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Együtt a mellrák ellen
Több mint százan csatlakoztak a figyelemfelhívó sétához
Október világszerte a
mellrák elleni küzdelem
hónapja. Idén Tapolca is
csatlakozott a kezdeményezéshez. Figyelemfelhívó sétát tartottak hétfőn
kora este.

A Tapolcai Egészségfejlesztési Iroda első alkalommal
szervezete meg Együtt a
mellrák ellen kampányát,
melynek keretében a mellrák elleni küzdelem világnapján, október első napján
közös sétát szerveztek. Ebben a hónapban világszerte
nők milliói fognak össze annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a betegségre,
valamint a szűrővizsgálatok
fontosságára.
Az iroda előtt gyülekeztek
nemcsak a különböző korosztályú nők, hanem férfiak
is. A kampány színvilágához
igazodva rózsaszín lufit és
szalagot kapott minden
résztvevő. Kora este száztízen sétáltak együtt három kilométert a Fő tér, Kisfaludy
Sándor utca, Bem apó utca,
Juhász Gyula utca, Halápi
út, Ady Endre utca, Hősök

A séta tapolcai résztvevői a kampányt szimbolizáló szalagformát is felvették egy
fénykép erejéig hétfőn
Fotó: Májer Edit
tere, Deák Ferenc utca útvonalon.
Fábián Kata szervező elmondta, több, a kampányhoz kapcsolódó programra
is várják még az érdeklődőket októberben. Szeretnének az egész témával foglalkozni, így a prevenciós előadásoktól kezdve, az önvizsgálaton túl a kezelésről is

lesz szó rendezvényeiken.
Csatlakoztak a Movember
mozgalomhoz is, mely a férfiakat érinti. Céljuk, hogy
felhívják a figyelmet a
prosztatarák megelőzésének
fontosságára, propagálják az
egészséges életvitel fontosságát, tevékenységünkkel
hozzájáruljunk ahhoz, hogy
a férfiak halálozási korha-

tára kitolódjon, valamint rávilágítsanak a szűrővizsgálatok fontosságára. Több
programra is számíthatnak
az érdeklődők, többek között előadásokra, PSA szűrésre, a leglátványosabb mégis a bajusznövesztő kezdeményezés, illetve annak zárása, a bajusz szépségverseny lesz.
(me)

Több selejt,
gyorsabban
Sorra tűnnek el azok
a mesterségek, amelyek művelői megjavítottak valamit, ami elromlott. A cipőt, a ruhát, a szerszámot érdemesnek
találták
eleink arra, hogy
szakember segítségével meghosszabbítsák élettartamát.
Később ebbe a sorba
csatlakoztak be az
elektronikai
eszközök. Mai szemmel
nézve szinte nosztalgikus, hogy a meghibásodott tévét szerelőhöz vittük, nem a
hulladékudvarba. A
gyártók valaha büszkék voltak termékük
tartósságára, ami sok
esetben
összeforrt
egy-egy márkanévvel. Napjainkban az új
a trendi, ami rossz kidobandó. Helyette jöhet egy másik, ami
persze mindig gyorsabban tönkremegy,
mint az elődje. Legyen az tévé, mosógép, kéziszerszám,
vagy pulóver.
Szijártó János

Pisztráng- és Borfesztivál
Nyolcadik
alkalommal
rendezték meg a Tapolcai
Pisztráng- és Borfesztivált a hétvégén a Malomtónál. A programok pénteken kezdődtek és vasárnapig tartottak.

Helyi általános és középiskolások, valamint a Tapolcai
Trappolók csatlakoztak a futáshoz
Fotó: Májer Edit

Tapolcáról indult a megyefutás
Idén is Tapolcáról indult a
Megyefutás. A Tapolcai
Trappolók, valamit általános
és középiskolások csatlakoztak a futáshoz. A Veszprém Megyei Önkormányzat
és a Veszprém Megyei

Sportszövetség szervezésében megvalósított, két napos
rendezvény múlt hét szerdán
rajtolt el Tapolcáról, a Hősök teréről.
(Folyt. a 2. oldalon „Körbevitték...” címmel)
(me)

Az ünnepélyes megnyitót
hagyományosan az Alsó-tónál felállított színpadon tartották, ahol Fenyvesi Zoltán
országgyűlési képviselő, valamint Dobó Zoltán polgármester mondott köszöntőt. A
képviselő a szezonalitás
megszüntetése kapcsán arról
szólt, hogy e cél eléréséhez
mindenképpen jó lehetőség
a színvonalas rendezvények
szervezése. Mint jelen esetben az immár nyolcadik alkalommal megnyitott Tapolcai Pisztráng- és Borfeszti-

vál, ahova mindig sok helyről érkeznek a turisták. A
polgármester úgy fogalmazott, hogy a rendezvény ma a
város, a közösség ünnepe,
ahol Tapolca megmutatkozhat az idelátogató vendégek
előtt. Beszédében kiemelte a
fesztivál turisztikai vonzerejét, amely a város számára
kiemelten fontos, s egyben
kifejezte reményét, hogy
lesz folytatás, és még sok
Egy finom
sült pisztráng Mezőssy Tamástól a
jól sikerült
hétvégi
fesztiválon
Fotó: szj.

