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Karácsonyra várva
Vízkeresztig még jó néhány érdekes program lesz Tapolcán
ÜNNEP - Karácsonyi muzsika, egyházi szolgálat,
impozáns fényfestés várta a Fő téren az érdeklődőket vasárnap este a
hagyományos Mindenki
karácsonya
rendezvényen.

A két kitűnő zenész, Őri Jenő és Babos Lajos zenei aláfestése után Dobó Zoltán
polgármester állt a színpadra, a városi karácsonyfa alá.
Beszédében a szeretet ünnepéről, és a társadalom legfontosabb alapegységéről a
családról szólt. Saját felmenőitől kapott emlékek, tapasztalás és tudás kapcsán
érzékeltette az összetartozás, a valahova tartozás fontosságát. Szólt a szeretteinktől való távolság okozta
gyötrelemről, s ennek kapcsán említést tett az első
világháborúban az olasz
fronton szolgáló dédapja
levelezéséről. A család, az
otthon kínzó hiányáról.
Amelyre talán karácsonykor
a legérzékenyebb az ember.
Az ünnepi beszéd után a tör-

A tapolcai belvárosi fények ünnepi hangulatot kölcsönöztek a Mindenki karácsonya rendezvény résztvevői számára
Fotó: szj.
ténelmi egyházak képviselői
szólították meg az embereket, majd ismét karácsonyi
muzsika töltötte be a Fő teret
ezúttal Havasi Gábor és Juhász Miklós közreműködésével.
Szép látványt nyújtott a belvárosi épületek falán megjelenő fényfestés.

Az adventtől vízkeresztig
tartó rendezvénysorozat természetesen folytatódik. A
hagyományos kolbásztöltő
verseny és a pogácsák versenye december harmincadikán lesz, a következő napon
pedig a népszerű tóúszás, illetve éjszakába nyúlóan a
szilveszteri program a Fő té-

ren. A faházakban addig is
minden nap kapható forralt
bor, puncs, tea, sült gesztenye, langalló és lángos. (szj)

Az ünnepi fények és
a muzsika meghitté
tette az estét

Helyi hírek
a fókuszban
Az idei évben is sok
dolog történt helyben,
amelyekről a Tapolcai
Újságból értesülhettek, gyakran első kézből. Ha a nyomtatott
és online újságunkat
nézzük, akkor egyértelműen kijelenthető,
hogy szinte minden
fontos helyi hírt elsőként nálunk olvashattak. 7300 példányban
megjelenő papír újságunk mellett napi több
ezer látogató keresi
fel internetes felületünket, előfordul, hogy
a 10 ezret is meghaladja számuk. Naponta. Népszerűek a képek, képgalériák, mi
pedig igyekszünk az
egyre bővülő olvasótáborunk kedvében
járni. Ezt tettük eddig
is és a jövőben is ez a
szándékunk. Olvassák híreinket jövőre
is, ha pedig van miről,
írjanak nekünk!
Áldott karácsonyt, boldog új évet kívánok
szerkesztőségünk
nevében!
Szijártó János

Fórum az egészségügyről

Zacher Gábor: Példaadással, felvilágosító munkával,
támogatott prevenciós programokkal kell felkészíteni
a gyerekeket, hogy tudjanak nemet mondani Fotó: tl.

Előadás a függőségekről
Zacher Gábor főorvos, a
korunkat eluraló függőségekről, kiemelten a kábítószer-fogyasztás hazai helyzetéről, okairól, a drog ellen
folyó küzdelem lehetséges
irányairól tartott előadást a
Tamási Áron Művelődési
Központban csütörtökön este. Óriási volt az érdeklő-

dés, az ismert orvos, toxikológus igazságügyi szakértő,
közkedvelt média szereplő
közel két órás előadása próbára tette az intézmény színháztermének maximális befogadóképességét.
.
(Folytatás a 3. oldalon „Példaadás, megelőzés” címmel)
(tl)

Lakossági fórumon szólalt
meg hétfőn Rig Lajos országgyűlési képviselő és
Dobó Zoltán polgármester. A témát a térség
egészségügyi ellátása, a
Deák Jenő kórház körüli
változások, illetve a sürgősségi fogadóhely körül
fellángolt helyi politikai viták adták, indokolták.

A megjelenteket Dobó Zoltán köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy politikai ellenfeleik a választások közeledtével egy olyan ügy élére álltak, amelyért a térség országgyűlési képviselője végzett érdemi munkát az elmúlt időszakban. Rig Lajos
részletekbe menően beszélt
a város kórházának elmúlt
évtizedéről, azokról a válto-

zásokról, amelyek a mai állapotokhoz vezettek. - A tapolcai kórház és vonzáskörzetének betegei szakmaiatlan döntések áldozatai lettek - összegezte véleményét
a képviselő, aki elmondta, a
tapolcai sürgősségi fogadóhely funkció létjogosultságát, a lefolytatott tárgyalások során, a meglapozott
szakmai érvek hatására a
döntéshozó is elismerte. Dobó Zoltán szerint, a közelmúltban történt sajnálatos
diszeli haláleset és számos
hasonló, de nyilvánosságot
nem kapott történet is rávilágított, hogy szükség van
egy sürgősségi ellátó helyre,
illetve arra 14-15 aktív ágyra, amely friss ígéretek szerint visszakerülhet Tapolcára. A fórumon számos lakos-

sági kérdésre, hozzászólásra, véleményre reagált, válaszolt Rig Lajos, aki mindvégig hangsúlyozta, a helyi
egészségügy problémáit kizárólag szakmai érvek
mentén szabad kezelni, a
politika nem mehet szembe
a lakosság valós igényeivel,
az egészségügyi ellátás biztonságával, az ahhoz való állampolgári joggal.
(tl)

Lakossági fórumot tartottak a városi moziban az
egészségügyről
Fotó: tl.
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Mozgalmas év, eredményekkel
ÖSSZEGZÉS - A 2017-es
esztendő utolsó lapszámában Dobó Zoltán polgármestert arra kértük
összegezze az idei év legjelentősebb tapolcai eseményeit, döntéseit, s szóljon a lehetőségekről is, a
papír adta terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

