnyű (például tufa) kőzetet használni, hogy
az akvárium teherbíró képességét ne lépjük túl. (szj)

Hirdetés

.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
Hirdetés

ÚJ!

www.profipadlo.hu

Szeretettel várja vendégeit
a megújult

100 fős
Nyitva: 9:00-21:00
éttermünkben,
Hétvégén: 9:00-22:00 (konyha) valamint zárt,
Asztalfoglalás: 06-87/434-825 fedett, téliesített
kerthelyiségünkA hirdetés felmutatójának
ben további 200
kedvezményt adunk
főig vállaljuk
az ételek árából.
rendezvények
(1 kupon max. 2 főig váltható be)
lebonyolítását.

20%

A kedvezmény készpénzfizetés esetén vehető igénybe,
és fizetés előtt kell jelezni a felszolgáló felé! www.reparozicsarda.hu
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SZOLGÁLTATÁS

100 éve független Finnország

F

innország az idei évben ünnepli
függetlenségének
100. évfordulóját. Ez alkalomból több száz rendezvényt tartanak országszerte, mint pl. színi előadás, képzőművészeti kiállítás, koncert, néphagyomány
ápolás, tánc, cirkusz, különféle
gasztronómiai rendezvény.
A programokat a társadalom
különböző rétegei szervezik az
állami rendezvények mellett.
Iparosok és vállalkozók elkészítik az ünnepi évre gyártott
különféle termékeiket: élelmiszerek, édesség, ékszerek, díszüveg, ruhaféle stb. Tampereben Muumi múzeumot avattak,
Helsinkiben felújították a parlament épületét.
Egyik legérdekesebb vállalkozás a madárodú készítése volt.
A természet védelme a finnek
számára igen fontos. Felhívták
a lakosság figyelmét, hogy készítsenek minél több madárodút. A cél az 1millió odú elérése volt, de összesen 1,3 millió
darab lett lajstromba véve.
Idén ünnepeljük a Suomi 100
(100 éve független Finnország)
évfordulót, de a finn történelem
ettől sokkal korábban kezdődött. Az országot kb. 12000 évvel ezelőtt vastag jég borította.
A jégkorszak végén hosszú
időn át víz alatt volt. Első lakói
kb. 10000 évvel ezelőtt délről,
délkeletről érkeztek, akik kezdetben vadászattal és halászattal foglalkoztak. Finnország
írásos történelme attól az időtől
kezdődik, amikor a keresztény
vallás az 1100-as években
Svédországból az országba érkezett. A finnek kezdetben nem
akartak a saját vallásuktól meg-

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Október 12 - 18.
csütörtök – szerda
12 – 13. csütörtök – péntek,
16 – 18. hétfő - szerda 15:30
1200,-Ft
14. szombat 13:00
15. vasárnap 14:00
MY Little Pony – A film
Színes, szinkronizált
kanadai-amerikai animációs
kalandfilm
...
Hossz: 99 perc 12 – 13.
csütörtök – péntek, 16 – 18.
hétfő - szerda 17:30
1400,-Ft 14. szombat 15:00
2D és 17:30 3D
Szárnyas fejvadász 2049 3D
Színes, szinkronizált angolamerikai-kanadai sci-fi
thriller - Hossz: 163 perc
...
12 – 14. csütörtök – szombat,
16 – 18. hétfő - szerda
20:00 1200,-Ft
Egyenesen át
Színes, feliratos amerikai
sci-fi/horror
Hossz: 108 perc

Juhani Arajärvi és felesége
Sofie
Fotó: Archív
válni. Legenda alapján egy finn
paraszt, Lalli megölte Henriket, a svéd püspököt a Köyliö tó
jegén. A kereszténység végül
fokozatosan elterjedt Finnországban, és az ország az 1300as évektől svéd uralom alá került. Finnország hátországa lett
Svédországnak, a svéd király
jól képzett finn katonákat kapott, akiket a háborúkban is jól
be tudott vetni, legtöbbször az
orosz frontokon.
Svédország az 1600-as években Finnország segítségével
nagyhatalom volt, amihez még
a mai Észtország, Lettország,
valamint Karélia és Németország északi részei, továbbá
Norvégia és Dánia területéből
is egy rész tartozott. Finnország
600 éven át, egészen 1809 év
végéig volt svéd uralom alatt.
Ekkor Finnország Oroszország
alárendeltségébe került, amikor Svédország elveszítette az
Oroszország ellen folytatott ún.
Finn Háborút. Az orosz fennhatóság alatt Finnországnak saját
kormánya volt, több dologról
önállóan dönthetett. Bár orosz