fesztivált nyithatnak meg
Tapolcán.
A tapolcai önkormányzat
egyébként 3,5 millió forinttal támogatta az idei rendezvénysorozatot. A programok
most is három színpadon, illetve az ezeket összekötő részeken zajlottak, a hal, a bor,
pedig megfelelő mennyiségben és minőségben állt a
nagyérdemű rendelkezésére vasárnap estig.
(szj)
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Körbevitték
a megye
zászlóját
(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcáról indult Megyefutás résztvevői váltófutással látogatták végig Veszprém megye nagyobb településeit, körbehordozták a megyezászlót, amire minden
érintett település emlékszalagot kötött. Az egyes helyszíneken, helyi iskolások,
sportolók is becsatlakoztak
az általuk választott távokon.
Tapolcán Dobó Zoltán polgármester kötötte fel az emlékszalagot, és köszöntötte a
résztvevőket. A Tapolcai
Trappolók közül Réffi Tünde, Vajainé Szabó Beatrix,
illetve Domán Gábor futott
Devecserig, a Szász Márton
Általános Iskola, a Bárdos
Lajos Székhelyintézmény 8.
A, a Kazinczy Ferenc Tagintézmény 7. B, a Batsányi János Gimnázium 10. A osztálya pedig a város határáig
kísérte őket. A sportesemény
másnap ért véget Balatonfüreden.
(me)
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Ósdi padok helyett,
kiváló német bútorok
ADOMÁNY - Jó állapotú
és kiváló minőségű német
iskolai bútorzatot, köztük
székeket, asztalokat kapott ajándékba a Batsányi
általános iskolai tagintézmény a napokban. A városnak csak a szállítás
költségeit kellett vállalnia
Regensburgból Tapolcára.

Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi a Batsányi iskola tagintézmény-vezetője lapunknak
elmondta, rendkívül örülnek
az adománynak, hiszen az
általános iskola jelenlegi
bútorai több mint három
évtizedet szolgáltak már, a
gyerekek által használt padok pedig mára különösen
rossz állapotba kerültek.
- Egyáltalán nem mindegy,
hogy tanulóink milyen székeken ülnek a tanórákon.
Ezek a német asztalok és
székek nem csak jobbak és
szebbek, de méretükben és
ergonómiájukban is illesz-

INFORMÁCIÓ
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

A batsányis tanulók segédkeztek a lerakodásnál Rig
Lajos országgyűlési képviselőnek
Fotó: Töreky L.
kednek a gyerekek méreté- jos országgyűlési képviselő
hez, testi adottságaihoz. szervezése, munkája révén
Három különböző méretben kerülhetett át a baráti német
kaptuk őket, de állíthatóak város tanintézményéből a
is. Ha meg kellene vásárol- tapolcai iskolába. Az iskolai
nunk egy ilyen minőségű és bútorzat mellé egy csocsómennyiségű új iskolai bú- asztalt is küldtek a németek,
torzatot, az nagyjából két- érthető módon ennek örülmillió forintba kerülne - tek a legjobban a diákok.
árulta el lapunknak az intéz- A kamionban érkezett toményvezető. Az iskola szá- vábbi három elektromos bemára különösen értékes tegágy is, azok a mindszállítmány Sándor László szentkállai idősek otthonába
(tl)
IPA tisztségviselő és Rig La- kerülnek hamarosan.

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:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Fiatal vendégek Marcelházáról
járt fiatalokat Tapolca polgármestere meleg szavakkal
köszöntötte. Megtudtuk, az
államilag támogatott Határtalanul program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy
a nemzettudatot erősítse a fiatalokban, illetve felkeltse a
felelősség érzését a határon
túli nemzettársaik irányába.
A közös programok tervezése, megvalósítása során a
határ két oldalán élő magyar
fiatalok közötti összetartás a
program megalkotóinak reményei szerint erősödik. A
hagyományos, régi magyar
játékok felelevenítése, a közös sportolás, az izgalmas
Bajner Imre igazgató veze- versenyek hamar barátivá
tésével a tópartot már meg- teszik a távoli iskolák diák-

Marcelházáról érkezett diákcsoportot fogadott a város
nevében Dobó Zoltán polgármester a Tavasbarlang
Látogatóközpont előtt a minap. A felvidéki magyar fiatalok számára gazdag programokkal készült a vendéglátó Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola.

Programajánló

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

n 2018. október 7-én II. Tapolcai Lekvárversenyt és
Könyvbörzét rendeznek a Városi Piac és Vásárcsarnokban. A versenynapon a lekvárokat 8-9 óra között lehet
benevezni. A könyvbörzére minden régi, elcserélni kívánt
könyvvel érkezőt várnak.
n 2018. október 12-én a Tamási Áron Művelődési Központban "Avagy miért ne próbáljuk megérteni a nőket"
címmel Csányi Sándor tart önálló estet.
n 2018. október 14-én tartják az Európai Art Mozi Napot a
Városi Moziban. Ennek keretein belül 15.30-tól 20 óráig
magyar filmeket játszanak: az Egri Csillagok, az Egy Nap,
illetve a Ruben Brandt, a gyűjtő című filmeket vetítik.

jai közötti viszonyt. Marcelházával régi kapcsolatot
ápol a város, már több alkalommal jártak tapolcai
diákok a Felvidéken, ahogy
Szlovákiából is érkeztek
már korábban tanulók Tapolcára. Ezúttal Tapolcán,
illetve városunk általános iskoláján volt a sor, hogy jó
vendéglátóként tartalmas és
élménydús programokkal
kedveskedjen a határon túli
magyar fiataloknak. A
rendelkezésre álló két napba
múzeumlátogatás, sportfoglalkozás, tavasbarlangi csónakázás, hajókirándulás, kerékpáros kirándulás és többek között egy Csobánc-hegyi túra is belefért.
(tl)

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 30/240-5054

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Október 8. 14.00-16.00
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Őrzik a hagyományt