Tapolca kitörési pontjának
tartják a turizmust, így nem
véletlenül, a tájékoztató is
ezzel a témával indult.
- A turizmus vonatkozásában jó hír, hogy a Tavasbarlang üzemeltetőjével, a
Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal eredményes tárgyalásokat sikerült folytatnunk.
Ennek eredményeként már
időpontra lehet belépőt venni, így a 2017-es nyári szezonban látványosan kisebb
tömeget, sorban állót láthattunk a Kisfaludy utcában. A
várakozás helyett ők így más
látnivalókat is fel tudtak keresni a városban. Nőtt a látogatók száma, az elmúlt három évet tekintve harminc
százalékkal emelkedtek idegenforgalmi bevételeink. Ez
hatalmas szám, amely köszönhető többek között a
Hotel Pelion kínálat-bővülésének, az iparági fellendülésnek, de ugyanúgy a belváros megszépítésének, a
vendéglátósok talpraesettségének. Jó irányba haladunk,
saját lehetőségeink viszonylatában – fogalmazott a polgármester. Hozzátette, hogy
több belvárosi épület homlokzata szépült meg a közelmúltban, ám a program nem
fejeződött be. Lesznek még
felújítások Tapolcán, a város, a cégek és a lakóközösségek összefogásával.

Városüzemeltetési
munkacsoportot
indítottak be
Tapolcán, ami
a várakozások
szerint számos
előnnyel jár majd
a közeljövőben
- Tapolcának több híres rendezvénye is van, ezek közül
mindenképpen kiemelkedik
az országos hírnévre szert
tett pisztrángfesztivál. Szin-
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Dobó Zoltán: Nőtt a látogatók száma, az elmúlt három évet tekintve harminc
százalékkal emelkedtek idegenforgalmi bevételeink
Fotó: Szijártó J.
tén nagy esemény településünk életében a hagyományos ünnepi napok és borhét, illetve a sportgála is,
ahol a legjobbakat jutalmazzuk, ünnepeljük meg. Rendezvényeink nagyban hozzájárulnak a már említett turisztikai hozamnövekedéshez.
- Az elmúlt pár év termése a
TAO-pályázatok terén is jól
látható. A tapolcai Bárdos
iskola
tagintézményeinek három tornatermét tettük rendbe. Teljesen új, ízületbarát padlózat került mindegyikbe, korszerűsödött a
világítás, van, ahol a szellőzőrendszer is megújult. Folyamatban van még az öltözők felújítása, illetve a rendezvénycsarnok tetőbeázását is megszüntetjük. Ezek a
feladatok sajnos már nagyon
régóta esedékesek, nem lehet tovább várni. Ezen túl
megújítjuk a sporttelep központi épületét, a tervben nyílászárók cseréje és szigetelés szerepel. Természetesen
a gimnázium korszerűsítése
is napirenden van, annak ellenére, hogy a beruházások
tervezését jelentősen nehezíti az építőiparban tapasztalható tendencia, az árak
drasztikus növekedése. Ez
nagyrészt a munkaerőhiánynyal függ össze, mint ahogy
a tapolcai ipari egységek
fejlesztéseit is nagyban
meghatározza a probléma.
Gyakorlatilag az összes
itteni gyár fejlesztene, de kevés a munkaerő. A Cellkomp
Kft. például új gyártócsarnok építésébe kezdett, ám a
DBW, a Rhodius, és a Rockwool is tervez beruházást.

Mindenkivel
szívesen
együttműködünk, akár a telekalakítás, az építés kapcsán. Fontos lenne a kormányzati szintű beavatkozás, jelen esetben például
munkásszálló
építésével,
hogy az ország más területein lévő szabad munkaerő
kapacitást mobilizálni tudjuk. Jó lenne, ha az állam
célzottan programot indítana erre.
- A Városüzemeltetési munkacsoport beindítása lényeges változást hoz Tapolcán,
akár a takarékosság, akár a
munkálatok
minősége
szempontjából. Jelenleg 14
fő dolgozik a csoportban,
valamennyien a város alkalmazásában állnak. Január
óta ők gondozzák a Dobó
lakótelep és Diszel közterületeit. Hegyi utakat tesznek rendbe és látnak el szilárd burkolattal. Járdát építettek az Egry utcában, a Kazinczy téren, a Simon István
utcában. Szeretnénk, ha ez a
csapat a jövőben tovább bővülhetne, hiszen januártól
további komoly feladatok
előtt állnak. Tapolca egész
közigazgatási területén ők
lesznek a zöldfelületek karbantartói, sőt hozzájuk tartozik majd a városban a kézzel végzett síkosság mentesítés is. Mindehhez igyekszünk a megfelelő gépparkot is beszerezni. Saját
kézbe vesszük a helyi járat
kérdését is. Január elsejétől
a Városgazdálkodási Kft.
lesz a helyi járati közlekedés
szolgáltatója. Számításaink
szerint évi 10 millió forinttal
kerül kevesebbe majd a városnak a fenntartás, mintha

