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Újévi zenei élmény
Vastapsot kapott a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar szombaton
HANGVERSENY - Megtelt a nézőtér a Csermák
József Rendezvénycsarnokban a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar újévi hangversenyén szombaton.

A hagyományos évet nyitó
koncert ezúttal szomorú apropóval indult. A zenekar a
tragikus hirtelenséggel elhunyt Horváthné Szalay
Gyöngyire emlékezett Frank
Erickson Air for Band című
szerzeményével.

Komolyabb,
és könyedebb
művek is
elhangzottak

A Péni Béla karnagy által vezetett tapolcai fúvósok és ütősök immár sokadszor bizonyították, hogy ők egy valóban jó zenekar
Fotó: Szijártó János

A folytatásban aztán komolyabb és könnyedebb művek
váltották egymást, a dinamika, az összhang és a hangzás
egy pillanatra sem hagyott
kívánnivalót maga után. Helyenként, időnként megvillanhatott az egyéni játék, tudás is, az ütős szekció pedig
a pontosságot, az időzítés

magasiskoláját mutatta be a
hallgatóság örömére. A fúvósok a filmzenék terén is
brillíroztak, nem volt hiány
új ötletekben és a profi kivitelezés sem maradt el. A repertoárban elhangzott J. J.
Richards/James Swearingen: Emblem of Unity című
szerzeménye,
amelyet

1981-ben az USA légierő zenekara is játszott jubileumi
koncertjén. Farkas Antal
Üvegestánca is megszólalt,
teret adva a fúvós virtuozitásnak. Giuseppe Verdi: Nabucco – operanyitányával a
zeneszerző
születésének
205. évfordulójára emlékeztek, majd az egyik legsok-

oldalúbb, mindig vidám, színes egyéniség, Hidas Frigyes huszadik századi magyar zeneszerző műve következett. A tapolcai együttes minden évben játszik egy
művet tőle, ezúttal a Szvitet
adták elő. (Folytatás a 3. oldalon „Változatos repertoár...” címmel)
(szj)

Számítunk
olvasóinkra
Ismét napirenden a
szemét, ki tudja hányadszor.
Lapunk
mostani számában
újra elővettük a témát,
mivel eddig nem tapasztalt jelenséggel
szembesültünk. Fogalmazhatnék úgy is,
hogy szintet lépett az
illegális szemetelés,
hiszen a mostani, sokakat megbotránkoztató eset újszerű. A
szántóföldön helyezték el valakik feleslegessé vált cókmókjukat. Csak úgy, bele a
közepébe. Talán már
megteltek a „bejáratott” erdei utak, vagy a
gátlástalanság mértéke döntötte le az utolsó korlátait is egyes
emberekben? A következő célpont mi
lesz? A főtér, a mozi,
esetleg a kórház udvara? A mindenkit
érintő témában új rovatot tervezünk indítani, olvasóink segítségével. Bővebben
erről az 5. oldalon olvashatnak.
Szijártó János

Zökkenőmentes átállást remélnek
Áprilistól kezdik meg a helyi személyszállítást azokkal a hamarosan városi tulajdonba kerülő, használt
Mercedes Citaro autóbuszokkal, amelyek révén a
tömegközlekedést saját
kezébe veszi Tapolca.

Fotó: MVSZ

Kovács Dániel (középen) a pozsonyi megmérettetésen

Szép siker a vívásban
A pozsonyi, három fegyvernemes kadet európai körverseny hétvégéjéről, Kovács Dániel, a Tapolca Vívóklub párbajtőrözője, egyéni
hetedik helyezéssel tért haza. A csaknem háromszáz

fős mezőnyben sikerült a dobogó közelébe kerülnie a tapolcai fiatalnak, akinek edzője a tavaly év végén elhunyt Horváthné Szalay
Gyöngyi volt, válogatott edzője Andrásfi Tibor.
(me)

Tapolca város helyi közleke- ben tartani a költségeket.
dését, amely cég a területileg Sándor László IPA tisztségilletékes Somló Volán Zrt. viselő és Rig Lajos országjogutódja. Az elmúlt év vé- gyűlési képviselő németorgén eldőlt, az említett üze- szági kapcsolatai, együttműmeltető által adott mintegy ködése és tárgyalásai révén,
40 milliós árajánlatot nem Regensburgból hamarosan
fogadja el a városvezetés, három Mercedes gépjármű
helyette használt buszok vá- érkezik Tapolcára. (FolytaA remélt pénzügyi megtaka- sárlásával és üzemeltetésé- tás a 2. oldalon „A jegyárak
rítást egyelőre csak kalku- vel igyekszik normál meder- nem...” címmel)
(tl)
lálni lehet, óvatos becslések
szerint, az akár a tízmillió
forintot is elérheti egy-egy
gazdálkodási évben. Az utazóközönség a jegyek és bérletek vásárlásával kapcsolatban tapasztalhat még változást. Szerződés szerint, tavaly január 1-től december
31-ig, illetve némileg meghosszabbítva ez év március
31-ig, az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Jelenleg Regensburgban teljesítenek szolgálatot, ám
Központ Zrt. látta, látja el hamarosan Tapolcára érkeznek a Mercedes Citarok
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A jegyárak Igazságosabb nyugdíjrendszert!
Az idősek társadalmát és a
nem
nyugdíjakat érintő szocialista álláspontról tartott sajtóváltoznak tájékoztatót,
majd fórumot
(Folytatás az 1. oldalról)
A minőségi, jól karbantartott
buszokhoz egyenként hatezer euróért jut hozzá a város. Amint a német üzemeltetőhöz megérkeznek a korábbiakat kiváltó, általuk
már megrendelt új buszok,
azonnal jöhetnek Tapolcára
a friss műszaki vizsgás,
zöldkártyával,
szükséges
engedélyekkel ellátott használt példányok. Üzemeltetésük, mint azt megtudtuk, a
Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. feladata lesz. Gáspár
András ügyvezető igazgató
lapunknak elmondta, hogy
tizenkét jelentkezőből választottak öt sofőrt a járatokra, akik a szükséges vizsgákkal rendelkeznek és tapolcaiak, vagy közvetlen Tapolca környékiek.
- A korszerű, alacsonypadlós buszok közül kettő, – jelenlegi terveink szerint – a
Pelion Szálloda fölötti garázssor arra alkalmas önkormányzati nagygarázsaiban kap majd telephelyet, a
tartalék harmadikat a kettes
fűtőmű Kazinczy téri telepén helyezzük el. A szervizelésre külső vállalkozóval,
céggel (felmerült, hogy a
Citarokkal már rendelkező,
a típust ismerő Volánnal) kötünk szerződést. A bérlet és
jegyárak tekintetében nem
lesz változás, azonban azok
értékesítési helyeiben igen.
Jegyet kizárólag a buszok
sofőrjeinél lehet majd váltani, bérleteket viszont cégünk
Arany János utcai céginformációs irodájában, illetve a
Tapolca- diszeli és Dobó lakótelepi kispostákon vehet
majd az utazóközönség- tájékoztatta lapunkat az ügyvezető igazgató.
(tl)