Októberi
túrázás

Szent Mihály-napi vásárt rendeztek a Barackvirág Óvodában

A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály októberben
is várja szombatonként túráira az érdeklődőket. 6-án a
18 km távú LesenceistvándSzapocsaErdésztelepKecskevár- kilátó- Uzsa útvonalon kirándulnak. Találkozó a Tapolcai Autóbuszpályaudvaron szombaton
reggel 7.25-kor, a busz 7.35kor indul. Az utazási költség
teljes áron, a hazaúttal
együtt 560 Ft.
13-án a Balatonakali- Horog-völgy- Kű-völgy- Dörgicse- Zánka, 20-án a Mindszentkálla- Kopasz-hegyViszkelén- Csobánc- Gyulakeszi útvonalat teszik meg.
23-án, kedden autóbuszos
kirándulás a Visegrádi –
hegységbe, a Rám-szakadék- Dobogókő- Prédikálószék- Vadálló-kövek túraútvonalon és/vagy városnézés
Visegrádon, majd Párkányban. Jelentkezési határidő
október 19. További információk - Für Ágnes: 36/20616-02-65. A hónap utolsó
túráján, 27-én a Szentbékkálla- Kopácsi-hegy- Fekete-hegy- Kapolcs távon tervezik a kirándulást.
(me)

Eltelt két év, így ismét
megrendezték a vásárt a
kicsik örömére a Mihály
napot megelőző péntek
délután.

Szokatlan látvány fogadta
azokat, akik az óvoda környékén sétáltak aznap,
ugyanis annak ellenére,
hogy megkezdődött a hétvége, az udvart óvodások lepték el, szüleik, családjuk kíséretében. Régen Szent Mihály napján hajtották be az
állatokat a faluba, mulatságokat, bálokat, vásárokat
rendeztek, az időjárással
kapcsolatos jóslások is kötődtek ehhez a dátumhoz.
Hogy miért fordítanak ma is
nagy figyelmet erre az eseményre egy óvodában? Hagyományőrző ovi vagyunk –
mondja Gáspár Györgyné
„Teca néni”, az intézmény
óvodapedagógusa. Szerették volna a régi vásári hangulatot a gyermekeknek bemutatni, és mivel sok szervezést igényel mind az óvoda, mind a szülők részéről,
ezért kétévente szervezik
Néhány éve, közvetlenül a
helyi választások után alakult meg polgármesteri kérésre Tapolcán a kulturális
kabinet. Az önkormányzati
szerveződés feladata abban
állt, hogy a város szerteágazó kulturális életébe rendszert és új színeket hozzon a
nemzeti gondolat és értékszemlélet mentén.
Mit sikerült és mit nem sikerült megvalósítani azokból az elképzelésekből,
amelyeket a kabinet kitűzött
maga elé?- erről kérdeztük a
vezetőt, Pass Sándort.
-Sokan még emlékeznek rá,
hogy évekkel a választások
előtt volt egy kis egyesületünk, amit úgy hívtak, hogy
Tapolcaiak a Nemzetért
Egyesület. A hőskorban
negyvenen, ötvenen is öszszejöttünk egy akkoriban
nagyobb közönség befogadásra is alkalmas vendéglátóhelyen. Később, amint lehetőségünk nyílt rá, a Tamási Áron Művelődési Központban vittük közönség elé
Wass Albert estünket, vagy
éppen áprilisi költészet napi
megemlékezéseinket. Már
akkoriban volt egy olyan

Régen a vásárokhoz hozzátartozott a kisbíró is, ezt sem szerették volna figyelmen
kívül hagyni, a szerepét Szabó Csaba néptáncoktató töltötte be Fotó: Szigetvári Réka
meg. Már hetek óta portéká- sárolta, minden saját készí- kívül hagyni, a szerepét
kat készítenek a gyermekek- tésű volt. Gáspár Györgyné Szabó Csaba néptáncoktató
kel, amiket aranytallérokkal kiemelte a szülők szerepét, töltötte be, aki 17 órakor
tudnak megvásárolni. Nagy segítőkészségét, akik min- megnyitotta a rendezvényt,
hangsúlyt fektettek a kéz- den évben támogatják a akkortól volt szabad a vásár.
művességre, hogy olyan ter- programot, sütnek, porté- A ráhangolódást a délelőtt
mékeket kaphassanak meg, kákkal készülnek és az óvó- folyamán Tóth-Rompos Patamihez egy játékboltban nőkkel együtt egy szép dél- ríciáék zenés műsora segínem férnének hozzá: mézes- utánt szerveznek a csalá- tette elő.
kalács, lekvárok, bábuk, doknak, gyermekeknek. Ré- Amint azt megtudtuk, a kökard – minden, ami a régi vá- gen a vásárokhoz hozzátar- vetkező nagyobb, hagyosárok hangulatát idézi. Eze- tozott a kisbíró is, ezt sem mányőrző rendezvény a
ket az óvoda sem boltban vá- szerették volna figyelmen Márton nap lesz majd. (sr)