külsős szolgáltatót vennénk
igénybe. A megtakarítások
kapcsán ki kell emelnem,
hogy Rig Lajos országgyűlési képviselő németországi
kapcsolatainak köszönhetően három darab Mercedes típusú, tökéletes állapotú,
rendszeresen
szervizelt,
akadálymentesített alacsony
padlós autóbuszt tudunk beszerezni erre a célra kifejezetten olcsón.
Dobó Zoltán megemlítette
azt is, hogy rendkívül sok
kérdőjel övezte Marton
László Figurális rácskompozíciójának áthelyezését.
Végül a tapolcai bányászok
hagyományőrző szervezeteinek bevonásával remélhetően mindenki számára
elfogadható megoldás született. Mint mondta, hozzáértő kezek munkája nyomán
megszépült a kompozíció és
mindenképpen méltó helyet
kapott a Tamási Áron Művelődési Központ előtt a
Szent Borbála-szobor mellett.
- Természetesen számos
fontos kérdés van folyamatosan napirenden Tapolcán,
ilyen a megújított piac
üzemeltetése, a szolgáltatás
bővítése, aztán a strandüzemeltetés, illetve ehhez kapcsolódóan a lassan elinduló
tanuszoda projekt. Ezekről
folyamatosan tájékoztatjuk
majd a lakosságot. Egyben
kihasználva az alkalmat, a
Tapolcai Újság idei utolsó
számában kívánok minden
olvasónak áldott karácsonyt
és boldog, eredményekben
gazdag új esztendőt - mondta zárszóként Dobó Zoltán
polgármester.
(szj)
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na a jelenlegi strand közelébe hozni a tanuszodát, azonban az NSK (Nemzeti Sportközpontok)
szakemberei
mindkettő lehetséges helyszínt megvizsgálták és arra a
Haditechnikai látogatóközpont létesülhet 3 éven belül Tapolcán következtetésre jutottak,
hogy a nyugati oldalon lévő
FEJLESZTÉS - Pár éven
területen (a mostani strandbelül jó eséllyel nyithatja
nál) történő létesítés alapomeg kapuit egy új, s egyzási, területrendezési és
ben különleges turisztikai
bontási munkák olyan jelenlátványosság Tapolcán.
tős többletköltségekkel járHaditechnikai látogatónának, amelynek finanszíroközpont kialakítását terzását a beruházó nem tudja
vezi a volt honvédségi tebiztosítani. Így a keleti várületen a hadifesztivál főrosrészben épül meg majd a
szervezője, katonai hatanuszoda.
gyományőrző, vállalkozó,
Az ülésen még számos napiVitárius György, aki a terrendről tárgyaltak, többek
vek megvalósításához
között az önkormányzati tuszükséges három hektárlajdonú gazdasági társasányi területet a várostól
gok 2018. évi üzleti terveiszeretné megvásárolni.
ről, a városüzemeltetési
munkacsoport tevékenyséA legutóbbi nyilvános képgéről, a képviselő-testület
viselő-testületi ülésen a tárjövő évi munkatervéről, zárt
gyalták a kapcsolódó előterülésen pedig helyi kitünjesztést, illetve el is fogadták A képen Vitárius György és felesége, Vitáriusné Németh Zsuzsanna az általuk igé- tetések adományozásáról
Fotó: Szijártó J.
a vállalkozó vételi ajánlatát. nyelt területen. Nagy terveik vannak
döntöttek.
(szj)
Amint az előterjesztésből ki- lenlegi állapotukban nem al- vál, így a haditechnikai láto- rastruktúra Fejlesztési Progderült, az ajánlattevő múze- kalmasak egy látogatóköz- gatóközpont a városnak egy ram II. ütemében Tapolcán
um jellegű látogatóközpon- pont funkcióját kiszolgálni. újabb népszerű idegenfor- állami beruházással tanutot szeretne kialakítani az in- Az ajánlattevő terveit a Ba- galmi helyszínét jelenthet- szoda létesüljön. A beruhágatlanon, ahol a látogatók laton közelségére, a város né.
zás feltétele, hogy az önkorhaditechnikai eszközöket, idegenforgalmára, valamint Az ülésen tárgyaltak a tapol- mányzat biztosítsa a megfefegyverzeti és felszerelési az eddigi tapolcai hadifesz- cai tanuszodához való in- lelő területet. A két lehetsétárgyakat ismerhetnek meg. tiválok látogatottságára ala- gyenes területátadásról is. ges helyszínből végül a keleA múzeum kialakításához az pozza. Tapolca idegenfor- Mint elhangzott, a magyar ti városrészre esett a beruháingatlanon levő épületeket is galmának eddig is jelentős kormány arról döntött, hogy zó választása. Az önkorfejlesztené, mivel azok je- eseménye volt a hadifeszti- a Nemzeti Köznevelési Inf- mányzat ugyan szerette vol-

Különleges attrakció

Jövőre talán
elindulhat
a tanuszoda
beruházás is
a városban

KULTÚRSAROK
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r. Bartalis Imre gyémántdiplomás állatorvos, író volt szerkesztőségünk vendége hétfőn. A számos könyv ismert szerzője
három keménytáblás, exkluzív kötetét mutatta be, illetve
dedikálta is azokat.
Az idén 86 esztendős dr.
Bartalis Imre a Magyar Állatorvosi Kamara első elnöke ebben az évben Alpha
Életmű-díjat kapott. Állatorvosi tevékenységén túl írói
munkásságát is sokan ismerik, számos könyve jelent
meg az elmúlt több mint két
évtizedben. Olvashatták írásait folyóiratokban, újságokban, tagja a Magyar Újságírók
Közösségének
(MUK), az Orvos Írók és
Képzőművészek Szövetségének, és a Fekete István
Irodalmi Társaságnak. Még
86 évesen is rendszeresen
tart előadásokat kultúrházakban, nyugdíjas klubokban, szociális otthonokban.
Minapi találkozásunk alkalmával megtudtuk tőle, hogy

Példaadás, megelőzés
Elismert író és állatorvos (Folytatás
zás, sem a kínálat csökkenaz 1. oldalról)
1977-ben Kiváló dolgozó
miniszteri kitüntetést vehetett át. 1986-ban Pro Re Rustica Promovendo egyetemi
kitüntetés, 1993-ban Mócsy
Emlékérem, valamint Tolnai
Sándor miniszteri kitüntetés
fémjelzi pályáját, 2000-ben
a nemzet erősítésért kapott
emlékplakettet. 2001-ben
Életfa emlékérem, 2002-ben
MUK Sajtószabadság különdíja és a Pro Urbe Tapolca
városért elismerés, 2009ben MUK Petőfi Sándor-díj
ismeri el az állatorvos-író
munkásságát.
Első könyve 1995-ben jelent
meg Paraszti huncutságok
címmel, amelyet aztán később, bővített formában újra
kiadtak. A folytatásban Későn jöttél mama (1999),
Üzenet a harmadik évezred
emberének (2002), Ne
hagyd abba apa (2005),
Mindig az igazat, csakis az
igazat (2005), Velünk élő
történelem (2007), Egy
állatorvos naplótöredékei
(2009), Magyar tragédiák

Dr. Bartalis Imre az idén
Alpha Életmű-díjat kapott. Az állatorvos-író
hétfőn szerkesztőségünk
vendége volt, három szép
könyvét mutatta be
Fotó: szj.

