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Megtérülő program
A Szelektíven a nagyival című projekt fontos küldetést teljesít
Óvodások és többnyire
nagyszülők vettek részt a
Szelektíven a nagyival című projekt első, hétfőn
megtartott rendezvényén.

A Tamási Áron Művelődési
Központban a Tanúhegyek
Egyesülete szervezésében,
egy általuk elnyert pályázatnak köszönhetően olyan rendezvénysorozat kezdődött,
amely a szakszerű hulladékgazdálkodásra, a szelektív
gyűjtés fontosságára, valamint a környezet védelmére
hívja fel a figyelmet.
A civil szervezet közel 2,7
millió forintos támogatásban részesült, s ebből valósulhatott meg a „Szelektíven
a nagyival” című programsorozat. Ennek részeként a
gyerekek hétfőn megismerkedhettek a kukásautóval,
majd „Lim-lom mese és
Bolba mese” keretében interaktív mesejátékot láthattak a Tamási Áron Művelődési Központban, illetve a
„hulladékmentes étkezésről” kaptak ízelítőt. Kedden
az unokák és a nagyszülők

A kicsik nagyon élvezték az interaktív mesejátékot, s közben számos lényeges dolgot megtanultak a szelektív hulladékgyűjtésről
Fotó: Szijártó János
egy közös élménytúrán vehettek részt, ami a Balatonfelvidéki Nemzeti Park tihanyi Levendula-házának
megtekintését tette lehetővé.
Szerdán a nagyszülők számára szakmai előadásokat
tartottak a szervezők, a házi
komposztálásról, a hulla-

dékmentes háztartásról hallhattak hasznos tanácsokat,
tippeket és ötleteket a résztvevők. A program elsősorban a nagyszülőket és az
óvodásokat célozta meg,
hiszen a hulladékgazdálkodással, annak kommunikációjával foglalkozó szakem-

berek felmérései alapján,
éppen ezt a két korosztályt
lehet a leghatékonyabban
bevonni a szelektív gyűjtésbe. Hasonló projekt immár
második alkalommal valósul meg Tapolcán. (Folytatás a 3. oldalon „Igényelhető...” címmel)
(szj)

Személyes
mérföldkő
Régen
találkoztak.
Sokáig egy helyen
dolgoztak, kifejezetten jó volt a kapcsolat
köztük, a munkán kívül is. Mondhatni, baráti. Aztán az idősebbet 2007-ben nyugdíjazták. Szép búcsúztatója volt, még ha fájó is egy ilyen apropó.
A fiatalabbnak ez már
nem adatott meg, őt
hét évvel később
„leépítették”. Azóta
mindössze kétszer találkoztak, s most, a
minap újra. Beszélgettek,
kérdeztek
egymástól, pár pillanatra feledték az idő
múlását, a jelen problémáit. Örültek egymásnak. Aztán elrepült másfél óra és az
idősebb kolléga már a
háza előtti téren állt.
Integetett. Nem mozdult el, megvárta, míg
a távolodó autó kicsi,
fehér ponttá változik.
Mindketten arra gondoltak, vajon találkoznak-e még?
Szijártó János

Irodalom, zene és tánc
életi szereplők vettek részt: ta, a Nagyboldogasszony
Bányai Barbara, Bertalan Római Katolikus Általános
Csaba, dr. Décsey Sándor, Iskola, a Rock-Inger és a
Hatvani Mátyás, Havasi Badison zenekar tagjai, a
Gábor, Kovács Melinda, Batsányi Táncegyüttes, vaLamport Gusztáv, Májer lamint a Tapolcai Honvéd
Edit, Novák István, Sárközi Kulturális Egyesület.
Vivien,
Szabóné Korponai (Folytatás a 2. oldalon „HaA megrendítő költemény
(tl)
Kitti,
Román
Iván, Vitus Ka- zát, hitet...” címmel)
visszatérő motívumának,
költői kérdésének címét viselte az az irodalmi, zenés
műsor, amelyet nagy sikerrel mutattak be az elmúlt hét
szombatján a Tamási Áron
Művelődési Központban. A
közönség ovációval, tapssal
jutalmazta az előadást. A
produkcióban részben már
jól ismert, helyi amatőr színészek, művészeti csoportok, tapolcai zenészek, énekesek, diákok mellett, az
előadás célját, szellemiségét Dicsőség a hősöknek. Színpadon a Batsányi TáncFotó: Töreky László
magukénak érző ismert köz- együttes és a hagyományőrzők
Magyarnak lenni: tudod
mit jelent? - kérdezte Sajó
Sándor az elmúlt évszázad egyik különösen
vészterhes, drámai évében, 1919-ben.