Élénk a város kulturális élete

Pass Sándor: Koordináljuk a városi rendezvényeket,
hogy ne egymást oltsák ki
Fotó: tl.
elképzelésünk, hogy ismert tottuk, hogy a magyar törszellemi nagyságaink mel- ténelmi hősöket, nagyságolett, azokat az írókat és köl- kat emeljünk ki a magunk
tőket is meg kell mutatni a eszközeivel a feledés homátapolcaiaknak, amelyeket a lyából, olyanokat, akik megpolitika és vele egyetértés- kérdőjelezhetetlen példaben hosszú évtizedeken ke- képként állíthatók a ma emresztül a fősodratú kulturális bere, különösen az ifjúság
éra elhallgatott. Ilyenek vol- számára. Így kezdtük el üntak azok a határon túli ma- nepelni a Magyar Szentek
gyar szerzők akik közé Wass Napját, illetve hasonló
Albert, vagy éppen Remé- okokból állítottuk fel a ketnyik Sándor is tartozott. Az tős keresztet a Kazinczy- téirodalmon túl fontosnak tar- ren. Úgy gondolom ma is,

hogy égető szükség van
olyan hősökre, jelképekre és
társadalmi mintákra, amelyek politikai nézettől függetlenül tisztelhetők és példaképként állíthatók a magyar emberek elé. Erre az
alapra építkezve, ezekből az
értékekből kiindulva hoztuk
létre kabinetünket, amelynek munkájában ma a város
legfontosabb kulturális intézményeinek vezetői vesznek részt. Létrehoztunk egy
úgynevezett városi rendezvénynaptárt, amelyet az említett intézményvezetők töltenek meg tartalommal.
Egyfajta koordinációt segítő
logisztikai megoldás ez arra,
hogy a város rendezvényei
összehangoltan, nem egymást kioltva jöjjenek létre. A
Tamási művelődési központ, a VOKE, illetve a
könyvtár és múzeum mellett
a helyi iskolákkal is igyekszünk a lehető legjobb kapcsolatot ápolni, illetve a város kulturális életét közvetlenül is érintő céljaikban támogatni. Így kaphat a város,

az iskolák, a szülők összefogásával hamarosan a korábbi zeneiskolai pince helyett, a zenekarhoz valóban
méltó próbahelyet a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar is
egy Fő téri épület emeleténárulta el lapunknak Pass
Sándor. A város kulturális
kabinetjének vezetője ma
azt látja a legnagyobb problémának, hogy sokan, számos okból távol maradnak
azoktól a rendezvényektől,
amelyeket nem valamiféle
nagy, ismert név fémjelez.
Hobó költészet napi József
Attila műsora, vagy éppen
Zacher Gábor kábítószerekről szóló előadása például a
sikertörténetek közé tartozik,
szemben
számos,
egyébként nívós programmal, amely a legjobb szervezéssel sem hozza be a széles közönséget. Pass Sándor
szerint, ennek ellenére a város rendkívül élénk sport- és
kulturális élettel büszkélkedhet, ez utóbbi szegmens
értékek mentén történő
koordinálása, működtetése,
új ötletek megvalósítása ma
a Kulturális Kabinet legfőbb
feladata.
(tl)
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Szőlő- és borünnep
Nemesgulácson
A hagyományoknak megfelelően az idei évben is
szeptember utolsó szombatján ünnepelték meg a
szőlő betakarítását Nemesgulácson.

A felvonulás délután két órakor indult a Mindszenty térről. A helyi lakosság idén is
nagy számban vett részt beöltözve jelmezekben, feldíszített traktorokkal, más járművekkel, lovakkal. A szervezők a felvonulók részére
borral, pogácsával, vacsorával kedveskedtek. A visszaérkezést követően kulturális
műsor vette kezdetét, felléptek: a Boombatucada együt-

tes, a Keresztury Dezső Általános és Szakközépiskola
tanulói, a Nemesgulácsi
Nyugdíjas Népdalkör, a Bíborvirág
Néptánccsoport
Kemenesszentpéterről,
a
Lesencetomaji Citera és
Énekkar, az Adrenalin
együttes, valamint a SerduS
TűzTánc Produkció.
A rendezvény a nyolc órakor
kezdődő tűzgyújtással, szalonnasütéssel ért véget az esti órákban.
A hétvégére a települést idén
is sikerült a szervezőknek,
segítőknek hangulatossá varázsolni a különböző bábukkal, őszi termésekkel, dekorációkkal.
(sr)

KITEKINTŐ

Szüreti felvonulás
remek hangulatban

A hagyományos szüreti felvonulás megkoronázta a település kiemelkedően gazdag
boros, hegyjáró- pincelátogató évközi rendezvényeinek sorát
Fotó: Töreky L.
Zalahalápon, számos környékbeli településhez hasonlóan, így ősz közepén
elmaradhatatlan program
a hagyományos szüreti
felvonulás.

A rendezvény az elmúlt hét
szombatján gyakorlatilag
megkoronázta a település kiemelkedően gazdag boros,
hegyjáró- pincelátogató évközi
rendezvényeinek sorát.
Lovasok a nemesgulácsi felvonuláson. A lakosság nagy
A
felvonulók
a Park utcában
számban vett részt a programon Fotó: Szigetvári Réka
gyülekeztek délután kettő és
három óra között, a menet
valamivel
három óra után in06/87/412-289 HIRDESSEN NÁLUNK!
dult a kultúrháztól, majd néOKTÓBERI AKCIÓ:
hány órával később ugyanoda is ért vissza. Útközben
2-őt fizet, 3-at kap!
színes hagyományőrző műAz akció egész hónapban érvényes: a Tapolcai Újságban feladott
minden keretes- és apróhirdetésre. Érdeklődjön, hívjon minket!
sorok és több helyen a helyi
Hirdetés
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boros gazdák szíves vendéglátása fogadta a szüreti felvonulás jelmezes, vicces
maskarába öltözött, zömében mezőgazdasági gépeken
utazó résztvevőjét. A Béke
utcában a Sáskai Dalkör, a
Templom mögötti parkolóban a helyi ovisok, a Szegfű
és Vadvirág utca kereszteződésében a Zalahalápi Nyugdíjas Klub tagjai adtak műsort. A Tavasz, illetve Alkotmány út sarkán a Musical
Színpad egyik vezető énekese, Bali Mónika dalait tapsolhatta meg a közönség,
míg a Jókai utcában Lázár
István citeraművész idézte
meg a régi korok népi hangulatát. A település közösségi háza, illetve a szomszéd-

ságában lévő park adott kiváló helyszínt az idei szüreti
felvonulás folytatásának. A
közönség szórakoztatására
színpadra lépett a Bányi
Duó, a Sáskai Dalkör, a Zalahalápi Nyugdíjas Klub
tagjai, Lázár István és Havasi Gábor, miközben a helyi
Tóth Családi Pincészet kínálta helyben termelt minőségi borait. A jól sikerült idei
szüreti programot jó kedélyű
táncos mulatság zárta Zalahalápon.
(tl)