(2011), Csíkcsobotfalvától
Balatonfőkajárig
(2014)
címmel adott ki saját művet.
Bartalis Imre kivételes írói
hitelét nem csak az szavatolja, hogy a népi irodalom
kiváló ismerője, hanem az a
tény is, hogy hosszú vidéki
állatorvosi tevékenysége révén megismerkedett a népi
lélek legmélyebb tartalmaival. Írásaiban a nemzeti önmegismerés, elkötelezettség is megnyilvánul. (szj)

Zacher Gábor szemléletes,
humortól sem mentes előadásában leginkább arra igyekezett rávilágítani, hogy a
világméretekben jelenlévő
és mai formájában ismert
drogprobléma oka és megoldása elsősorban a társadalom, leginkább a családok
kezében van. A családtagok
közötti minőségi együttlét,
kommunikáció és a hiteles
példamutatás hiánya, a zátonyra futott emberi kapcsolatok ágyaznak meg a függőségeknek, amelyek gyorsan
megszerezhető boldogságérzéssel kárpótolják az
egyént, különösképpen a
leginkább érintett 17-34
éves korosztályt- mutatott
rá. Az előadó statisztikai
adatokkal igazolta, hogy az
úgynevezett biofüvek megjelenése, a korábbi növényi
alapú kábítószerekhez képest olcsó ára és ebből következő népszerűsége, kereskedelme döntő mértékben nem orvosolható sem a
jogállami törvényi szabályo-

tésének (bűnüldöző szervek
általi kábítószer felderítése,
lefoglalása) oldaláról. A megoldás nem elsősorban a törvényi elrettentés gyakorlata,
a kábítószer probléma kulcsa sokkal inkább az egyén,
a veszélyeztetett fiatal kezében van, hiszen ki kell tudni
mondani a „nem” szót. Az
előadó megértette a jelenlévőkkel, hogy a függőségek
(internet, okostelefon, játékgép, dohányzás, alkoholizmus, drog) mögött, szociális
minták vannak, amelyeket a
szülők a nevelés során, illetve épp a nevelés hiányával
adnak át gyermekeiknek, hiszen így más, döntően rossz
minták után néznek a fiatalok. A designer drogok, a
biofüvek veszélye az egészségromboló következmények kiszámíthatatlanságában rejlik. Példaadással, felvilágosító munkával, prevenciós programokkal kell felkészíteni a gyerekeket, hogy
a kellő időben, helyzetben
tudjanak nemet mondani. (tl)
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Sikeres évet zárhatott le az EFI
A helyi Egészségfejlesztési
Iroda sikeres évet tudhat
maga mögött.
Többek között ingyenes
mozgásprogramokkal, klubfoglalkozásokkal, előadásokkal próbálták népszerűsíteni az egészséges életmódot
a városban és a kistérségben.
Idén több mint ezren vettek
részt a mozgásprogramokon, ebből 350-en igényeltek új „EFI kártyát". Tapolcán négy helyszínen, ilHirdetés

letve hat környező településen zajlott a tizenkét féle
mozgásprogram, heti tizennyolc alkalommal, tizenegy
oktató közreműködésével.
Népszerűek voltak a tánckurzusok, ahol többféle
táncstílussal is megismerkedhettek az érdeklődők.
Tízszer hirdettek meg kerékpártúrákat, hosszabb- rövidebb távon a Kerekezz velünk! programon belül.
A Szív- és érrendszeri klub,

2017. DECEMBER 22.

Mackókaland az iskola könyvtárában

illetve a Diabétesz klub tizenkét alkalommal várta a
résztvevőket. A szervezett
előadások vegyes érdeklődés mellett zajlottak.
Fábián Kata, az iroda munkatársa elmondta sikeres
évet zártak, elégedett a mozgásprogramokon résztvevők
létszámával. A héten minden
mozgásprogram befejeződött. A jövő évi folytatásról A gyerekeknek élmény és öröm ennyi játékmackó köérdeklődni januárban lehet zött tölteni az időt
Fotó: Szijártó J.
az irodában.
(x)
Több mint háromszáz já- ségtelenül egy fantasztikus
tékmackóból álló tárlatot mesevilágot alkotnak. Ráanyitottak a Nagyboldog- dásul mindegyik mögött áll
asszony Római Katolikus egy saját történet, egy szép
Általános Iskola könyvtá- régi, vagy kevésbé régi, de
rában a napokban a gye- mostanra múltba vesző emlék. Vélhetően regényre való
rekek örömére.
mennyiségben. A versengést
- Régóta terveztük, hogy ka- a 2. osztály nyerte meg vérácsonyi
mackókiállítást gül, ők 131 macival járultak
rendezünk az iskolában, és hozzá a kiállításhoz, amit az
az idén végre megvalósult - iskola tanulóin kívül már a
tudtuk meg Bányai Barba- katolikus óvoda gyerkőcei is
rától a helyszínen. Az iskola megtekinthettek. Érdekespedagógusa - egyben a prog- ség, hogy a legidősebb macram főszervezője - elmond- kó éppen harminc esztendős,
ta, hogy a macik gyűjtésére illetve volt olyan gyerek, aki
versenyt hirdettek az osztá- családja segítségével kilenclyok között. A gyerekek, sőt venkettő macit hozott be.
a tanárok is szállították a A program része volt az is,
mackókat bőven, amelyek- hogy a gyerekek a könyvtárből összesen 304 gyűlt ösz- ban tanáraik közreműködésze. Vannak ember (gyerek) sével hallhattak a játékmacnagyságúak, és egészen ki- kó idén immár 114 éves tör(szj)
csik is, ám így együtt két- ténetéről.
Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
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!)
Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések
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Fergeteges évzáró táncgála Szép karácsonyi ünnep a Bárdosban
A jubileumi, huszadik születésnapját ünneplő Acro
Dance SE Rock and Roll
Sporttánc Egyesület fergeteges táncgálával zárta
az évet hétvégén, a Tamási Áron Művelődési
Központban.
A Nyugat-Magyarországon
működő egyesület tapolcai
szakosztálya, azaz a helyi, a
keszthelyi, illetve a nagyvázsonyi tagok formációs rock
and roll és látvány táncokkal
szórakoztatták a nézőket. A
több mint húsz koreográfiából összeálló műsor alatt a
közönség ízelítőt kapott repertoárjukból. A legkisebbektől a haladó csoportokig
mindenki lehetőséget kapott, hogy az évzáró gálán
színpadra léphessen és a
„nagyközönség" előtt megmutathassa tánctudását.
A helyi szakosztályt tizenkét
éve alapították, melynek
szinte a kezdetektől fogva
Egyed-Cseh Diána a vezetője. Elmondta, eredményes
évet zártak. Idén is csatlakoztak új tagok, folyamato-