Idén nem változnak az adómértékek a helyi adók és a
gépjárműadó esetében
Fotó: szj.

Van már idei költségvetés
Elfogadták a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendeletet a
legutóbbi nyilvános ülésen.
A képviselő-testület által
tárgyalt és jóváhagyott költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 5 millárd
121 millió forint, amelyből a
költségvetési bevételek öszszege 2 milliárd 751 millió

forint, a finanszírozási bevételek összege 2 milliárd 370
millió forint. A költségvetés
főösszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és
kiadásokat, amelynek összege 833 millió forint.
(Folytatás a 2. oldalon „Feladatellátás saját kézben”
címmel)
(szj)

2

- TAPOLCAI ÚJSÁG

„Hazát, hitet
nem cserél
az ember...”
“Hazát és hitet nem cserél az
ember, miképpen arcot sem,
mindhármat őseink hagyták
ránk és a hűség kö-telez”.
“Talán eljön majd az idő,
amikor azok lesznek a
magyar gyermekek példaképei, akik oly sok esetben
életüket, vérüket áldozták
hazánkért”- összegezte és
fogalmazta meg az előadás
végső üzenetét Bertalan
Csaba, az igényesen kivitelezett és kiváló színpadi,
színészi teljesítményekben
is bővelkedő, élőzenés irodalmi est rendezője. Az előadás forgatókönyve szerint,
egy fiatal fiú megkapja apjától a dédnagyapa visszaemlékezéseit, egy számára
különös könyvet, amely a
“boldog békeidőktől”, az első és második világháború
évein keresztül , az 1956-os
forradalom és szabadságharc eseményeit is felölelve,
egyfajta világnézeti és erkölcsi tanulságtétellel szolgál az unoka, az okostelefonok világának fiatalja számára. Miközben a színpadon a történelmi eseményekhez, drámai történésekhez szervesen kapcsolódó, a
nemzeti gondolat jegyében
fogant költemények, dalok
hangzottak el, a kivetített
óriás képeken megjelenő
szimbólumok, korabeli fotók, újság címlapok, nemzeti jelképek, jelentős magyar
irodalmárok és politikus
személyek arcképei erősítették a mondanivalót. Az
előadás minden percét az a
nemzet iránti kitartó hűség
hatotta át, amelyek sajnálatos módon olyan magyar történelmi sorsfordulókhoz,
tragédiákhoz
kötődnek,
amelyek lelki természetét
leginkább Wass Albert, Tormay Cecile, Sajó Sándor,
Zas Lóránt, Gyóni Géza és
Reményik Sándor írók, költők műveiből ismerhet meg
a ma embere.
Az előadást megelőzően
Dobó Zoltán polgármester
és dr. Décsey Sándor a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum
igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe a produkciót, melyet a tapolcai
önkormányzat, annak számos intézménye, helyi vállalkozások és magánszemélyek egyaránt támogattak.
(tl)
www.tapolcaiujsag.hu
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Feladatellátás saját kézben