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

Komposzt az ablak alatt

A zöld hulladék kupacokban a lakásainkból fotózva. „Ideiglenes” hulladéktárolás
Lesencetomaj területén sok éve
Képek: Kása Árpád
„Köszönjük” Tapolca!
Ne tessék félreérteni, ez „tényleg köszönet”, hiszen megszoktuk évek óta, hogy környezetünkben bármit meg lehet tenni.
Szombaton este, szeptember
29-én szálltunk ki az autóból a
garázsomnál, és az érlelődő, erjedő zöld komposzt szaga áradt
felénk, mintegy húsz méterről a
garázs mögül.
Aki nem tudja milyen szag ez,
az emelje le a komposztálója
fedelét és szagoljon bele, nem
feledve, hogy itt nálunk csak
úgy le van téve.
A történet még nyáron kezdődött, július 13-án, mikor a garázsok mögött a laktanya kerítés
mellett föld munkagép egyengette a földet, döntötték ki a fákat. Kérdésünkre azt mondták:
„Nyugi, ide a város zöld hulladékát fogják ideiglenesen
hozni, hogy majd ha sok összegyűlik, tovább vigyék. Nyugodtak voltunk, reggelente őzi-

kék legelésztek a felsebzett helyen. Aztán jött az ősz, és jön a
zöld hulladék, ötven méterre a
lakásunktól, bűzlik, de elviseljük. Nem tudom készült-e hatástanulmány, vagy valamely
környezettanulmány, hogy pihenő-, lakóövezethez ennyire
közel lehet-e komposztáló? Bizonyára igen, hiszen már a falvakban sem nagyon engednek
bűzlő dolgokat állattartásilag.
Habár vannak kétségeim, mert
az autók „gumiégetése” is engedve van hétvégeken. Éppen
tegnap is füstöltek a gumik, dübörögtek az autók, s szomorúan
gondoltam arra, hogy máshol
hétvégén még a fűnyírást sem
engedik! No, de mindegy! Tapolca nagy, keleti részén hatalmas mezők és északon a haraszt, meg délen is, de itt volt
alkalmas hely. Ajánlottuk a laktanya volt focipályáját, egy kicsit távolabb, de azt mondták,
hogy az Lesencetomajhoz tar-

tozik, igaz bérelhették is volna.
Apropó, Lesencetomaj!
Nos ők nagymesterek az „ideiglenes” szeméttárolásban, jó
pár éve hoztak a területükre,
(szintén a lakásunktól kétszáz
méterre) sok száz tonna műanyag hulladékot, hogy pár hónap múlva elviszik, ennek már
négy éve, szóval vannak tapasztalataink.
Köszönjük, hogy környezetünk
egyre „élhetőbbé” van téve!
Azért tessék már esténként erre
sétálni, és szagolni a komposztot, vagy vitessék a saját ablakuk alá, ha már ennyire toleránsak.
Azt sem bánnám, ha ezt a
„gumiégetést” az Y-házak parkolóiban engedélyeznék, bizonyára a volt bányászok is tolerálnák, mint mi. Mert mi már
semmin sem csodálkozunk,
ami itt megtörténhet.
Kása Árpád
Tapolca
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Mozgás, élet, erő, egészség
Az ember a törzsfejlődés során
testtartását és szellemiségét tekintve is felemelkedett az emberszabású majmok közül,
majd napjainkban egyre inkább
legörnyed-lelustul a számítógép monitorja elé.
Korunk felgyorsult világában
amikor az egyre hatékonyabb
termelés érdekében számítógép
vezérel gépeket és közvetve
időnként az Embert is, a digitalizáció miatt ellustul az
agyunk. Fizikai munka tevékenységünk mértéke is egyre
csökken. A mozgás fontos biológiai élettevékenységünk bár
ezt sokan nem veszik elég komolyan. A test és a lélek egymással összefüggő, egyensúlyban, ideális esetben harmóniában levő dolgok. Egyik zavara
kihat a másikra. A teljesítményorientáltság, az idő kényszer
okozta stressz pszichésen túlterhel bennünket. Mindezt fizikai terheléssel rendszeres testmozgással tudjuk kompenzálni. Fontos, hogy szánjunk időt
belső egyensúlyunk, egészségünk fenntartására. A csodaszép Balaton mellett élünk, rengeteg testmozgás-forma, sport
lehetősége adott e gyönyörű
őszi napokban is, a természetjárástól, a gombázáson (ha nem
Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku: Szigligeti-öböl
Víznek és dombnak
szerelméből született
e csodás öböl.
Ha van önnek olyan süteményreceptje, amit szívesen megosztana
mással, kérjük küldje el nekünk:
tapolcai7nap@gmail.com