san alakítanak ki új csapatokat. Jelenleg nagyjából
százötvenen vannak. A jövőben szeretnének minél több
helyre eljutni előadásaikkal,
illetve versenyeken is megmérettetni magukat.
A sportegyesületet Tromlerné Rusz Rita alapította meg
Balatonfüreden húsz évvel
ezelőtt. A többszörös országos és magyar bajnok, világkupa 5. helyezett táncos
elmondta miután megszerezte az edzői diplomát, szerette volna továbbadni tapasztalatait, tudását, így született meg a táncegyesület. A
nagy népszerűségnek köszönhetően a tapolcain kívül
veszprémi, székesfehérvári
és úrkúti szakosztállyal bővültek.
Két évtized alatt az egész
országot és Európát bejárva,
közel száz Nyugat-magyarországi, nyolcvan országos
versenyen, valamint húsz
Magyar
Bajnokságon,
összesen kétszáz hazai, és
tizenegy nemzetközi versenyen vettek részt nagy sikerrel.
(me)

A hagyományokat folytatva idén is együtt ünnepeltek a Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének alsó tagozatos
tanulói kedden. A karácsonyi ünnepségen a 2.
évfolyam két osztálya és a
Kicsinyek Kórusa szerepelt.

A gyerekek, pedagógusok és
a megjelent szülők, hozzátartozók először a 2. a osztály által bemutatott dramatikus jelenetet láthatták,
amely Móra Ferenc Szép
karácsony, szép zöld fája
című elbeszéléséből merítkezett. A cselekmény az emberi jóságot, a segítőkészséget és a szeretetet közvetítette a közönség felé (felkészítő: Szijártó Miklósné).
A 2. z osztály tanulói betlehemes játékkal Jézus születését, s annak körülményeit
idézték meg. Máriát, Józsefet és a kisded Jézust a három király és a pásztorok láHirdetés

A legkisebbek is színpadra léptek. Egyed-Cseh Diána
(jobbra) vezeti szinte kezdetektől fogva a tapolcai
szakosztályt
Fotó: me.

Együttesen az egészségügyért
Rig Lajos országgyűlési
képviselő meghívására
Tapolcán tartotta első öszszejövetelét a SZIA (Szervezet az Innovatív Alapellátásért).

A Pelion Szállodában tartott
konferencia fő célja – amint
az a megnyitón elhangzottaz együttgondolkodás volt a
hazai egészségügyi alapellátást feszítő problémák megoldása érdekében. A SZIA
részéről Szegedi Judit a miskolci Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakgimnázium szakmai igazgatóhelyettese köszöntötte a konferenciára meghívott háziorvosokat és az előadókat. Rig

Lajos köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a SZIA szervezet első tapolcai konferenciája egy jó lehetőség arra, hogy az egészségügy, az
alapellátás mai nehéz helyzetének feloldását együttgondolkodással segítsék a
szakma képviselői. - Az
egészségügyet ideje kimenteni a politika mocsarából! fogalmazott a térség országgyűlési képviselője, célozva
a konferencia kifejezetten
szakmai jellegére. Dobó
Zoltán tapolcai polgármester beszédében reményét fejezte ki, hogy a tapolcai konferencia „egyfajta gyújtópontja lehet egy jövőbeli jó
iránynak”.
(tl)

06/87/412-289
Jelen vagyunk

TAPOLCA
minden othonában!
www.tapolcaiujsag.hu

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

Mária és József a kisded Jézussal a Bárdos iskola 2. z
osztályának karácsonyi műsorában
Fotó: szj.
togatták meg. A humoros
pásztorjáték mellett Mária
és az angyalok csengő éneke
fogalmazta meg szívhez
szólóan karácsony szép üzenetét (felkészítő: Szijártóné
Lovász Gabriella). A műsor
zárásaként a Kicsinyek Kórusa karácsonyi dalokat

adott elő karnagyuk, SellyeiCseh Ágnes irányításával.
Utána Gál Attila igazgatóhelyettes kívánt boldog karácsonyt minden résztvevőnek, majd az ünnepség a
jelenlévő szülők, gyerekek,
pedagógusok közös éneklésével fejeződött be.
(szj)
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Várvigyázó tapolcai Kisjézus
A

Bibliai szentek sokaságának tekintete vigyázta a
XVI–XVII. századi tapolcai végvári hajdúk mindennapjait. Akárha
portyára indultak kifelé a várból a
farkasverem felett átívelő felvonóhídon, vagy épp zsákmányolt portékákkal felpakoltan, váltságdíjért
eladásra szánt foglyok seregét terelve voltak érkezőben a Balatonon túli török területekről, hát ezt
anno mind látta Szent Kristóf is,
Szűz Mária is, Szent József is, a
Kisjézus pedig többféle életkori
állapotában úgyszintén. Igaz csupán freskókon megjelenő festett
alakok formájában, de ott ékeskedtek a középkori benedikációja
szerint Beata Maria Virginis/Boldogságos Szűz Mária plébániatemplom külső falain, egy összefüggő freskóciklus képi szereplőiként. S a templom már 1553-tól
erődítési egységet képezett a templom-dombi saroktornyos várkastéllyal. Ugyanis a helyi lakosság a
földesúr egyetértésével meg támogatásával – a törököktől való közös
rémület sorsközösségében – palánkfallal vette körbe a két építményt, amely ezáltal belsővárra és
külsővárra tagolódott. Jelentett is
némi védelmet ez a palánk a hirtelen török rajtaütések ellen, ám csak
akkor, ha az ellenség nem hozott
magával faltörő tűzfegyvereket. A
várépítő sietség elég indokolt volt.
Veszprém vára már az előző év
nyarán a törökök kezére került, lovasportyáik így gyakorta nyargalták a tapolcai kertekalját. Az építkezésekkel egyidejűleg Tapolca
végvári státuszba lépett, és a DunaBalatonközi Főkapitányság egyik
véghelyeként az északi Balatonpartot védő magyar végvárláncolat
egyik láncszeme lett. Erődítményünk Szigliget és Csobánc várai
között igyekezett elzárni az ellen-