Korózs Lajos MSZP-s politikus, az Országgyűlés
Népjóléti Bizottságának elnöke kedden a VOKE Batsányi János Művelődési
Központban, ahol bemutatkozott Kárpáti Lajos, a párt
helyi országgyűlési képviselőjelöltje is. Korózs Lajos
elmondta, az Országos
Nyugdíjas Parlament az elmúlt időszakban minden
politikai pártnak meghívót
küldött egy kerekasztal létrehozására, a meghívást a
Fidesz- KDNP kivételével
gyakorlatilag minden parlamenten belüli és kívüli párt
elfogadta. Három hangsúlyos elemben teljes egyetértés mutatkozott a felek között. - Teljes volt az egyetér-

Meg kell védeni a hazai értékeket!
Fenyvesi Zoltánt indítja a
Fidesz-KDNP az áprilisi országgyűlési
választáson
Veszprém megye 3. számú
választókerületében. Ezt hétfőn jelentette be a kormány-

párti politikus Sümegen tartott sajtótájékoztatóján.
-Meg kell védenünk azokat
az értékeket, hagyományokat és kultúrát, amelyet őseink ránk hagytak, továbbá

azokat azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt
években a magyar kormány
az emberekkel közösen ért
el. Meg kell erősítenünk a
szakképzést, hogy a helyi
cégeknek legyen elég szakemberük. Fel kell lendítenünk a turizmust, ami ennek
a vidéknek a kitörési pontja!
- hangsúlyozta a képviselőjelölt. Majd hozzátette, azért
akar bekerülni a Parlamentbe, hogy azt tegye, ami egy
valódi országgyűlési képviselő dolga, vagyis a lehető
legtöbb fejlesztési forrást
Fenyvesi Zoltán Sümegen, Végh László polgármester hozza el Ajkának, Tapolcának, Sümegnek és az egész
ajánlása mellett jelentette be, hogy ő lesz a FideszKDNP képviselőjelöltje
Fotó: szj. Balaton-felvidéknek. (szj)

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

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

A polgárőrök jelenléte is visszatartó erő

Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054

A bűnözés ellen a legjobb
fegyver a megelőzés,
amelyben a rendőrség
stratégiai partnerként számít a helyi polgárőrökre.

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Egyebek közt ez is elhangzott a Tamási Áron Művelődési Központban tartott bűnwww.tapolcaiujsag.hu megelőzési fórumon, amely
polgárőr tagtoborzó is volt
Fogadóórák a városházán:
egyben. A minapi fórumot a
- Rig Lajos országgyűlési
nemrégiben Tölgyes Zsolt
képviselő minden hónap első
elnökletével újjáalakult tacsütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- polcai polgárőrség szervezte
kormányzati Hivatal udvari ta- a város polgármesterével
Dobó Zoltánnal és a Tanácstermében tart fogadóórát
polcai
Rendőrkapitányság
- Dobó Zoltán polgármester
munkatársával Horváth JóJanuár 29. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester zsef őrnaggyal együttműFebruár 5. 14.00-16.00
ködve. Rendőrségi oldalról

06/87/412-289

Kárpáti Lajos (balra)az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje és Korózs Lajos a párt nyugdíjas ügyekért felelős politikusa Tapolcán
Fotó: Töreky L.
tés abban, hogy szükség van bérektől alaposan elszakía korhatár alatti nyugdíjazás totta a nyugdíjakat. A harlehetőségére, amelyet 2012 madik ügy, ami mellé feljanuár elsejével szüntetett sorakoztak a pártok, az a
meg a Fidesz. A második té- nyugdíj-korrekciós program
Jelenleg
ma amiben egyetértett min- szükségessége.
den párt, a nyugdíj indexá- egymillió nyugdíjas él a füglás elégtelensége. A máso- getlen szervezetek által szádik Orbán kormány kizáró- mított és jelenleg közel
forintban
lag infláció követő nyugdíj- nyolcvanezer
emelési technikát alkalmaz, meghatározott létminimum
amely az utóbbi években a alatt - mondta a politikus. (tl)