cár kormányozta Finnországot,
a finn nyelv, kultúra és gazdaság erősödött. 1808-ban Finnország volt Európa egyik legszegényebb országa, de ezt követően rohamos fejlődésnek indult, és hamar elérte az európai
középmezőnyt.
Az 1900-as évek elején Oroszország folyamatosan szűkítette
Finnország kormányzási hatásköreit, amit a finnek nem néztek jó szemmel, és egyre többen
akarták az ország önállósodását
véghezvinni. Ezt segítette,
hogy Oroszországban kitört a
forradalom. Finnország 1917.
december 6-án különvált
Oroszországtól, és valamilyen
okból - pontosan nem tudni miért - Lenin elismerte Finnország függetlenségét (valószínűleg Lenin Finnországban is a
forradalom kitörését remélte).
Ezután több más ország is elismerte a független finn állam
létrejöttét.
Lempäälä szemszögéből fontos, hogy abban a szenátusban,
amelyik kikiáltotta az ország
függetlenségét, tagjaként ott
volt Juhani Arajärvi, aki félig
lempääläinek számított, mivel
ott egy majorral rendelkezett.
Bár a földet munkásokkal műveltette, a család nyáron, és iskolai szünetekben sokat időzött
a birtokon. Volt egy másik lempääläi politikus, akinek szintén
fontos része volt az eseményekben. Amikor elismerték Finnország alkotmányát, ennek a kihirdetésében aktívan közreműködött Otto Laurila, aki Lempääläben született.
Írta: Ritva Mäkelä
Fordította: Bolla Albertné
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Tapolca Város Önkormányzatának pályázati felhívása a „Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés keretében” megnevezésű feladatra
1. A pályázati felhívás tárgya:
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Tapolca város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés
keretében. Fentieken kívül közszolgálati iroda működtetése a szolgáltatást igénybe vevő utasok felé a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása, értékesítése és tájékoztatás nyújtása érdekében.
2. A szerződés időtartama:
A kiíró a szerződést határozott időtartamra 2018. január 1. napjától 2018.
december 31. napjáig terjedő időszakra, 1 évre köti.
3. A teljesítés helye:
Tapolca város közigazgatási területe, a teljes helyi közösségi közlekedési hálózat.
4. A pályázok köre:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi
vagy külföldi székhelyű, szolgáltatók melyek megfelelnek a pályázati
kiírásban foglalt feltételeknek.
5. Elbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és
bírálati szempontok alapján az összességében legjobb ajánlatot benyújtó
pályázóval kerül sor szerződéskötésre.
6. A pályázati eljárás fontosabb dátumai:
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11. 10 óra. Az
eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017. december 15. 10 óra. A
szerződés tervezett legkésőbbi időpontja: 2017. december 20.
7. A pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás és beszerzésének
feltételei:
A pályázati kiírás ára: 50.000 forint + Áfa
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti az önkormányzat OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11748052-15734161 számú
bankszámlájára.
A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át 2017.
október 10. - 2017. november 30. között 9–11 óráig a következő címen:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefon: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
A pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető, amennyiben az
ellenérték megtérítését a pályázó igazolja.

TÚRA
A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály szombaton a 25 km távú Pétfürdő- Litér-Balatonalmádi
útvonalú Balaton-felvidéki Kéktúrát teljesíti. Találkozó október 14én, a tapolcai autóbusz állomáson,
6.20-kor, a busz 6.27-kor indul. Az
utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt 3040 Ft.

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt gyulakeszi ingatlan- az „új köztemető”-be gépjárművel
való behajtás átmeneti szabályairól
tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos
mű-ködéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.)
NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó
rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen
korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy
szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a
biztonsági övezetet sértő növények
találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem
tesz eleget, az életveszély mielőbbi
megszüntetése, valamint a hálózat
üzembiztonsága érdekében azt az
E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi
felhatalmazás alapján - az általa
megbízott szakemberekkel 2017.
október 16-tól elvégezteti! Kérjük,
fentiek miatt a munkavégzés során
szíves együttműködésüket!
Szennyainé Kovács Veronika
polgármester sk.