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
December 21 - 27.
csütörtök – szerda
21 – 23. csütörtök– szombat,
25 – 27. hétfő – szerda
13.30 3D
1400,-Ft
24. vasárnap 15:00 2D
1000,-Ft
Ferdinánd
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 99 perc
...
21 – 23. csütörtök– szombat,
25 – 27. hétfő – szerda
15:15 2D
1290,-Ft
20:00 3D 1490,-Ft
STAR WARS:
Az utolsó Jedik
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi akció
Hossz: 150 perc
...
21 – 23. csütörtök– szombat,
25 – 27. hétfő – szerda 18:00
1200,-Ft
Megjött apuci 2
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 100 perc

Színes falkép az 1420-as évekből
ség várható terjeszkedésének útját.
A tapolcai várhad katonái közül
akik a déli falszakaszt vigyázták,
azokra Szent Kristóf mintegy 7
méter magas alakja tekintett le,
vállán a gyermek Jézussal. A kompozíció a maga korában is magasnak számító templomfal déli oldalán tarkállott fennen, s adott békeidőbeli képi hátteret az időnként
feldörgő katonapuskák harci lármájához. A halványulófélben lévő,
vörös keretezésű képtöredékek,
még ma is kiadják kettejük körvonalait.
Az Arany János és a Csobánc utcák
kereszteződésében állt egykor a
külsővár keleti szegletfala, amelyet egy torony erősített. E torony
kevés maradékát 1861 augusztusában még látta Rómer Flóris bencés
pap-tanár, az első magyar régész,
és feljegyzéseket is készített róla.
Nyilván az építmény miatt volt az
Arany János utca régi neve 1906
előtt Torony utca. Nos, azok a hajdani tapolcai hajdúseregbeli gyalogok, akik e toronyban vagy a csatlakozó várfalszakaszokon állták a
vártát, azokat a templom irányából
a Szent Család figyelte mintegy oltalmazón. A szentély keletre néző
zárófalának ablak alatti falmezejét
a Jézus születését ábrázoló, magas
színvonalú freskó díszítette. A színes falkép az 1420-as években készült. Az épen maradt bal oldali
képmezőben korabeli polgári viseletbe öltöztetve Szent József alakját látjuk, mögötte az ökör és a szamár figurája. A központi képmezőben a fonott sövénykerítéssel öve-

Fotó: Hangodi László
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Vegyes kézieredmények
Túl vannak az utolsó őszi fordulóikon a Telekom Veszprém Tapolca kézilabda csapatai is.
Pár éve csatlakoztak a bajnoksághoz több korosztályban, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének tanulóiból összeválogatott csapatok.
A Kisiskolás bajnokság Tóth
László régiójában az U9-es fiúk
hazai pályán szivacskézilabdában
mérték össze tudásukat. Bravúros
mérkőzéseket játszottak. 23:7 arányú győzelmet arattak a Büki TK
Csepreg csapata felett, majd 21:3ra a Büki TK Bő, illetve 16:15-re a
Győri FKKA csapatát győzték le.

Edzőjük Somogyi Andrea.
Az U10-es csapat Veszprémben
játszotta le utolsó mérkőzéseit,
hónap elején. Először 17:14-re
verték a Balatonfüredi KSEEötvös csapatát, majd 20:11-re az
Éles KISE II. csapatát. Edzőjük
Velkyné Bisján Éva.
A Gyermekbajnokság Tóth László
régió B csoportjában hétvégén
léptek utoljára az őszi szezonban
pályára az U12-es fiúk. Az első
összecsapáson a Telekom Veszprém csapatával szemben maradtak
alul a házigazdák 17:11-re, majd
24:14-re kaptak ki a Szentgotthárdi
VSE csapatától. Edzőjük Somogyi
Sándor.
(me)

zett nyeregtetős betlehemi istállóépület, azon belül Szűz Mária és a
gyermek Jézus ábrázolása az évszázadok során sajnos nagyobbrészt megsemmisült. Egy zöld
szárnyú angyal azonban még jól
felismerhető a freskó jobb felső
sarkában. Glóriás, szőke, göndör
hajú gyermekalakban, imára kulcsolt kézzel tűnik fel egy felhőfodron. A háttérben húzódó dimbes-dombos táj a Szentföldet idézi.
A jelenetet határozott vonalvezetésű vörös és okkersárga sávkeretek szegélyezik. József az ács portréja egyes vélekedések szerint magát Luxemburgi Zsigmond magyar
királyt formázza, aki ebben az időszakban a karthauzi szerzetesrend
bőkezű támogatója, amely szerzet
magyarországi tartományfőnöke
ezidőben Tapolca mezőváros földesura is egyben.
A freskótöredék egy részlete vakolathullás következtében vált láthatóvá az 1950-es évek elején, de
nagyobbik része a tapolcai plébániatemplom 1979–1981 között zajló műemléki falkutatása idején tárult napvilágra. Az állagmegóvás Az U10-es fiú kézilabda csapat edzőjével, Velkyné Bisján Évával
érdekében történt leválasztását,
helyreállítását és konzerválását az Hirdetés
Országos Műemléki Felügyelőség
szakemberei végezték. Restaurált
töredékét napjainkban a tapolcai
múzeum kőtárában találjuk az
„Egy város és vár története a faragott kőemlékek tükrében” című állandó kiállításban.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

06/87/412-289
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Vívókat díjaztak

Több csapattal zárta le a 2017-es őszt a TVSE szakosztály
KÉZILABDA - A Tapolca
VSE kézilabda szakosztálya öt csapattal játszotta le
a szezon idei utolsó mérkőzéseit.