INFORMÁCIÓ

elhangzott, a statisztikák
szerint, az ittas vezetés kivételével, az utóbbi években
csökkent Tapolcán a bűnözés, amely részben a polgárőrök jelenlétének is köszönhető. Elhangzott, értelemszerűen a polgárőröktől néhány órás szolgálatra számít, számíthat a rendőrség és
a város naponta. Jelenleg papíron húsz, valójában mindössze hat aktív, mozgósítható tagja van a szervezetnek,
akik zömében az esti órákban járőröznek a városban,
illetve segédkeznek a városi
rendezvények biztonságos
lebonyolításában. Eszközeik egy öreg, de jó karban
lévő Opel Astra személy-

gépkocsi, két robogó és két
kerékpár, távcsövek, reflektorok és szolgálati ruházat.
Működésüket, eszközparkjukat a pályázati lehetőségekkel élve fejleszthetik a
jövőben. Dobó Zoltán polgármester a tapolcai polgárőrség megerősítése érdekében, új adó-vevő eszközöket
és egy belvárosi irodát ígért
a polgárőr szervezetnek. A
fórumon hat új tag jelentkezett szolgálatra, ketten távollétükben jelezték belépési szándékukat. A helyi lovasközösség nevében Pék
László egy felajánlást tett,
miszerint a lovasok, lóháton,
polgárőr mellényben segítenék a szolgálatot.
(tl)
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Sportolók elismerése
Február kilencedikén lesz a hagyományos tapolcai sportgála
SPORTGÁLA - Az idén is
elismerik Tapolca legjobb
sportolóit, testnevelőit,
edzőit az immár évtizedes
hagyománnyal bíró ünnepélyes sportgálán, amely
jelen formájában immár a
tizenegyedik.

Rövid hírek
n TÚRA - A Tapolca
VSE Természetjáró szakosztály január 27-én, a 18
km távú Sümeg- SarvalyPusztamezői szőlőhegyHubertus- Uzsa útvonalon
kirándul. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel
7.25-kor, a busz 7.35-kor
indul. Az utazási költség
teljes áron a hazaúttal
együtt 775 Ft. Bárki csatlakozhat hozzájuk. (me)

ZENÉS VÍGJÁTÉK
- A sikeres novemberi bemutató után ismét láthatja
a közönség a Hyppolit a
lakáj című zenés vígjátékot a Tamási Áron Művelődési Központban február 23-án 19 órától és február 24-én 17 órától. Az
ősszel a Tapolcai Musical
Színpad társulata első alkalommal mutatkozott be
zenés vígjátékkal, a publikum nagy örömére. A premier jól sikerült, mindhárom napon telt ház fogadta a tizenhat szereplővel, korabeli jelmezekkel és díszlettel bemutatott darabot. Most újabb
két alkalommal tekinthetik meg az érdeklődők az
igazán szórakoztató történet a Tapolcai Musical
Színpad társulata tolmácsolásában.
(szj)
n

Az idei gála február 9-én,
pénteken lesz, este hét órás
kezdéssel, a helyszín természetesen a Csermák József
Rendezvénycsarnok. Erről
Dolezsár Erika és Horváth
Dorothy rendezvényszervezők tájékoztatták lapunkat.
Mint elmondták, a sportgála
díszvendége ezúttal dr.
Steinmetz Ádám olimpiai
bajnok vízilabdázó lesz. A
díjátadó ünnepséget Dobó
Zoltán polgármester nyitja
meg, a sportbált Rig Lajos
országgyűlési képviselő.
A rendezvényen a 2017-ben
kiemelkedő eredményeket
elérő sportolókat díjazzák,
külön a diák, a felnőtt, a senior korosztályokat, sőt a
testnevelőket és az edzőket
is. Átadják a "Hoppá" díja-

KULTÚRSAROK

A sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőket, edzőket, testnevelőket
minden év februárjában kitüntetik. A kép a tavalyi gálán készült
Fotó: tl.
kat, a "Legjobb sportoló" díjat, a "Testnevelési és Sport
kitüntetést".
Azt is megtudtuk, hogy
készülnek a szokásos ünnepi
külsőségekkel, erre az estére
bálteremmé alakul a csarnok
küzdőtere. Az ünnepi hangulatot megalapozza a vendégeket fogadó pezsgős szökőkút, és az “abból fakadó”

welcome drink. Ezúttal is
lesznek kisfilmek, zenés,
táncos betétek, a díjátadó
után pedig svédasztalos vacsorával, majd bállal folytatódik a program. Utóbbihoz
a Hellokids zenekar biztosítja a színvonalas muzsikát. A
tombola sem maradhat el,
ahol értékes nyeremények
találnak majd gazdára (fődíj:

Változatos repertoár, kifogástalan előadásban
és Zeneművészeti Szakközépiskola 9. osztályos tanulója játszotta, az ifjú tehetséget vastapssal jutalmazták
végül.
Különböző
hangszercsoportok állandóan változó témáit mutatta be a fúvószenekarok kedvelt zeneszerzője Jacob de Haan Crazy
Music in the air című műve.
Majd a közönség által talán
legjobban várt Ennio Morri-

Több évtizedes hagyomány folytatódott
(Folytatás az 1. oldalról)
A szünet után Robert W.
Smith: Iliad- ja következett.
Mint az Kovács Melinda
köszöntőjében elhangzott, a
szerző Amerika legnépszerűbb komponistája napjainkban. Több mint 400 művet írt, melyet szerte a világon nagy sikerrel játszanak a
fúvószenekarok.
Homérosz Odüsszeiája több
mint 3000 éve, a valaha írt
legnépszerűbb ókori görög
irodalmi mű. A zeneszerző
második szimfóniájában, 4

2 fő részére 3 nap/2éjszaka
teljes ellátással egy négy
csillagos hajdúszoboszlói
wellness szállodában).
A jegyek értékesítése már elkezdődött, az érdeklődők a
Városi Moziban, a Tourinform Irodában és a Csermák
József rendezvénycsarnokban vásárolhatják meg a belépőket.
(szj)

cone olasz zeneszerző kitűnő filmzenéi csendültek fel,
magával ragadó, semmi
mással nem hasonlítható
érzéssel. “A Jó, a Rossz, és a
Csúf” illetve a “Volt egyszer
egy Vadnyugat” című filmekből szólalt meg néhány
csodálatos részlet. A Péni
Béla karnagy által vezetett
tapolcai fúvósok és ütősök
immár sokadszor bizonyították, hogy ők egy valóban

jó zenekar, Tapolca egyik
büszkesége. A helyi zenekedvelők minden bizonnyal
szép élménnyel gazdagodtak, hiszen a csarnok színpadán sok tehetséges zenész
gondoskodott arról, hogy a
varázslatos szombat este feledhetetlenné váljon. A
hosszú percekig zúgó taps
megjárt az együttesnek, akik
a zárómű után még két ráadásszámot is előadtak. (szj)