Engedélyezett a behajtás 2017.
október 18-tól november 8-ig nyitvatartási időben a mozgáskorlátozottak, illetve az életkorukból
vagy egészségi állapotukból kifolyólag mozgásukban korlátozottak
számára.
Dobó Zoltán polgármester sk.
Tapolca Város Önkormányzata

Hirdetés
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Új helyen a Farkasok
A közelmúltban végre méltó helyre költözhetett a szakosztály
JIU JITSU - A ZR Team
Farkasok néven ismertté
vált, Tapolca VSE Brazil
Jiu jitsu szakosztálya elfoglalta új edzőtermét a
Városi Sport - és Szabadidő Centrumban.

Molnár Gábor szakosztályvezető elmondta, kezdetben
sümegi székhellyel működött a sportegyesület – innen
a Farkasok név - később pedig csatlakoztak a Tapolca
Városi Sportegyesülethez.
Közel tizenhárom éve hirdette meg első edzéseit a Kazinczy iskolában. A legelső
csoportokban húsz- húsz
gyermek és felnőtt ismerkedett meg a sportággal, azóta
pedig töretlen a népszerűsége. A városvezetés jóvoltából évekig a belváros egyik
épületében edzettek, nyáron
pedig a Városi – Sport és
Szabadidő Centrum épületébe, a vezető megfogalmazása szerint méltó helyére, költözhetett a szakosztály.
Nemcsak az épület kiváló
adottságait emelte ki, hanem
a tiszta és természetes környezetet, valamint az edzé-

Bőven van hely az új teremben. Molnár Gábor szakosztályvezető, edző (jobbra)
gyerekeknek tart edzést
Fotó: Májer Edit
sek kiegészítéseként a sport- között egy más jellegű harci sek bevezetését, továbbá az
pályák, és a kültéri kondi- művészeti foglalkozás, a új korosztályok beiktatásáKatori Shinto Ryu, Japán val a csoportok további bonpark közelségét is.
A költözés nem érintette az egyik legősibb fegyveres tását. A gazdag versenyszeedzésrendet, szinte minden iskolája is helyet kap. Ezen zonnak lendületesen ugraváltozatlanul folyik tovább- főként felnőttek vesznek nak neki, a kisebb versenyek
ra is. Kedden és pénteken részt, de vannak lelkes feltö- mellett országos bajnoki forelőször az óvodásokkal, rekvő fiatalok is. A hely dulók, a Magyar bajnokság,
majd a felnőttekkel foglal- adottságaira építkezve a ve- majd a lisszaboni Európa (me)
kozik a vezető. A két edzés zető tervezi délelőtti edzé- bajnokság a cél.
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Rövid hírek
n TEKE - A Veszprém
megyei férfi egyéni teke
bajnokság herendi fordulóján, a Tapolca VSE Teke
szakosztályából szenior A
csoportban Nagy László a
tizenegyedik, míg szenior
B csoportban Nyírő Tamás
harmadik, Kiss József tizenegyedik, Peszleg Gyula pedig a tizenhatodik
helyen végzett.
(me)
n NŐI FOCI - Az MTD
Hungária Megyei Női felnőtt csoportban a TVSEHonvéd labdarúgói vereséggel zárták az előző két
fordulót. Előbb hazai pályán maradtak alul 0:6
végeredménnyel a Fűzfői
AK csapatával szemben,
majd 4:0 állással a Csetény SE csapaté lett a három pont a tartalékosan
felálló, sérülésekkel bajlódó tapolcaiakkal szemben.
Fellenbeck Mihály edző
elmondta, a lányok nagyot
harcoltak, de az nem volt
elég.
(me)
n FOCI - Az MTD
Hungária Megyei III. osztály Déli csoportban a Tapolcai Öregfiúk FC hétvégén fergeteges hazai 7:0
arányú győzelmet aratott a
Zánka SC ellen a kilencedik fordulóban. Gólszerzők: Viski László, Nagy
László (5), Németh Balázs. Edző Boczkó Gyula.