A díjazottak az évzáró gálán, Szalay Gyöngyi edzővel Fotó: Tapolca Vívóklub
A Veszprém Megyei Diáksport Szövetség évzáró
gáláján díjazta múlt héten
az előző tanév legsikeresebb sportolóit. A Tapolca
Vívóklub is meghívást kapott.

A Magyar Kézilabda Szövetség Kisiskolás bajnokságában, a Tóth László régióban indult U9-es fiúk hazai
pályán szivacskézilabdában
mérték össze tudásukat.
Először 6:12-re kaptak ki a
Büki TK Lövőtől, majd
7:29-re a Győri FKKA
csapatától, a napot viszont
egy 8:7 arányú győzelemmel zárták a Büki TK
Csepreg ellen. Edzőik Antal
Lászlóné és Schneider Zsolt.

Az U13-as
lányok az
első helyen
fejezték be
a szezont
A Gyermekbajnokság Tóth
László régió B csoportjában
az U11-es lányok vegyes
eredményekkel zárták az

Az U13-as lányok veretlenül zárták az őszt a tabella első helyén. Egy korábbi hazai mérkőzésen edzőjükkel, Antal Lászlónéval
Fotó: Májer Edit
őszt. Először 17:15-re kaptak ki a Büki TK csapatától,
majd 5:20 arányú győzelmet
arattak a Büki TK Csepreggel szemben Szombathelyen. Edzőjük Antal Lászlóné.
A Tóth László régió B csoportjában remekeltek Veszprémben az U13-as lányok.
Először 31:7-re a Büki TK,

majd 24:15-re az Ősi
Andreotti SE csapata felett
arattak győzelmet. Veretlenül, maximális pontszámmal zárták a tabella első helyén az őszi szezon. Edzőjük
Antal Lászlóné.
A megyében indult női csapat az utolsó fordulót hazai
pályán 25:29-es vereséggel
zárta a Balatonszemes KSE

ellen. Jelenleg a tabella harmadik helyén állnak. Edzőjük Antal Lászlóné és Kapcsándi Zsolt.
A szintén a megyében indult
férfi csapat az utolsó fordulóban hazai pályán 38:42re kapott ki a Simontornyai
KK csapatától. A tabella hetedik helyén zártak. Edzőjük
Kapcsándi Zsolt.
(me)

A tapolcai párbajtőrözők átvehették Veszprémben, az
Országos
Diákolimpián
szerzett aranyérmeikkel kiérdemelt díjakat. Egyéniben, az első korcsoportban
Konczek Lina Melodit, Salamon Bálintot, míg második
korcsoportban Szalma Sárát
jutalmazták. Második korcsoportban a Czeiner Flóra,
Cséri Sára, Cserép Dorina,
Szalma Sára, harmadik korcsoportban a Kovács Bianka, Cséri Sára, Sulyok Melani, Szalma Sára, negyedik
korcsoportban pedig a Kovács Dániel András, Kovács
Benedek, Árvai Zsombor alkotta csapatokat jutalmazták
teljesítményükért.
(me)

Támogatják a helyi vívást
A Tapolca Vívóklubnak
több, nagyobb összegű
támogatás segíti a további
munkáját. A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolával közösen benyújtott pályázatuk
is nyert.

A Szőke Kristóf (balról jobbra), Tóth Barnabás, Kasnya Péter alkotta csapat nyerte a bajnokságot
Fotó: TVSE Sakk szakosztály

Sakkozók érmei
A Tapolca VSE Sakk szakosztálya dobogós helyekkel tért haza két hete
Szombathelyről, a Dunántúli Sakk Bajnokságról.

Ifjúsági kategóriában B csoportban Tóth Csongor
aranyérmet, Szőke Kristóf
ezüstérmet szerzett. C csoportban Kasnya Péter a dobogó legfelső fokára állha-

tott. A D csoportban aranyérmes Tóth Barnabás, bronzérmes Tarsoly Csanád.
Nemcsak egyéniben, hanem
csapatban is bizonyítottak a
tapolcaiak. A Szőke Kristóf,
Kasnya Péter, Tóth Barnabás alkotta csapat mindenkit
maga mögé szorítva érdemelte ki, hogy végül a
dobogó legfelső fokára állhasson.
(me)

nyújthatnak a diákoknak. Az
edzéseket heti egy alkalommal, az iskola tornatermében, az alsó tagozatosoknak
Szkalla Ilona szakedző tartja. Ha a gyerekek kedvet
kapnak ezeken a találkozókon a sportághoz, várja őket
a Tapolca Vívóklub. A klub

vezetőtől megtudtuk, hogy
két komoly támogató is segíti nagy összeggel a továbbiakban a sportegyesületet, a
Mester Pizza Kft., illetve a
DBW Hungary Kft. A cégek
neve természetesen a gyerekek vívóruháján is szerepel
majd.
(me)

A helyi vívóklub és általános
iskola, a Magyar Vívó Szövetég 2017. évi Kiemelt
Sportágfejlesztési Program
keretében
meghirdetett,
„Újonnan induló iskolai
együttműködésekre" közösen benyújtott pályázatukkal, közel fél millió forint értékű eszköztámogatást nyertek.
Horváthné Szalay Gyöngyi,
a vívóklub vezetője elmondta, terveik közt szerepelt az
általános iskolában beindítani szakkör jelleggel az oktatást, amihez a megnyert öszszeg hatalmas segítség. Ebből tudnak olyan felszerelé- Tiszta Zsolt, a DBW Hungary Kft. cégvezetője (balra)
seket vásárolni, amelyekkel és Kranabet Marcell, a Tapolca Vívóklub sportegyesümár komolyabb alapokat let elnöke a szerződés aláírásakor Fotó:Tapolca Vívóklub
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Népdalosok sikere
n Együttesként

arany-,
szólóban kiemelt arany minősítéseket szerzett Harkányban a VII. Népek Tánca
- Népek Zenéje verseny döntőjén a napokban a tapolcadiszeli Csobánc Népdalkör,
Kócs Ida az együttes vezetője és Hazafi József a dalkör
korábbi tagja. A Csobánc
Népdalkör Idősebb Horváth
Károly muravidéki-, és dr.
Barsi Ernő rábaközi népdalgyűjtésből adott elő egy-egy
szép csokrot a verseny
döntőjében, amivel kivívta a
zsűri elismerését. - Az idei
év jól sikerült, hiszen négy
arany minősítéssel és egy kiemelt arannyal zárhattuk az
évet, továbbá meghívást
kaptunk a Tapolca Expóra is.
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy továbbra is
büszkeséget és hírnevet szerezzünk városunknak mondta el lapunknak a
Népek Tánca-Népek Zenéje
versenyt a Szent István ének
előadásával, kiemelt arany
minősítéssel záró Kócs Ida.
Hazafi József szólóban kiemelt arany minősítéssel fejezte be az országos kulturális megmérettetést. (tl)
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Ünnepi muzsika az iskolától
A karácsonyi ünnep régen elsősorban a lelkekben zajlott le
KARÁCSONY - Szép,
meghitt karácsonyi hangversennyel örvendeztette
meg a közönséget a Járdányi Pál Zeneiskola
kedden este a Tamási
Áron Művelődési Központban.