Fotó: szj.

részben dolgozta fel a történetet, most az első részt, az
Iliászt hallhatta a publikum,
beleértve a kerekek csikorgását, a várost elpusztító tűz
hangjait, valamint a győztes
sereg örömrivalgását. Az
Oroszlánkirály című mesefilm zenéje szintén sikert
aratott, csakúgy, mint Tim
Rice és Andrew Lloyd Webber Evita című musicaljének
legismertebb dala, Ne sírj értem, Argentína. A trombitaszólót Haga Réka, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola Emlékezetes estét szerzett a közönségnek a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Fotó:szj
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Havazás várható,
Szeméthalom a szántóföldön
- Újdonság,
csúszhatnak az utak KÖRNYEZET
hogy már nem csak közAz Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint a
következő napokban havazás várható.

A hó, a köd, a szitáló eső, a
nedves, csúszós utak az év
utolsó és első hónapjaiban
mindennapossá válhatnak.
Főleg éjszaka, de nagyon
gyakran a nappali órákban is
jellemző lesz a fagypont
körüli hőmérséklet. A száraz
és nedves útszakaszok hirtelen válthatják egymást, ami
fokozott óvatosságot és fi-

gyelmet kíván a járművezetőktől. Nagyobb követési távolságot kell tartani, lassabban kell vezetni, így kisebb a
balesetek bekövetkezésének
kockázata. Rossz manőverezés esetén pedig a hibák
könnyebben korrigálhatóak.
Kérjük a közlekedőket, hogy
a megváltozott időjárási
viszonyoknak megfelelően
vezessék járművüket! - hívta
fel a közlekedők figyelmét a
télen jellemző veszélyre
Nagy Judit, a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési
főelőadója.

vetlenül az út mellett láthatunk visszataszító illegális lomis szeméthalmot,
hanem immáron egy-két
hete a szántóföld közepén is. Például mostanában Törekpusztánál. Valóban tehetetlenek vagyunk a jelenséggel és az
elkövetőkkel szemben?

Kevés irritálóbb és egyben
szomorúbb jelenség létezik,
mint a gyönyörű természeti
környezetet elcsúfító kidobott hulladék. A helyzet e téren úgy tűnik semmivel sem
jobb, mint a megelőző években, sőt gyakran úgy érzi az
ember, hogy rosszabb, mint
valaha. Szinte nincs Tapolca
környékén olyan erdőrész,
mező vagy útszéli megálló,
átjáró, ahol ne látnánk szándékosan lerakott hulladékot,
háztartási gép maradványokat, ruhaneműket, leharcolt
textil, vagy műanyag szemetet. A kisebb rakások, ha
azokat nem tünteti el a hatóságilag
szemétszállításra
kötelezett tulajdonos, (aki
egyébként az esetek kilencven százalékában sokkal inkább áldozata, mint tettese a
szemetelésnek) lassan igazi
szemétlerakóvá növekednek
az érintett földrészleten. Nemesvita és Tapolca között,
az út mellett, számos ponton
folyik rendszeres illegális
szemétlerakás. A jelenségből áradó hangulatot jól alátámasztja a szó, valóságos
A havas úton egészen más stílusban szükséges vezetni, “undormány” , ami ezeken a
sajnos hamar megtörténhet a baj
Fotó: Rendőrség helyeken kialakult az elmúlt

Lassan, de biztosan mindent eláraszt a szemét Fotó:tl.

években. Azonban egy új,
eddig nem látott jelenséggel
is gyarapodott az illegális
szemétlerakás egyébként is
vérlázító gyakorlata. Már a
szántóföld közepén is látható egy teherautónyi lomis
mocsok a törekpusztai szántás közepén. Hihetetlen,
megdöbbentő a tanúhegyek
ölelte mezőgazdasági területen mélyen benn elterülő, de
az útról még jól látható szemétrakás. Persze a zalahalápi hulladéklerakótól néhány
száz méter közelségbe, a haraszton is találhatunk nagyobb mennyiségben leömlesztett szemetet, ám akármilyen szomorú, de az szinte már megszokott látvány a

Hirdetés

Keretes hirdetés,
lakossági
apróhirdetés,
üzleti apró,
Családi- és
gyászhirdetések
Hívja
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu

tapolcaiak számára. Valóban
nincs megoldás? Kérjük olvasóinkat, amennyiben találkoznak hasonló jelenségekkel, fotózzák le és némi
információval ellátva, küldjék el szerkesztőségünknek!
Mi, hétről hétre közzéteszszük a képeket, szöveget, ezzel is felhívjuk a figyelmet
arra, hogy az illetékeseknek
ideje valamit lépni, tenni a
jelenség megfékezése érdekében.
A fotókat, a hozzá kapcsolódó információkat elektronikus levélben várjuk a
tapolcai7nap@gmail.com
címre! Természetesen olvasóink adatait bizalmasan kezeljük.
(tl)
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Választás 2018
A Fidesz Országos Választmányának múlt heti döntése értelmében az a megtiszteltetés
ért, hogy az április 8-i országgyűlési választáson a FideszKDNP jelöltje lehetek. A jelölést örömmel fogadtam el, ezúton is köszönöm a belém vetett
bizalmat.
1964-ben születtem Ajkán.
Boldog házasságban, józan
életvitelű, keresztény emberként jelenleg is itt élek. Némettörténelem szakos tanárként,
illetve iskolaigazgatóként dolgozom és évtizedek óta aktív
vagyok a közéletben. Büszke
vagyok rá, hogy feleségemmel,
aki szintén pedagógus, két fiút
neveltünk fel.
Az elmúlt évek során jelentős
vezetői tapasztalatra és magas
szintű gazdasági, politikai kapcsolatokra tettem szert városi,
kisebbségi és megyei önkormányzatok, valamint települési
bizottságok, illetve civil és
egyházi szervezetek irányítójaként, továbbá a Fidesz választókerületi elnökeként. Úgy
gondolom, hogy az Országgyűlésben hasznára lehetek ennek a
vidéknek.
Amit tudtam, azt eddig is megtettem. Többek között részem
van abban, hogy az ajkai mentőállomás pihenőjét felújították, a kórház CT-t vásárolt, a rászorulók élelmiszercsomagot
és ingyen tűzifát, a tapolcai zeneiskolások pedig új hangszereket kaptak. Öröm számomra,
hogy nem csak Ajkán, Tapolcán
és Sümegen, hanem a Balatonfelvidék kistelepülésein is fejlesztések valósulhattak meg.