értünk a gombához, szedés után
hozzáértővel
szakértessük
meg!) keresztül a futás, a vízi
sportok, a kerékpározás. Fontos tudnunk, hogy a dinamikus
sportok (amikor az izmok sűrűn és sokszor összehúzódnak
majd elernyednek) az egészségesebbek. Az eddig felsoroltak
mind ide tartoznak. A statikus
sportok (kevesebb de nagy erejű izom összehúzódás majd elernyedés) nem annyira egészségesek. Például nagy súlyokkal történő testépítés terhelheti
a szívet illetve vérnyomás
emelkedést válthat ki. Legyünk
kinn a szabadban friss levegőn
lehetőleg minél többet és mozogjunk, töltsük fel D vitaminnal magunkat az őszi napsugarakból.
Az örökös elégedetlenség, háborgás, hibakeresés, a dolgokhoz való negatív hozzáállás
semmit nem visz előre, magát
az embert is rosszabbá, életét
pedig élhetetlenné teszi. Ismerjük fel életünk, környezetünk sok apró szépségét, éljük át és örüljünk neki! Legyünk pozitivak és mindezt
próbáljuk kisugározni a körülöttünk élő emberek felé is,
mert ettől jobb lesz a világ!
Dr. Tompos József
Továbbra is várjuk olvasóink írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com
e-mail címre. A beérkezett
írások szerkesztett formában jelennek meg újságunkban a terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

Moziműsor Közérdekű: komposztálási és égetési felhívás
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 4 - 10.
csütörtök – szerda
6 - 7. szombat - vasárnap
14:00 3D 1400,-Ft
Apróláb
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 96 perc
Rendező: K. Kirkpatric, J.
Reisig
...
6 - 7. szombat - vasárnap
16:00 1200,-Ft
Macskafogó (1986)
Színes, magyar-kanadaiNSZK animációs kalandfilm
Hossz: 94 perc
Rendező: Ternovszky Béla
...
4 – 10. csütörtök - szerda
18:00 2D 1200,-Ft
20:00 3D 1400,-Ft
Venom
Színes, szinkronizált
amerikai
akció/horror/sci-fi
Hossz: 112 perc
Rendező: Ruben Fleischer

Felhívom Tapolca város lakosságának figyelmét, hogy a kerti
hulladék
ártalmatlanítására,
égetésére vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következők:
Az ártalmatlanítás történhet a
szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A
közszolgáltatás keretében elszállított kerti hulladék csak
engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016.
szeptember 1-vel megkezdte a
zöldhulladék begyűjtését. A
kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle ipari szennyeződéstől mentesen, a nyitvatartási idő alatt vihetik be a társaság Hulladékgyűjtő udvarába
(8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz,
Regionális
Hulladékkezelő
Központ mellett található),
ahol azt külön térítési díj nélkül
veszik át.
A Hulladékgyűjtő udvar nyitva
tartása: Hétfőtől – Péntekig:
7:00-től – 15:00-ig.

A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk!
Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), ahelyett,
hogy elégetnék vagy lerakóra
kerülne, komposztálás után újra visszakerül a természetes
körforgásba.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet 4 §. (7)
pontja alapján, mivel a Közszolgáltató a fentiek szerint
biztosítja a zöldhulladék begyűjtését, a vegyes hulladék
céljára szolgáló gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni
nem lehet!
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.
12.) önkormányzati rendelet 3.
§-a szerint az avar és kerti hulladék égetésének legfontosabb
szabályai a következők:

06/87/412-289

A kerti hulladék égetése 18.
életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi
Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstködriadó időtartama alatt.
Kerti hulladékot a város belterületén az alábbiak szerint
lehet égetni:
a) június 1. és október 14. közötti időszakban szerda és
pénteki napokon 8 és 18 óra
között,
b) október 15. és december
15. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,
c) február 15. és március 31.
közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,
d) április 1. és május 31.
közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,
e) a b) és d) pontokban foglalt
időszakokban
szombatonként 9 és 15 óra között

www.tapolcaiujsag.hu

Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.
Tilos az égetés az egyházi és
vallási rendeltetésű ingatlanok
100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a rendeletben
meghatározottakat, mint a közösségi együttélés alapvető
szabályait megszegi vagy megsérti, így betartását elmulasztja,
legfeljebb 150.000 forintos
közigazgatási bírsággal sújtható. Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem
engedélyezhető!
Az észlelt tüzet késedelem
nélkül a 105-ös vagy a 112-es
(ingyenes) segélyhívó számon
jelezni kell a tűzoltóságnak!
Tapolca, 2018. október 02.
Dobó Zoltán
polgármester sk.
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Több mint négyszázan futottak
MOBILITÁSI HÉT - A
négyszázat is meghaladta
a FÖLDÖNfutók futóverseny indulóinak száma,
melyet helyi és környékbeli általános és középiskolás diákoknak rendeztek az Európai Mobilitási
Hét keretében.

A rendezvénysorozat negyedik napján, nemenként öt
korcsoportban teljesítették a
különböző távokat a Csermák József Rendezvénycsarnok parkolójából indulva, majd oda visszaérkezve a
tanulók. A verseny útvonalait a környező utcákban jelölték ki. A lebonyolításban a
Tapolcai Diáksport Egyesület is részt vett.
Az I. korcsoportban, az 1100
méteres távon a 66 induló
lány között első Lázár Boglárka, második Lajos Anna,
harmadik Zengői Laura.
Mindannyian a tapolcai
Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola
tanulói. A 69 fiú közül első
Hal Zalán (Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar – Angol
Két Tanítású Nyelvű Tagintézménye), második Bárány

Rövid hírek
n FOCI - A Megyei III.
osztály Déli csoportjában
hétvégén a TÖFC Adrián
Zoltán góljával 1:0-ra
győzte le itthon a DÖ-ME
SE-t. Edző Boczkó Gyula.
A Diszeli SE 1:2-re kapott
ki hazai pályán a Zalahalápi ISE-től. Gólszerző Jokesz István.
(me)