Ingyenes mozgásprogramok az EFI jóvoltából
Ingyenes mozgásprogramokat
hirdetett minden hétköznap,
több településen és helyszínen
a Tapolcai Egészségfejlesztési
Iroda, melyekre bárki ellátogathat.
Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet évekkel ezelőtt
nyújtotta be az “Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázati felhívásra,
“Egészségfejlesztéssel Tapolca
kistérség lakosságáért” című
nyertes pályázati anyagát. A
2013 novemberétől megvalósuló projektet azóta több nyertes pályázat is követett, ennek
köszönhetően idén decemberig
bárki számára díjmentesen látogathatóak a projekt megvalósításának eredményeként létrejött Egészségfejlesztési Iroda
(EFI) által meghirdetett mozgásprogramok.
Az EFI munkatársait ügyfélfogadási időben, kedden 8.0017.00 óráig, szerdán 8.0016.00 óráig, illetve csütörtökön
8.00-17.00 óráig kereshetik fel
Tapolcán, a Fő tér. 1. szám alatt
- a Városi Mozi épületében - el-

helyezkedő irodában. A mozgásprogramokon való részvétel
az úgynevezett „EFI kártya”
ingyenes kiváltásához kötött.
Az irodában a személyes kérdőíves állapotfelmérés után
kézhez kapott, hat alkalomra
szóló kártyával díjmentes a

pon. Idén az alábbi mozgásprogramok közül válogathatnak az érdeklődők. Mayle Jenniferrel Kangoo hétfőnként
17.00-18.00 óráig Tapolcán, a
Móricz Zsigmond u. 8- ban,
bejelentkezés a 30/5818836
telefonszámon.
Tóth Orsolyával Jóga hétfőnként 17.30-tól 18.30-ig, majd
18.45-től 19.45-ig a tapolcai
Tamási Áron Művelődési Központban. Hétfőnként 18.0019.00 óráig Nagyné L. Katalinnal Zenés kondicionáló torna,
továbbá Tekerj az egészségedért! Spinning kezdő edzés
Tóth Péterrel a tapolcai Csermák József Rendezvénycsarnokban. Utóbbihoz bejelentkezés szükséges a 20/5807999 telefonszámon. A Monostorapáti
Művelődési Házban hétfőnként
18.00-19.00 óráig Szennyainé
Kovács Veronika tart Kondicionáló tornát. A Zalahalápi Művelődési Házban, hétfőnként
18.30-tól 19.30-ig Aerob tornával várja Fábián Kata a mozogni vágyókat. Keddenként a tapolcai TÁMK-ban 10.00-től
10.40-ig Baba-mama torna FáSzennyainé Kovács Veronika, az EFI munkatársa a
bián Katával (bejelentkezés
kérdőív kitöltésében segít
Fotó: Májer Edit 30/5757170), majd Gyógytorrészvétel a sportprogramokon.
A kártyát a programokon az oktatóval kell aláírattatni, amenynyiben betelik, úgy annak leadásával az irodában ingyenesen új igényelhető, év végéig
korlátlanul. További információk a www.efitapolca.hu honla-

na Szi- Andor Judittal 17.30-tól
18.30-ig, illetve 18.45-től
19.45-ig. Kondicionáló torna
keddenként 18.30-tól 19.30-ig
a Gyulakeszi Művelődési Házban Szennyainé Kovács Veronikával. Szerdán 16.30-tól
17.30-ig a tapolcai TÁMK-ban
Pilates Gerencsér Henriettával. Tekerj az egészségedért!
Spinning haladó edzés Tóth Péterrel a tapolcai Csermák József
Rendezvénycsarnokban szerdán 18.00-tól 19.00-ig, bejelentkezés a 20/5807999 telefonszámon. Szerdán 18.30-tól
19.30-ig Tapolcán, a Kossuth
Lajos utca 6-ban Aerob torna
Fábián Katával. A badacsonytördemici faluházban csütörtökönként 17.00-18.00 óráig
Kondicionáló torna Szabó
Gyöngyvérrel. A Szigligeti Általános Iskolában minden csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig
Gyógytorna Giczi Veronikával.
A mindszentkállai művelődési
házban péntekenként 18.00-tól
19.00-ig Kondicionáló torna
Szennyainé Kovács Veronikával. Baján Jánossal Zumba
péntekenként 17.30-tól 18.30ig Tapolcán, a Móricz Zsigmond utca 8-ban.
(x)
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Tapolcai egyeztető fórum
Egy helyi turisztikai egyesület megalakításától várnak előrelépést az ágazatban
TURIZMUS - A helyi turizmus fejlesztése érdekében, egyeztető fórumot
szervezett immár második alkalommal a város, a
helyi Tourinform iroda, illetve annak vezetője, Böröndy Tamás. A szakmai
megbeszélés helyszíne a
Tamási Áron Művelődési
Központ emeleti előadóterme volt.

A fórum célja most is az volt,
mint
júniusban,
hogy
Tapolca város önkormányzata, érintett intézményei, a
Tavasbarlangot üzemeltető
Balaton-felvidéki Nemzeti
Park, a helyi kisebb és nagyobb szállásadók, a turizmusban érdekelt vállalkozók, a tapolcai kézművesek,
a rendőrség képviselői megvitassák a helyi turizmusban
rejlő lehetőségeket, a felmerülő problémákat, értékeljék
a tapasztalatokat és kijelöljék a változások irányát, közösen keressék a fejlődés lehetőségeit. Tapolca turisztikai vonzereje megnőtt az el-

múlt években, a vendégszám évről évre kis mértékben bár, de növekszik, a jobb
magánszálláshelyek pedig
erőteljes növekedést tapasztalhattak forgalmukban a
korábbi évekhez képest.
Ugyanakkor az átlagos tartózkodási idő még mindig
kifejezetten alacsony, mindössze két éjszaka, amin javítani kell a jövőben. A jelenlévők egyetértettek, hogy a
különböző
kedvezményrendszerek bevezetésében,
kiszélesítésében nagy lehetőségek vannak, amit már
pozitív tapasztalatok is igazoltak a Tapolca vendégjegy
sajnos csak a szezon végére
megvalósuló ötletével. Lévai József alpolgármester és
Böröndy Tamás egyaránt
egy helyi turisztikai egyesület létrehozása mellett érveltek, amely összefogná az
érintetteket és kiszélesítené
a lehetőségeket.
A kezdeményezéssel egyetértett a tapolcai Pelion Hotel
igazgatónője Joós Adél is,
aki biztosított minden je-

A helyi kézműves szakma, a nemzeti park, a városi strand üzemeltetője, a tapolcai
szállásadók és a rendőrség részéről is voltak érdemi és előremutató hozzászólások
a tapolcai turisztikai fórumon
Fotó: Töreky László
lenlévőt, hogy a szálloda is a fórumon. Felhívta a figyel- helyeket - panaszolta. - Ez
szívesen részt venne annak met arra, hogy fontos alap- nem egyezik a rendezvény
megalakításában. Elhang- elv Tapolcán, hogy a helyi alapelveivel és tisztességtezott, a Tapolcára érkezőket kézműves értékek bemuta- len velem, mint tapolcai, hehelyi ételspecialitásokkal, tása, kereskedelme elsőbb- lyi adófizetővel szembenigényes kézműves termé- séget élvez a városban zajló adott hangot véleményének.
kekkel, szabadidős lehetősé- rendezvényeken. Ugyanak- Hozzátette, hogy a város
gek sokaságával, jó közbiz- kor legutóbb a Pisztráng által szervezett rendezvétonság megteremtésével le- Fesztivál szervezői több nyekkel, például a Tapolca
het marasztalni. A “Halas- esetben kínai árut is forgal- Expóval, a Borhéttel ugyanlépcső” alkotója, Varjas Ju- mazó idegen kereskedőknek akkor nagyon jó tapasztala(tl)
dit ékszerkészítő is felszólalt adták ki a legjobb központi tai voltak e téren.

Koncerttel ünnepelték a zene világnapját

Heti SÜTI

1975 óta minden évben október elsején rendezik meg mindenhol
Remek hangversenyt adtak a Tapolcai Járdányi
Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
és tanárai a zene világnapja alkalmából a napokban.

A Tamási Áron Művelődési
Központban helyet foglaló
közönséget Péni Béla köszöntötte. A zeneiskola igazgatója beszédében elmondta, hogy a világnapot 1975
óta ünneplik minden év októberének első napján Yehudi Menuin és az UNESCO
felhívására.

vagyunk. Az, hogy mit jelent
saját életünkben a zenehallgatás, mindenki tudja, van
akinek szép emléket idéz,
míg másnak kapu egy sokkal
szebb világba - hangúlyozta.
A nagy zeneszerzők kapcsán
úgy fogalmazott, hogy ők
megpróbálják lehozni a
Mennyország egy darabját,
ahol nincs megoszlás, félelem, csak nyugalom és isteni
szeretet. Az igazgató ünnepi
köszöntője után a nagyér-

Ostoros
demű meg is tapasztalhatta, kalács
amit Péni Béla már előre Hozzávalók: 70 dkg liszt, 5 dkg
élesztő, 3 evőkanál cukor, diónyi
vetített, a szép muzsika egy zsír,
3 tojás sárgája, 4 - 4,5 dl tej,
kis időre magával ragadta az csipet só, ¼ citrom reszelt héja
érdeklődőket. Neves zene- Krémhez: 25 dkg margarin, 20
szerzők művei csendültek dkg porcukor, 3 evőkanál kakaó, 3
fel, több más mellett Handel, tojásfehérje felverve
Tetejére: 1 db tojássárgája
Bach, Beethoven, Vivaldi, Krém elkészítése: A margarint kiRavel és Chopin szerzemé- keverjük a cukorral, hozzáadjuk a
nyeiből kapott ízelítőt a lel- kakaót és legvégül a tojások felvert
kes közönség a kiváló ta- habját. Ezt kenjük a kelt, kisodort
polcai előadók élmény- tésztára.
Tészta elkészítése: Az élesztőt 2
számba menő hangszeres já- dl langyos tejben a 3 evőkanál cutéka folytán.
(szj) korral felfuttatjuk. A kiszitált lisz-

A tapolcai
zeneiskola
tanárai és
növendékei
léptek fel
- A zene előhívja a régi, meghitt hangulatokat, a bennünk
szunnyadó érzelmeket akkor is, ha fáradtak, fásultak

A zene világapja alkalmából rendezett koncertet idén
is sokan tekintették meg a Tamási Áron Művelődési
Központban. A képen Tóth-Rompos Patrícia, Tóth
Péter és Fazekas Ádám
Fotó: Haga Kálmán

tet a zsírral elmorzsoljuk, hozzáadjuk a 3 tojás sárgáját a sót, a reszelt
citrom héját és az élesztős tejet. Jól
kidolgozzuk, 6 cipóra osztjuk és
kb. 35-40 percig kelesztjük letakarva a cipókat. Kelesztés után
egyenként kisodorjuk téglalap alakúra és rákenjük a csokis krémet. A
hosszabb oldala felől sodorjuk fel,
de előtte a két végét behajtjuk. 3-3
rudat fonjunk össze és a tetejét
kenjük meg tojás sárgájával. Mély
tepsibe tegyük bele, de minden oldalánál legyen magasan sütőpapír,
mert a csokis krém sütés közben
kifolyik a tésztából. Ha nem teszszük magasra a papírt, akkor mind
ráég a tepsire. 180 fokra előmelegített sütőben sütjük kb. 30-35 percig. Kihűlés után szeleteljük fel!
Kovács Pálné, Hegymagas

Házasságkötés
2017.09.28.
Világos Zsolt és
Karafiát Renáta Eszter
2017.09.29.
Csizmadia László
és Csizinszky Rita
2017.09.30.
Dévényi Róbert
és Licsauer Flóra
2017.10.05.
Cseh András
és Varga Márta

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35-45 Ft/db
Burgonya: 140180 Ft/kg
Sárgarépa: 180 Ft/kg
V.hagyma: 130-200 Ft/kg
Paprika: 200-600 Ft/kg
Paradicsom: 300-500 Ft/kg
Uborka: 300-500 Ft/kg
Alma: 250-300 Ft/kg
Körte: 300-400 Ft/kg
Mák: 980-1400 Ft/kg
Narancs: 540 Ft/kg
Mandarin: 320 Ft/kg
Citrom: 600 Ft/kg
Vargánya:2500-4000 Ft/kg
Kukorica: 120 Ft/cső