2018. JANUÁR 26.

SZOLGÁLTATÁS

Bemutatkozás Zenénk és háttere

Fenyvesi Zoltán a FideszKDNP jelöltje
Az itt élőkkel együtt azonban
úgy hiszem, hogy egy országgyűlési képviselő többre is képes. Ezért szeretném, ha újra
valódi képviselete lenne térségünknek.
Úgy látom, hogy a választóknak 2018-ban lehetőségük van
nyugodt, megfontolt döntést
hozni. Egy optimista, biztonságos, gyarapodó és sikeres ország polgáraiként arról dönthetnek a környékünkön élők,
hogy ők is csatlakoznak-e az
országhoz. Én a szó klasszikus
értelmében nem politikus akarok lenni, hanem igazi lokálpatriótaként az önök képviselője.
Azért akarok bekerülni a parlamentbe, hogy azt tegyem, ami
egy valódi országgyűlési képviselő dolga: a lehető legtöbb
fejlesztési forrást hozzam el Ajkának, Tapolcának, Sümegnek
és az egész Balaton-felvidéknek. Nekem és nekünk ugyanis
ez a hely a világ közepe. Becsü-

löm az itt élők erőfeszítéseit,
tenni akarását. Megválasztásom esetén a kormány támogatásával biztonságot, nyugalmat, munkahelyeket és gyarapodást fogunk hozni ennek a régiónak. Ennek eléréséért azonban dolgozni kell, nem politizálni!
A jövőben közös sikerünk lehet
a szakképzés megerősítése,
hogy a helyi cégeknek legyen
elég szakemberük. Fel kell lendítenünk a turizmust, ami ennek a vidéknek a kitörési pontja. Meg kell védenünk azokat
az eredményeket, amelyeket az
elmúlt években a magyar kormány önökkel közösen ért el.
Meg kell védenünk azokat az
értékeket, hagyományokat és
kultúrát, amelyet őseink ránk
hagytak. Ezt szimbolizálja sajtótájékoztatónk helyszíne is,
hiszen Sümeg a középkorban
otthona és védelmezője volt
keresztény kultúránknak.
Meggyőződésem, hogy ki kell
mondani a nyilvánvalót: ha az
országgyűlési képviselő jóban
van a kormánnyal, akkor az jó
az általa képviselt településeknek. Nem azért, mert a támogatásokat pártpolitikai alapon
osztogatják - ha ez így lenne,
akkor Szeged például soha nem
kapott volna milliárdokat az
Orbán-kormánytól -, hanem
azért, mert az együttműködéshez méltányosság, korrektség
és profizmus kell.
Arra kérem önöket, hogy vegyenek részt április 8-án a választáson és hozzanak józan
döntést.
Fenyvesi Zoltán

E

mberi létünk egyik bizonyítéka, hogy hangulati
kommunikációinkat zenével is
kifejezhetjük. Ennek felsőbb
foka, amikor hozzáértők a bemutatott új szerzemények,
vagy már elismert zeneműveket kiemelt szórakozásképpen
hangversenyek keretében bemutatják. Sőt ismertetik.
Gyerekkoromtól
emlékeim
vannak találkozásaimról a zenével, hiszen elemi iskolás koromtól tanultam zongorázni,
szerettem a szép zenét, és megzavarását bűnnek tartottam.
Éppen ezért a hallgatók magatartásáról is van véleményem,
ami megegyezik Beethovenével. Őt zongorázás közben zavarta, ha a hallgatói, nemesek,
míg zongorázott trécselni kezdtek. Felugrott a zongora mellől,
és sértő véleményét hangosan
nyilvánítva ott hagyta őket.
Tapolca elmúlt zenei élete a
kezdeti néhány fős leventezenekar /Guttman Károly vezetésével/ mellett vendéglők cigányzenekarainak muzsikálását hallgathatta. Vagy Martonné Pollák Anna zongoratanárnőnél tanulhattak gyermekeik
zongorázni. De kórusmuzsikára családomból is emlékezem,
nagynéném a Palestrina Kórusban énekelt. Marx Viktor operetteket rendezett. Zenét igen,

de zenei szünetekben viselkedést nem oktattak ők sem. Erre
szeretnék kitérni.
Évek óta örömmel élvezem a
zeneiskolánk növendékeinek
Péni Béla karmester úr vezette
előadásait, melyekre a művészi
színvonal, a klasszikus zene remekeinek bemutatása mellett,
az új hangzásokat megismertető modern zene rendkívül fontos elismertetése is jellemez.
Mindezt biztos ízléssel összeválogatott, progresszív műsorral oldja meg. Ennyit a zenéről,
mert a zene hallgatóit is kellene, hogy a zenehallgatás szüneteiben a kulturált viselkedést
megismerjék és betartsák. Jól
esett, amikor az esti monstre
előadás műsorát okosan és kitűnő angol kiejtéssel Kovács
Melinda ismertette. Utána a következő számig, pisszenés sem
zavarta az ünnepi perceket. Tökéletes volt, mint a környezet,
mint a hallgatóság viselkedése.
Aztán hosszabb szünetben a tömött hallgatóságból sípolás,
füttyögés, visítás, üvöltés, tehát
nagyon barbár, kulturálatlan
hangmegnyilvánulások törtek
fel.
E viselkedés után visszatérni a
művészethez, megzavart estét
jelentett. Talán figyeljünk erre
is!
Dr. Sáry Gyula

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.

Online újságunk

Moziműsor

Visszapillantás - előretekintés

Tapolca Városi Mozi

A 2017-es év ismét egy munkában gazdag esztendő volt, ráadásul nehéz, főleg az első félév az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány számára.
Az év úgy indult, hogy egy új
menhelyes autót kellett beszereznünk használtan, amely felemésztette a befolyt SZJA 1%
nagy részét. Normális esetben
az SZJA 1% összege fedezi a
menhely költségeit pár hónapra. Tárgyi adományként tápot
kaptunk volt, de sajnos kevés
pénzadomány érkezett. Így az
autó miatt keletkezett bevételkiesés érzékenyen érintett minket, a rezsidíjakra, állatorvosi
költségekre és a munkaerő
költségekre nem jutott elég fedezet. Csak úgy tudtuk túlélni a
kialakult helyzetet, hogy 3000
Eurót a saját pénzünkből tettünk be a menhely kasszájába.
A nyár elején Dobó Zoltán polgármester és a képviselő testület megszavazta, hogy a menhelynek jusson 500.000 Ft támogatás. Ez abban a helyzetben nagy segítség volt és még

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Január 25 - 31.
csütörtök – szerda
.27 – 28. szombat – vasárnap
14:00 3D 1400,-Ft
TAD, az utolsó felfedező
Színes, szinkronizált spanyol
animációs kalandfilm
Hossz: 86 perc
...
25 – 31. csütörtök - szerda
16:00 1400,-Ft
AZ ÚTVESZTŐ:
Halálkúra 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció/sci-fi/thriller
...
25 - 31. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
A legsötétebb óra
Színes, szinkronizált angol
életrajzi film
Hossz: 126 perc
...
25 – 31. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
Apavadászat
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 113 perc

mindig nagyon hálásak vagyunk érte.
Az élet sohasem egy zsákutca –
a nagy csoda be is következett
még több segítség képében.
Egy német állatbarát, aki már
15 éve ismer minket és már
sokszor segített nehéz helyzetekben, a "Hunde ohne Schutz"
partnerünk
közvetítésével
10.000 Eurót adományozott.
Ezeken túl a hab a tortán az
volt, hogy egy teljesen új szintén német szponzor csatlakozott hozzánk. Az ő szívügye a
cicák, ami duplán csodálatos
nekünk, mert a menhely cicáinak eddig nagyon kevés támogatója akadt. A "Hunde ohne
Schutz" hivatalos autója nem
győzte lehozni a sok adományt
(cicakonzervet, tápot, kaparófát stb). Azon kívül pénzadományt is kaptunk az ivartalanítási akcióinkhoz.
Ez azért is nagy ajándék volt,
mert ilyen cicamizériás évünk
még nem volt. Volt egy időszak, amikor majdnem 60 cicánk volt egy időben. Állator-

vosunktól mindig kikaptunk,
hogy miért veszünk még újra és
újra fel macskákat.
2018-ra úgy döntöttünk, hogy
ennyi állatot már nem fogunk
felvenni az ország egész területéről, főleg kölyökkutyákat,
akiknek a felnevelése nagyon
költséges. Mindig olyan nehéz
nemet mondani, amikor főleg a
keleti országrész sintértelepeiről jönnek segélyhívások. Nálunk a környéken már a több
éves ivartalanítási aktivitásunknak köszönhetően kevesebb nem kívánt kölyökkutya
van. Azt a pénzt, amit a fentiekre nem tudunk fordítani, a
menhely renoválására kell átcsoportosítanunk. Még mindig
vannak tetők, amikre nem jutott
felújítás és beáznak. A kennelsorok készen vannak, kivéve a
karantén, és a főépületi tető is
már 20 éves. Ennek a költsége
hatalmas, ezért arra gondoltuk,
milyen jó lenne, ha mindenki
egy kicsit segítene, aki velünk
szimpatizál. A facebook oldalunkat már több, mint 2000 em-

www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

ber követi, aminek nagyon örülünk. Arra gondoltunk, hogy ha
minden követő fel tudna ajánlani egy kis pénzt (akár csak
1000 forintot is) erre a célra, akkor reális esély lenne rá, hogy
tavasszal elkezdjük a renoválást.
Amit viszont 2018-ban sem fogunk semmiképpen mellőzni,
az a fő profilunk, az ivartalanítás propagálása. Továbbra is
mindenki fordulhat hozzánk
segítségért.
Ulrike Vollner
T-né Bogdán Mariann
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Hajráztak a kosarasok

Teremfoci
az újévben

A sportágban már hírnevet szereztek a tapolcai együttesek

Tizenhat férficsapat küzdött meg a dobogóra jutásért az egész napos Újévi
Kupa teremlabdarúgó tornán január első vasárnapján, a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

KOSÁRLABDA - Remek
eredményekkel zárta az
előző évet a Tapolca VSE
kosárlabda szakosztály.

A megyei bajnokság első kadet fordulójára utazott vendégségbe az U16-os fiú
csapat Várpalota második
számú alakulatához. A tapolcai fiúk már az elejétől fogva
nagy iramot diktálva, sorra
dobták a kosarakat. A találkozó Várpalota/B - Tapolca
VSE/Sasok 13:79 arányú
végeredménnyel zárult.

Magabiztos
győzelem a
Pápa KC ellen
Az Országos U14-es lány
bajnokságban, az első két
negyedben a csapat akkora
fordulaton játszott, hogy 23
pontos különbséget kialakítva, állva hagyta ellenfelét. A
második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, a fiatalabb játékosok is szépen szerepeltek. A végeredmény Tapolcai Oroszlánok - Tatabá-

Az első az LK Bulls Szombathely lett, a második a
Karakt-Air, a harmadik az
Izomláz, a negyedik helyen
pedig a TIAC VSE, Tapolcai
Sasok néven indult csapata
végzett. A legjobb kapus Kocsis Patrik (Izomláz), a legjobb mezőnyjátékos Marton
Gergő (Karakt – Air), míg a
gólkirály címet Szabó Bálint
(LK Bulls Szombathely) érdemelte ki.
(me)
A Tapolcai Oroszlánok edzőikkel, Molnár Lajossal (balra) és Csikós Tiborral
Fotó: TVSE kosárlabda szakosztály

nyai KC 83:58. A balatonfüredi, U12-es Megyei
Gyermek Bajnokság második fordulója szakosztályi rangadóval kezdődött.
A tapolcai fiúk erős iramot
diktáltak, melyhez a lányok
a mérkőzés második részében egyre több sikeres támadás befejezéssel zárkóztak,
de végül a fiúk bizonyultak

erősebbnek, Tapolcai Tigrisek – Tapolcai Párducok
67:43 eredménnyel zárult az
összecsapás. A fordulón a
harmadik helyért a hazai
csapattal szálltak csatába a
Tapolcai Párducok. A vendég lányok magabiztos játékkal, minden játékrészt
megnyerve 24:47 arányú
győzelmet aratottak a Bala-

tonfüredi KC felett. A forduló döntőjébe jutva az elejétől kezdve magas fordulatot diktálva, a Tapolcai Tigrisek gyorsan kifejezésre
juttatták győzni akarásukat.
Szép játékkal, sok átadással,
végül minden negyedet
megnyerve, 32:79 arányban
győzték le a Pápa KC csapatát.
(me)

A pályán a TIAC VSE,
Tapolcai Sasok csapata és
a keszthelyi Lap Land
focistái
Fotó: me

Az idei év első sakkérmei
A XI. MAL Kupa Újévi
Sakkversenyről a Tapolca
VSE szinte az összes dobogós helyet elhozta ifjúsági és felnőtt kategóriában.

Emléktorna másodszor. A pályán a darvastói és a lesencetomaji (fehérben) csapat
Fotó: Májer Edit

Focival emlékeztek
Másodszorra szervezték
meg két hete a Lasztovicza Jenő és Ács János
Teremlabdarúgó Emléktornát a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

Az egykori országgyűlési
képviselő és polgármester
helyi sportéletet támogató
tevékenysége előtt is tisztelegtek a rendezvénnyel, ahol
a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
Integrált
Intézményének

együttesei, azaz Dáka,
Nyírlak,
Lesencetomaj,
Kamond, Darvastó legrátermettebb
labdarúgói
mérkőztek meg. A Veszprém
Megyei Önkormányzat és az
integrált intézmények munkatársaiból válogatott csapatok is összemérték erejüket a pályán. A Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége, a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ és az integrált
intézmény közös szervezésében valósult meg a torna. (m)

dobogón, az összesítésben
első Tapolca IFI 1, míg második Tapolca IFI 2 csapata.
Az egyéni versenyben nemenként ültek asztalhoz a
versenyzők. I. korcsoportban aranyérmes Kis Letti és
Tóth Barnabás. II. korcsoportban az első Szücs Vivien,
a második Horváth Barnabás, a harmadik helyet pedig
Kasnya Péter szerezte meg.
III. korcsoportban ezüstér-

mes Szőke Kristóf, míg IV.
korcsoportban aranyérmes
Enyingi Bence. Az Istvándi
Lajos, Bodó Norbert, Bodó
Bence, Margl Roland, Kosztolánczi Gyula felnőtt együttes a csapatversenyben
bronzérmet szerzett. Értékes
eredmény még az Érseki Tamara, Juhász Judit, Simó Judit, Bodó Boglárka alkotta
csapat negyedik helyezése a
felnőtt csoportban.
(me)

Nem sokat unatkoztak a helyi sakkozók az elmúlt hónapokban. Az országos csapatbajnokság fordulóin szerepeltek remek eredményekkel, a tavalyi évet számos,
különböző korosztályt megmozgató versenyekkel és
programokkal zárták.
Az Istvándi Lajos vezette
szakosztály, a tőlük megszokott magas színvonalat tartva kezdte meg az újévet is.
Az első idei megmérettetésükön, az év eleji ajkai versenyen rekord született, annak történetében ugyanis soha ennyien még nem neveztek egy szakosztályból,
mint most. Tapolca harminchárom fővel érkezett.
Jól kezdték az évet a tapolcai sakkozók. A képen az
Az ifjúsági sakkozók min- aranyérmes IFI csapat, azaz (balról) Szőke Kristóf,
den csoportban ott voltak a Tóth Barnabás és Kis Letti Fotó:TVSE sakk szakoszt.

8 - TAPOLCAI ÚJSÁG
Rendőrségi hírek
n ÁTTÉRT a szemközti
forgalmi sávba és összeütközött egy másik gépkocsival az a sofőr, akivel szemben bíróság elé állítást javasolnak a tapolcai rendőrök.
A Tapolcai Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan
okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytatott eljárást egy
tapolcai lakossal szemben.
Az 57 éves nő 2017. november 23-án 7 óra 45 perckor
személygépkocsival közlekedett Káptalantóti külterületén, Kékkút felől Gyulakeszi irányába. A járművezető
egy jobbra ívelő kanyarban
áttért a másik forgalmi sávba, és összeütközött a szemből érkező gépkocsival,
melynek vezetője és utasa
súlyos sérüléseket szenvedett. A Tapolcai Rendőrkapitányság a napokban bíróság
elé állítási javaslattal lezárta
a baleset vizsgálatát, és az
ügy iratait megküldte a járási ügyészségnek - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit
Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.

MOZAIK

Többen megrémültek
Hatalmas Boeing a fejünk felett, félelmetesen alacsonyan
MÉLYREPÜLÉS? - Akik
látták
megdöbbentek,
hogy milyen „alacsonyan”
repül. Volt, aki arról számolt be, hogy szinte meg
tudta volna érinteni a gép
hasát. Környékünkön is
fel, felbukkan mostanában egy sokak száma ismeretlen eredetű légi
jármű.

A mellékelt képen látható repülőgép nagy morajjal érkezett a Lesencék irányából, a
fotós felett szállt, leírt egy
nagy kört a levegőben, billegette a szárnyát, és Szigliget, Badacsony irányába repült tovább.A repülőgépet
az elmúlt héten sokan észlelték, van akit metszés közben ért a szerencse, hogy
láthatja, mások megrémültek amikor feltűnt, arra gondoltak, hogy le fog zuhanni.
A gépről készült fotót többen komentelték lapunk Facebook-oldalán. A légi közlekedésben jártasabb hozzászólók pedig azonosították
is a kép alapján a repülőt.

A pápai légibázison állomásozó C-17 Globemaster III teherszállítógép törzshossza
53 méter, a szárnyak fesztávolsága 51,75 méter
Fotó: Töreky László
Eszerint, a gép a Pápán állomásozó három darab Boeing
C17 Globemaster III-as
egyike. 2009 tavaszától
szolgál Magyarországon,
rendeltetése katonai légiszállítás, ejtőernyős bevetés,
teherszállítás. Van aki azt ál-

SZEM - PONT
Több mint egy évtizede meredeznek a semmibe a csupasz
falak a Május 1. utcában a félbehagyott lakópark-beruházás sajátos lenyomataként. A 2005-ös alapkőletételnél
bemutatott, három egymásba kapcsolt épületszárnyat és
az általuk határolt két zárt udvart bemutató terv csak
részben valósult meg. Az építkezés a lakáspiac kedvezőtlen alakulása miatt megállt. Egy ideig úgy tűnt, csak átmenetileg, ám lassan tizenhárom év telt el az alapkőletétel óta. Tavaly egy ingatlanos cég tett egy próbát, de
nem sikerült értékesíteniük előzetesen annyi lakást, hogy
megkockáztassák az építkezés megkezdését. A szomszédban lakók viszont egyre nehezebben viselik a lassan háborús állapotokat idéző helyzetet. Büdös, csúnya, patkánylakta hellyé változott az egykor szép reményekkel
kecsegtető projekt. Mára néhány hajléktalan is menedékként használja az alsó szintet. Vizelet- és ürülék szaga
terjeng, gyorsan hízó, undorító szemétkupacok látványa
fogadja az erkélyről, ablakból kinézőket. Vajon tényleg
így kell ennek lennie? Emlékszem az egyik rokonomat az
építési hatóság azért rótta meg, mert az ablak 10 centivel
lejjebb került a tervhez képest. Itt meg a disznóóllal kell
együtt élnie egy lakóközösségnek. Meg a városnak. (szj)

Írjanak nekünk,
ha van miről!
tapolcai7nap@gmail.com

2018. JANUÁR 26.

Május 1. utca, „lakópark” 2005-ből

Fotó: szj.

lította, hogy amikor „alacsonyan” repül, a légelhárítás kikerülésének egyik lehetséges módját gyakorolja.
A gép méreteiről tudni kell,
hogy a géptest és a szárny
fesztáv is rendkívül nagy. A
megszokott polgári utas-

szállító gépekhez képest is
hatalmas méret keltheti egyben azt az érzést, hogy szinte
meg tudnánk érinteni a repülő alját. Nehéz megítélni,
hogy éppen milyen magasan
repül, a roppant méret miatt
csalóka lehet a saccolás. (tl)

Heti SÜTI

Piaci információk

Szalagos fánk

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 2,3 dkg
élesztő, 3 tojás sárgája, 5 dkg vaj
vagy margarin, 5 dkg porcukor,
késhegynyi só, kb. 3,5 dl tej, kevés
rum, olaj a sütéshez
Elkészítés: Az élesztőt pici cukorral, 1 dl tejjel felfuttatjuk, a liszttel
és a többi hozzávalóval nem túl kemény tésztát dagasztunk kézzel,
vagy géppel. Langyos helyen duplájára kelesztjük, majd lisztezett
deszkára borítjuk. Ujjnyi vastagra
nyújtjuk, vizespohár nagyságú
fánkszúróval kiszaggatjuk és
konyharuhával letakarva még kb.
½ óráig kelesztjük. Ezután középforró, bő olajban, egyenletes tűzön
sütjük. A megkelt fánk felső része
kerüljön a sütéskor alulra, egyszerre csak annyit süssünk,
amennyi kényelmesen elfér, hogy
helye legyen a növekedésre. Amikor az olajba tesszük, közepét az
ujjunkkal benyomjuk. A sütés kezdetén az edényt lefedjük, majd ha
átfordítottuk, fedő nélkül sütjük
tovább. Szűrőkanállal szedjük ki
papírra, és még forrón meghintjük
vaníliás cukorral. Sárgabarack lekvárral kínáljuk!
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50-55 Ft/db
Burgonya: 159-188 Ft/kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
V.hagyma: 129-200 Ft/kg
Paprika: 880-900 Ft/kg
Paradicsom: 780 Ft/kg
Uborka: 698 Ft/kg
Körte: 490 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Kiwi: 480 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Banán: 478 Ft/kg

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