Idén is elrajtolt a diákoknak szervezett legnagyobb verseny a városban. Nyarat
idéző meleg várta a résztvevőket
Fotó: Májer Edit
Ábel (Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézmény), harmadik Bogdán Simon Dániel (Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Bárdos Lajos Székhelyintézmény). A
II. korcsoportban, az 1350
méteres távon a 79 leány között első Pálosi Laura (Ta-

polca, Bárdos), második Falati Nóra (Szigligeti Általános Iskola), harmadik Ladányi Borostyán (Tatay Sándor
Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj). A 70 fős fiú mezőnyben első Tóth Kristóf
(Tapolca, Nagyboldogaszszony), második Sipos Máté

(Tapolca, Bárdos), harmadik
Gáspár Sebestyén (Badacsonytomaj). Az idősebb
korosztálynak 1640 méteres
távot kellett teljesíteni. A III.
korcsoportban a 39 fős leány
mezőnyben első Falati Liliána (Szigliget), második
Gyulai Noémi (Szigliget),
harmadik Pfluger Nóra (Ta-

polca, Batsányi). A 37 fiúversenyző közül első Török
– Csillag Milán (Művészetek Völgye Általános Iskola,
Monostorapáti), második
Czverecz Csanád (Monostorapáti), harmadik Orbán
Csanád (Tapolca, Bárdos).
A IV. korcsoportban a 10 induló között leányoknál első
Fekete Júlia (Badacsonytomaj), második Monteiro
Giovana (Csontváry Általános Iskola és AMI, Zalahaláp), harmadik Rákos Róza
Lujza (Badacsonytomaj). A
32 fiúversenyző közül első
Pruska Dániel (Badacsonytomaj), második Takács
Gergő (Monostorapáti), harmadik Kiss János (Monostorapáti). A legidősebb, azaz
az V. korcsoportban a 10 fős
női mezőnyben első Kocsor
Kata, második Németh Laura, harmadik Kóczián Lizandra. Mindhárman a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium diákjai. A 24 fiú indulóból első
Samu Vajk (Badacsonytomaj), második Kolompár
Tamás (Széchenyi István
Baptista Középiskola, Tapolca), harmadik Dezső Tibor (Monostorapáti). (me)

Idén is volt KRESZ-FESZT
A Tapolcai Rendőrkapitányság az Európai Mobilitási
Hét
keretében
KRESZ-FESZT-re várta a
helyi elsősöket a közelmúltban.

év” kezdete. A szeptember
hónap minden évben különösen veszélyes a gyermekek közlekedésbiztonsága
szempontjából, a megnövekedett őszi autóforgalom és
az iskolakezdés miatt is. Éppen ezért a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének,
szabálykövető magatartásának elősegítésére, közle-

kedési ismereteik bővítésére, a gyermekek biztonságát
veszélyeztető egyéb tényezők felderítésére, megszüntetésére. Ennek jegyében
egy kellemes délelőttöt tölthettek el a kisiskolások a
Csermák József Rendezvénycsarnok parkolójában
megvalósított programon.
Juhász Kinga, a Tapolcai
Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója játékos fog-

lalkoztató füzet segítségével
ismertette meg a gyerekekkel a számukra legfontosabb
közlekedési
szabályokat,
míg Molnár András rendőr
őrnagy az ügyességi-, és a
mobil mini KRESZ pályán
tartott foglalkozást a helyes
kerékpározásról. Csapaterő
felszerelés bemutatóval is
színesítették a programot, illetve a rendőrségi járműbe is
beülhettek a gyerekek. (me)

Az országos rendezvénysorozatba idén is bekapcson SZLALOM - Két talódtak a helyi rend őrei, akik
polcai versenyző, Lovász
interaktív feladatokkal kéRóbert és Szollár Norbert
szültek a Tapolcai Bárdos
is dobogón zárta a múlt
Lajos
Általános Iskola Székhétvégén, Ácson megrenhelyintézményének,
valadezett szlalom versenyt.
mint
a
Batsányi
TagintézAz Alexovics Szlalom
mény, illetve a Szász Márton
Kupa III., egyben a DuÁltalános Iskola első osznántúli Szlalom Kupa sorozat IX. futamán mindkét
tályos tanulóinak. A Kazinautós kategóriájának legczy Tagintézmény, illetve a
jobbja volt, így a dobogó
Nagyboldogasszony Római
legelőkelőbb helyét fogKatolikus Általános Iskola
lalhatták el az eredménynem tudott részt venni az
hirdetésen. Abszolút kateeseményen, de a szervegóriában Norbert a másozőktől
megtudtuk, hozzájuk
dik, míg Róbert a negyeis eljut majd a program. A
dik helyen zárt.
(me)
rendezvény a jubileumi, tíz
éve futó „Az iskola rendőre”
Online újságunk tanévkezdési kampány záróeseménye és egyben a Molnár András rendőr őrnagy, megelőzési főelőadó a gyakorlatban ismertette meg
www.tapolcaiujsag.hu „közlekedésbiztonsági tan- a gyerekekkel a kerékpározás szabályait
Fotó: Májer Edit
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Rendőrségi hírek
n LOPÁS bűntette miatt
indult büntetőeljárás egy 30
éves férfi ellen, az ügyben
folytatott vizsgálatot a Tapolcai Rendőrkapitányság
befejezte. Az eljárás adatai
szerint a 30 éves tapolcai
férfi 2018. április, május és
június hónapban egy helyi
Kft-nél dolgozott alkalmazottként, ahonnan ezalatt az
idő alatt több esetben tulajdonított el üzemanyagot,
különböző munkaeszközöket, illetve az irodák elzáratlan helyiségeiből lemezkazettákat és több százezer
forint készpénzt. A rendőrök
a bejelentést követő napon,
2018. június 29-én otthonában igazoltatták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható helyi lakost. A
házkutatás alkalmával a
nyomozók az ingatlanban
részben megtalálták az ellopott tárgyakat és visszaadták
azokat a tulajdonosnak. A
férfi elismerte tettét és ellene
lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
büntetőeljárás indult.
A Tapolcai Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és
az iratokat átadta az illetékes
ügyészségnek.
Hirdetés

MOZAIK
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Ünnepi hangverseny
A zene világnapját ünnepelte a Járdányi Pál Zeneiskola hétfőn
Koncerttel ünnepelte meg
hétfőn a Zene Világnapját
a Járdányi Pál Zeneiskola
a Tamási Áron Művelődési Központban.

Tóth Péter tanár köszöntőjében többek között a hazai zeneoktatás eredményeit, a
magyarországi zenetanulás
mindenki számára adott,
könnyű elérhetőségét méltatta. A szavakkal már nagyon sokszor visszaélt korunk társadalma… A zene
azonban módot ad arra, hogy
az emberek továbbra is megértsék egymást.
Yehudi Menuhin 1975-ben,
az első Zene Világnapon elhangzott gondolatával kezdte ünnepi beszédét Tóth Péter zenetanár. Az iskola pedagógusa Kodály Zoltántól
és Ferenczy György zenésztől is idézett. Elhangzott, a
zene rendeltetése, belső világunk jobb megismerése, felvirágoztatása és kiteljesítése. A zene lehet komolyzene,
népzene, vagy akár pop,
rock, jazz, mindenkiben felidéz egy pillanatot, egy él-

Pfluger Nóra fuvolajátékát, Király Emőke Mária kíséri zongorán. Handel: F-dúr
szonátájának III. tétele szólalt meg közös előadásukban
Fotó: Töreky László
ményt, megmozgat valamit
és érzelmeket ébreszt. A köszöntőt a Járdányi iskola tanárainak és növendékeinek
közös koncertje követte.
Bach, Stanlay, Vivaldi,
Boccherini, Handel, Liossas, Popp, Close, Ciprian
Porumbescu,
Doppler,
Szkrajabin és Clark szólóhangszerekre írt egy-egy

művét a zeneiskola pedagógusainak kíséretével a növendékek, illetve a koncert
befejező részében, tanáraik
adták elő. Joó Zsombor (furulya), Almási Dániel (fagott), Werner Dénes Pál
(trombita), Balikó Laura
(hegedű), Pfluger Nóra (fuvola), Kovács Benedek
(oboa), Zavaczki Aliz (fuvo-

la), Nesicz Tamara (szaxofon), Király Lajos (fuvola),
Tóth-Rompos Patrícia (fuvola), Király Emőke Mária
(zongora), Zavaczkiné Fehér Éva (fuvola) és Egyedné
Somogyi Hajnalka (zongora) a Járdányi Pál Zeneiskolában folyó oktatás eredményeit, minőségét reprezentálták a koncerten.
(tl)

FILMAJÁNLÓ

Heti SÜTI

Házasságkötés

Venom - A Marvel Univerzum most egy anti-szuperhős filmmel jelentkezik.
Ez a gonosz pedig nem
más, mint Pókember ősellensége, akit már láthattak
a rajongók a mozivásznon
a 2007-ben bemutatott
Pókember 3-ban. Venom
egy űrből érkező szimbióta, ami emberfeletti képességekkel ruházza fel kiválasztottját. A történet főszereplőjét, Eddie Brock
fotóriportert a méltán híres
színész, Tom Hardy alakítja. A szimbiótával felruházva veszi fel a harcot a
bűnözők ellen. A tapolcai
mozi 2D-ben és 3D-ben is
vetíti a filmet 2018. október 17-éig.
(szv)
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

Muffin

Piaci információk

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg
dió, 15 dkg porcukor, 3 tojás, 3 dkg
kakaópor, ½ dl rum, 15 dkg vaj
vagy margarin, 1 dl tej, ½ cs.
sütőpor
Elkészítés: A vajat habosra keverjük a cukorral, és egyenként hozzáadjuk a tojás sárgákat. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, hozzáadjuk a sárgákhoz, beleszitáljuk
a sütőporral és kakaóval elkevert
lisztet, a darált diót, rumot és
könnyedén elkeverjük. A papírral
bélelt muffin-formákba kanalazzuk, és 180 fokos sütőben 20-25
percig (tűpróbáig) sütjük. A kihűlt
muffinokat olvasztott csokoládéba
mártjuk, és díszítő cukorkákkal
megszórjuk.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

2018.09.27.
Bukovics János
és Fodor Andreaa

06/87/412-289

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 150-240 Ft/kg
Sárgarépa: 350 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 199 Ft/kg
Újhagyma: 180 Ft/cs
Fejes káposzta: 240 Ft/kg
Kelkáposzta: 498 Ft/kg
Karfiol: 660 Ft/kg
Karalábé: 170 Ft/kg
Paprika: 350-580 Ft/kg
Paradicsom: 360 Ft/kg
Cékla: 280 Ft/kg
Alma: 229-280 Ft/kg
Körte: 500-560 Ft/kg
Őszibarack: 680 Ft/kg
Szilva: 250 Ft/kg
Szőlő: 540-680 Ft/kg
Dió: 2600-3000 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 540 Ft/kg
Nektarin: 680 Ft/kg
Citrom: 960 Ft/kg
Banán: 390 Ft/kg