A zenei eseményt hagyományosan nagy érdeklődés
övezte. A közönséget Péni
Béla a zeneiskola igazgatója
köszöntötte, aki a régi karácsonyok szeretetteljes légkörét, meghitt hangulatát kívánta vissza mindenki számára az idei ünnepen.
- Mindössze néhány évtizeddel ezelőtt az emberek nem
úgy ünnepeltek, hogy fényárban úszott az egész ország
és reklámok sokasága hívta
fel a figyelmet az ajándékok
bő választékára. Az ünnep
elsősorban a lelkekben zajlott le. A fényt az adventi fenyőkoszorú és karácsonykor
a fenyőfákon a nyugodt, békés lángú gyertya adta,
amely a legtöbbek szívét
melegséggel és békével töltötte el… Az embereknek régen nem volt pénzük drága

Emlékezetes, az ünnephez méltó karácsonyi hangversennyel örvendeztette meg a
közönséget a Járdányi Pál Zeneiskola kedden este Tapolcán a Tamási Áron Művelődési Központban
Fotó: Töreky László
ajándékokra, nem is volt rá
szükségük, hiszen egyszerű
ajándékaikat a legszebbel, a
szívből fakadó szeretettel
csomagolták – kezdte ünnepi beszédét az iskolaigazgató.
Az est Radványi Bíborka
csángó népdal előadásával
kezdődött, majd sorban

„Mézes-mázos alkotások”
Immár hatodik alkalommal rendezték meg a hagyományos “Mézes-mázos” alkotások tárlatát és
a hozzá kapcsolódó a mézeskalács sütő verseny
eredményhirdetését.
A
népszerű
eseménynek
ezúttal a Hotel Pelion
adott otthont.

A beérkezett és kiállított
munkákat Töreky Pálné a
Borostyán Cukrászda vezetője, valamint Gyevnár Kálmán fazekas, keramikus
zsűrizte.
A gyerek egyéni kategóriában öten indultak, a versengést Szarvas Borbála nyerte
meg. Az óvodás csoport ka-

színpadra léptek az iskola
növendékei, akik mestereik
zenei kíséretével mutatták
be tehetségüket, a magas
szintű zenei tudáshoz vezető
út első állomásait. A koncert
csúcspontját az iskola növendékeiből és tanáraiból
álló, Román Iván művészeti
vezetésével működő, kitűnő

Tésztaalap: 180 g liszt, 125 g vaj,
100 g holland kakaópor
Elkészítés: A tésztához a lisztet és
a vajat elmorzsoljuk, kanállal hozBanános sajttorta,
zákeverjük a kakaót, gombóccá
csokialappal, csokiöntettel formáljuk egy kis hideg vízzel,
esetleg tejföllel és 1 órán át pihentetjük a hűtőben. A töltelékhez a
banánokat villával összenyomjuk,
hozzákeverjük a cukrokat, tojások
sárgáját és a vajkrémet majd a
felvert tojásfehérjét és a felvert tejszínt óvatosan. Egy magas falú tortaformát kibélelünk sütőpapírral,
arra nyújtjuk rá a pihent tésztát, a
forma széleihez igazítjuk a papírt
is és a tésztát is, majd beletöltjük a
Hozzávalók: 3 tojás, 1 doboz vaj- masszát. 180 fokos sütőben 35 perkrém (natúr), 1 d. tejszín, 5 db ba- cig sütjük, amíg barnulni nem kezd
nán (érett), 2 cs. vaníliáscukor a teteje, majd kihűtjük és a tetejére
(bourbon), 1 ek kr. cukor
olvasztott, keserű étcsokit teszünk.

Heti SÜTI

tegória győztese a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményből a
Méhecske csoport lett, a kisiskolások között a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola 3. z osztálya és a Csontváry Általános Iskola és
AMI 1. osztály lett holtversenyben első.
A középiskolás és fiatal felnőttek csoportjában a Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola
kapta a legjobb értékelést.
Az egyéni felnőtt kategóriát
Labovszky-Erdélyi Zsanett
Házasságkötés
nyerte meg. Kovács Pálné a
tavalyi győztes, idén versenyen kívült indult több alko- 2017.12.09.
tással is.
(szj) Czene Péter
és Bányai Dóra

A Tapolcai Újság következő száma 2018.
január 12-én jelenik
meg. Addig is keressenek minket, olvassák
friss híreinket online újságunkban!
A kiállítás egyik szép darabja

Fotó: Helyszíni felvétel

vonós együttes előadása,
majd a szép zenekari produkció jelentette. Az utóbbi,
Haga Kálmán vezényletével, Az angyal énekel című
Haydn szimfónia igényes,
játékos előadásával vívta ki
a jelenlévő zenekedvelők,
nagy tapssal kifejezett, megérdemelt elismerését.
(tl)

www.tapolcaiujsag.hu

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 48 - 55 Ft/db
Burgonya: 159-180 Ft/kg
Sárgarépa: 180 Ft/kg
Zeller: 200 Ft/kg
V.hagyma: 129-200 Ft/kg
Paprika: 360 Ft/kg
Paradicsom: 440 Ft/kg
Uborka: 598 Ft/kg
Körte: 480 Ft/kg
Mák: 900-1400 Ft/kg
Narancs: 339 Ft/kg
Mandarin: 380-440 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg