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

Az elfogadott rendelet szerint a városi strand üzemeltetéséhez 40 millió forinttal
járul hozzá a város az idei esztendőben
Archív fotó: szj.
(Folytatás az 1. oldalról)
tások bevételeit a Városgaz- juttatásokat, a dologi kiaAz önkormányzat a költség- dálkodási Kft. kimutatása dások, az igazgatási, önkorvetési törvényben meghatá- alapján határozták meg. mányzati, városüzemeltetérozott jogcímeken jogosult Egyéb díjak a hivatal által si feladatok ellátását. Ehhez
állami támogatásokra. Fela- kiszámlázott bérbeadások és kapcsolódva meg kell jedatalapú és ellátottak létszá- szolgáltatások díjaiból szár- gyezni, hogy a képviselőmára vonatkozó támogatási maznak. A parkolás bérleti testület a városüzemeltetési
rendszer működik, ahol a he- díjbevételére 19 millió fo- munkacsoport parkfenntarlyi iparűzési adó beszámítá- rintot terveztek. Intézményi tói- és köztisztasági tevésával csökkentett normatí- étkeztetés jogcímen a vár- kenységeinek, valamint a tevákat biztosítja az önkor- ható bevételeket az intézmé- metőfenntartási feladataimányzati feladatok ellátása nyi tényleges étkezési lét- nak ellátására a 100 százacéljából a központi költség- számok figyelembevételé- lékban önkormányzati tulajvetés.
vel határozták meg. A sza- donú Cselle-Ház Kft. tevé2019-ben új jogcímként sze- bad pénzeszközöket tovább- kenységi körébe történő átrepel az óvodai és iskolai ra is államkötvényben tart- szervezéséről döntött. A társzociális segítés finanszíro- ják, amelynek várható ered- saság várhatóan 2019. áprizására biztosított támogatás ménye mintegy 4 millió fo- lisában kezdi meg működéösszege, melyet a feladat el- rint lesz. A költségvetési sét. Az ehhez kapcsolódó kilátása céljából a Tapolcai szervek esetében az óvodá- adásokat, költségeket az önSzociális és Egészségügyi nál minimális helyiség-bér- kormányzat finanszírozza.
Alapellátási Intézet részére leti díjjal, a könyvtár költ- Eszerint működési célú táad át a város.
ségvetésében a várható be- mogatásra 75 millió 288
Az önkormányzat közhatal- vételek szintjén tervezték az ezer, „in-house” szolgáltatás
előirányzatra pedig 21 milmi bevételei jellemzően a előirányzatokat.
helyi adókból származnak. A fejlesztési kiadások forrá- lió 385 ezer forintot kap a
Idén nem változnak az adó- sát képezik az önkormány- cég. Felhalmozási célú támértékek a négy helyi adó és zat felhalmozási- és tőkejel- mogatásként, eszközbeszera gépjárműadó esetében. legű bevételei. A tavalyi év- zésre további 35 milliót.
Ugyanakkor a tavalyi elő- ben részletfizetési feltétellel Az elfogadott rendelet szeirányzathoz képest közel 3 eladott laktanyai ingatlanok rint a városi strand üzemelszázalékos előirányzat-nö- törlesztő részleteit vették tetéséhez 40 millió forinttal
vekedést terveztek a bevé- számba, valamint a varroda járul hozzá a város, a helyi
telek elemzése után.
épületének értékesítéséből autóbusz közlekedés veszteSzolgáltatások jogcímen a és más ingatlaneladásokból ségpótlásához 33 millióval.
rendeletekben elfogadott dí- származó bevételeket ter- Működési célú támogatásokra összesen 677 milliót
jak figyelembevételével ter- veztek.
veztek (ingatlan bérleti dí- A 2019. évi költségvetés ki- fordítanak az idei évben,
jak, közterület használat, adási előirányzatának főösz- míg felújításokra 464 milliparkolás, sírhely-megváltás, szege értelemszerűen azo- ót, önkormányzati beruhácsaládi rendezvények). Az nos a bevételi oldallal, azaz zásokra összesen 580 milüzletek és helyiségek vár- 5 millárd 121 millió forint. liót, amelyből a pályázati
ható bérleti díjait, valamint a Az összeg tartalmazza több beruházások közel 425 mil(szj)
továbbszámlázott szolgálta- más mellett az idei személyi liót tesznek ki.
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.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Február 25. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Március 4. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Március 11. 14.00-16.00

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

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

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054

Megjelenik TAPOLCÁN
és térségében 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 igazgató:
Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Borbély Tamás lett az „Év agrárembere”
A

Badacsonyi Borvidék
ismert borteremelőjét,
Borbély Tamást egy nyolcvan fős szakmai plénum „Az
év agrárembere” címre választotta ki. Tamás a „Fiatal
gazda” kategóriában lett az
országos agrárszakmai díj
2018. évi birtokosa. A 38
éves borász szakember nem
számított a sikerre, de rendkívüli megtiszteltetésként
élte meg az elismerést.
Ahogy fogalmazott, az
„esélytelenek nyugalmával
ment el egy jó kis gálára”, de
ő lepődött meg a legjobban,
hogy végül a nívós kitüntetéssel térhetett haza. A vele
folytatott beszélgetésből kiderült, hogy a díj nem véletlenül került hozzá, hiszen a

A borvidéket,
az ágazatot
népszerűsíti
borvidék és a magyar bor
ügyét, népszerűsítését legalább akkora lelkesedéssel
és szakértelemmel képviseli, mint egy aranyérmes
Borbély kéknyelű vagy
olaszrizling előállítását. Az
„Év agrárembere” díj egyike

azoknak a megmérettetéseknek, amelyek politika- ,
sőt szakmapolitika mentessége megkérdőjelezhetetlen,
ráadásul egy olyan nívós elismerés Magyarországon,
amely a teljes hazai agráriumot felöleli, amelyre sokan
odafigyelnek. A díjazottak
kiválasztása többfordulós
rendszerben történik, a zsűri
tagjai a gazdasági és szellemi élet különböző területeiről érkezve vizsgálják, értékelik a nevezettek bemutatkozó anyagait, szakmai
munkáját és döntő mértékben társadalmi szerepvállalásaikat. - Már az is nagy
örömmel töltött el, szinte
győzelemként éltem meg,
hogy az első három közé bekerültem - árulta el Tamás,
aki a 23 hektáros szőlőterületen, családi vállalkozásban
végzett szőlészeti-borászati
tevékenysége mellett, az
ágazat és a borvidék népszerűsítését is kiemelt feladatának tekinti. Ez utóbbival járó
tisztségeit, szerepvállalásait
felsorolni is nehéz, hegyközségi vonalon végzett
munkák, a szervezet elnöki
feladatai, borút- és turisztikai egyesületi, továbbá borlovagrendi, borakadémiai

Borbély Tamást az Év
bortermelője díjra már
hétszer jelölték - ám azt
mindig más vehette át. Az
Év Agrárembere kitüntetést viszont az idén ő kapta meg Fotó: Helyszíni felv.
tagsággal járó tevékenységek, a borfogyasztást, borvidéket népszerűsítő munkák helyben és országos
szinten egyaránt jellemzik
mindennapjait. Vallja, hogy
a magyar prémium borok
nemzetközi szintéren is
megállják a helyüket, minőségben, zamatban, beltartalmi értékben gazdagok,
egyedi értékeket képviselnek, amit ma már egyre nagyobb számban ismernek el

Igényelhető a nagyobb edény
(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen részt vett az
NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. képviseletében Ficsor
Elza ügyvezető igazgató
asszony, akit az üveg szelektív gyűjtése kapcsán tapasztalható szűk keresztmetszetről, valamint a lakosság számára biztosított edényzetkapacitásról kérdeztünk.
- A megye teljes területén az
Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében valósul meg a szelektív gyűjtés. A papír, a műanyag, az italos karton, illetve a fémfrakció tekintetében a „házhoz menő” eljárás működik szinte mindenhol. A kertes házaknál
edényzetes vagy zsákos formában, társas házaknál kiépített „szelektív szigetek”
segítségével valósul meg a
gyűjtés. Az üveg egy olyan
frakció, amelyet jelenleg
nem lehet házhoz menően
gyűjteni, ezért itt csak a
„szigetes” forma létezik.
Legnagyobb probléma az
üvegnél a mellé rakott

szennyezettség, ami a szakemberek számára is komoly
fejtörést okoz. Van már elképzelés arra, hogy az üveggyűjtést is kiterjesszék házhoz menő formában a többi
anyaghoz hasonló módon,
ám ennek technikai lebo-

nyolítása még számos kérdést vet fel. Tény, hogy a papír és a műanyag csomagoló
anyagokat technológiailag
lényegesen egyszerűbb begyűjteni - mondta az ügyvezető igazgató asszony. Ficsor Elzától azt is megtudtuk, hogy van lehetőség a kihelyezett edényzet szűkössége esetén a bővítésre.
- Akinél a sárga színű, 120
literes edény már nem elegendő, kérheti a nagyobb,
240 literes kék színű edényt.
A térítésmentes cseréhez be
kell fáradni az ügyfélszolgálatra és ott jelezni az igényt.
A sárga edényt a Zalahaláp
melletti hulladéklerakónál, a
mérlegháznál lehet leadni, s
ugyanitt át is veheti az ügyfél a nagyobbat. Ha esetleg
még így is kevés kapacitás,
akkor lehet átlátszó, 120 liFicsor Elza ügyvezető
teres szelektív zsákot igéigazgató asszony szerint
nyelni, szintén térítésmenteelőbb-utóbb az üveg hul- sen. Az ilyen zsákokat a
ladék gyűjtése is házhoz
gyűjtéskor a kuka mellé lemehet. A szakemberek
het kitenni, a vonatkozó szadolgoznak már a megolbályok betartásával - váladáson
Fotó: szj. szolta kérdésünkre.
(szj)

az igényesebb belföldi fogyasztók is. Persze bőven
van még hova fejlődni. - A
hazai fogyasztók szerencsére hazai borokhoz nyúlnak
elsősorban. Azt látom, hogy
a borkultúrához közvetlenül
kapcsolódó országos és helyi rendezvények, kóstolók,
versenyek rendkívül népszerűek. A Badacsonytól Szent
György-hegyig prosperáló
igényes termelők vendéglátó helyein rengeteg vendég,
turista fordul meg. Nyilván
szükség lenne arra is, hogy a
külföldön élő, dolgozó potenciális fogyasztó rétegből
minél többen térjenek haza
és akkor a jelenlegi forgalmi
mutatók is megindulnának
fölfelé. Az elkövetkező hónapok egyik nagy feladata
lesz, hogy a mennyiségi és
minőségi értelemben is
kiváló 2018-as évjárat ma
még pincékben nyugvó borait miképpen tudjuk eljuttatni a fogyasztókhoz, milyen támogatásokra lesz
szükség a cél érdekében. A
kulturált borfogyasztás fokozott hazai promóciója és
külföldi exportpiaci lyukak
megtalálása jelenthet megoldást a helyzetre - véli a fiatal szakember. Vajon egy fia-

tal magyar szőlősgazda, borász helyzete és lehetőségei
milyenek a francia, vagy éppen olasz kollégáihoz képest? - Sajnos az elmúlt ötven év tömegpiaci megközelítése az egyediséget és a helyi értékeket hagyta veszni
leginkább, amelyre ma a legnagyobb szükség lenne a
borpiacon. Egy külföldi termelő számára nagy előny,
hogy minőségi tömegbort
képes előállítani, hiszen a
birtoknagyságból, a hatszor,
tízszer nagyobb szőlőterületekből adódó gazdasági,
technológiai előnyt az árakban is tudja érvényesíteni.
Ők jobb ár-érték arányú tömegbort tudnak lerakni az
asztalra, a magyar termelők
a kis 65 ezer hektárnyi országos szőlőállománnyal nehezebben rúgnak labdába a piacon. Kitörési lehetőségeink
a külföldön kevésbé ismert
magyar és helyi fajtáinkban,
egyedi adottságú termőterületeinkben vannak. Úgy
gondolom, hogy továbbra is
a helyi adottságokra kell
koncentrálni és megmutatni
a fogyasztóknak, hogy igenis, nagyon jó boraink vannak - állítja Borbély Tamás,
az év agrárembere.
(tl)

Heti Ötlet
Szigetvári Réka

egészség
környezet
informatika

újságíró
Ebben a februári, vírusokkal
és betegségekkel tarkított hónapban sokan szeretnék
felturbózni immunrendszerüket, ám mivel éghajlatunk
adottságaiból adódóan ilyenkor nem kapni friss gyümölcsöket és zöldségeket, ez a
módja egészségünk megőrzésének nem áll rendelkezésünkre. Szerencsére van
valami, amiből hazánkban
sincs hiány, és ugyan nem
ilyenkor „készül”, „terem”,
mégis, egész évben fogyasztható. Ez nem más, mint a
méz, ami ősidők óta az emberi táplálkozás része, egyes
vélemények, és mai ismereteink szerint kb. 70-féle
gyógy-és fiziológiai hatással
bír. Tartalmaz kalciumot, rezet, vasat, magnéziumot, káliumot, cinket és C-, B-vitaminokat. A népi gyógyászatban régóta baktériumölőként, fájdalomcsillapítóként, köptetőként használják, természetes antibiotikumként is számon tartják.
Kedvezően hat a szívizomzat
működésére, tisztítja a vért,

serkenti a vérkeringést, és az
emésztést is. Természetesen,
mivel többféle méz van, mindegyikkel más hatást érhetünk el. Az akácmézzel a megfázást gyógyíthatjuk, szintén
akáccal és repcemézzel a torokfájást, immunerősítés céljából az akácot, repcét, és a
vegyes virágmézet fogyaszszuk! Ha elsősorban nem az
édesítésért, hanem gyógyhatása miatt vesszük magunkhoz, ügyeljünk arra, hogy ne
tegyük forró italba, ugyanis
akkor jó tulajdonságainak
nagy része elvész. Aki virágporra allergiás, az kerülje,
vagy olyan fajtamézet válasszon, ami számára is fogyasztható! Szintén kerülendő csecsemők számára. Külsőleg alkalmazva a pattanásos bőrre nagyon jó, arcpakolásként használva nyugtatja, hidratálja és felfrissíti a
bőrt. Alkalmazható még hajra, és Kleopátra óta tudjuk,
hogy fürdővízbe téve, tejjel
vegyítve tisztítja, táplálja,
nyugtatja testünket, lelkünket egyaránt.
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Hírek azonnal!

GAZDASÁG

Tapolca társadalma, gazdasága
Folytatódott az 1848/49
emlékére elnevezést viselő előadássorozat,
Hangodi László múlt kedden tartott előadást a városi könyvtár első emeleti
nagytermében.

A történész-főmuzeológus
először átismételte, mi mindenről volt szó a januári alkalom során, majd összegezve elmondta, a reformkor egy demográfiai, gazdasági fejlődést hozott a város
életébe is. Az előadás első
résztémája a társadalmon
belül a nemesi családok voltak, amellyel párhuzamosan
Hangodi László hangsúlyozta, 1848-at megelőzően
a születési előjog volt a legfontosabb. Már 16. századi
adatok jelzik a helyi nemesség jelenlétét, korszakunkból az 1845-ös évből maradt
ránk
népesség-összeírás,
amely segítségével megismerhetjük a reformkori Tapolca kiváltságokkal rendelkező családjait.
Az előadó felkészültségét
bizonyítja, hogy nem kizárólag felsorolta ezeket a
neveket (Bencze, Bertalan,
Bódai, Kovács, Piriti, Szita,
Töreky – csak néhány példát

Folytatódott az 1848/49 emlékére elnevezést viselő előadássorozat. Hangodi László a múlt kedden tartott
előadást a városi könyvtár első emeleti nagytermében,
ahol többek között a város reformkori gazdaságáról,
fejlődéséről is szó esett
Fotó: Szigetvári Réka
említve), hanem ismertette a tésről esett szó, viszont a
város életében betöltött sze- környékbeli szántók sorepüket, némely esetben azt ványsága miatt nem azon
is megtudhatta a hallgató- volt a fő hangsúly. Sikereság, a városon belül hol volt sebb és eredményesebb volt
az otthonuk. Majd felsoro- a szőlőtermesztés, amit az is
lásra kerültek a nem nemesi bizonyít, hogy szinte mincsaládok is, akik a szabad- den család rendelkezett szőságharcot megelőzően, és lőbirtokkal, elsősorban a
azalatt városunk lakói vol- Szent György-hegy északi
tak. Rátérvén a gazdaságra, részén és a Véndek-hegyen.
először a gabonatermesz- Állattartással ugyan foglal-

Érdemes kilátogatni a Tapolca Expora
Rengeteg
kiállítóval,
árussal,
gasztronómiai
különlegességgel, színpadi és gyermek programokkal várja az érdeklődőket a Tapolca Expo három napon át.

Március 15-én nyitja meg
kapuit, harmadik alkalommal a termelői és kézműves
vásár, a helyi, környékbeli,
illetve távolabbi településekről érkező termelők, vállalkozók, ipar- és képzőművészek portékáival, szolgáltatásaival. - Három pillérre
épül fel az expo, a kiállítókra, a gasztronómiára és a
kulturális programokra tudtuk meg Böröndy Tamástól, a szervező Tourinform
Iroda vezetőjétől. Azt is elárulta, idén több kiállító
regisztrált, mint az előző
években. Több mint kilencvenen jelentkeztek eddig, de
még - a csarnok befogadóképességéhez igazodva - fogadják a kiállítókat. A helyszín „piaci" jellegén nem
változtatnak, azonban a sok
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koztak, de nem volt számottevő. Szó esett a magyar
iparfejlesztést segítő Védegylet mozgalomról, amelynek Tapolcán is volt fiókszervezete. A kézműiparban
dolgozók száma 1848-ban
98 főt tett ki, ami nem
mondható csekélynek.
Az előadó kutatásának alaposságát igazolva némelyeket név szerint felsorolt, mi
több, az is elhangzott, hogy
az iparosok közt nemesi
származásúak is voltak, akik
büszkeségüket félretéve, a
megélhetés érdekében kétkezi munkához fogtak. A kereskedelmet is érintve szó
volt a város négy boltjáról,
és zsidó kereskedőiről.
A műveltség terén az érdeklődők hallhattak a világi
és egyházi vezetőkről, tisztségviselőkről, majd a város
két iskolájáról. Az egészségügy érdekessége, hogy kórház ebben az időszakban
még nem volt, viszont volt
egy utazó orvos, gyógyszertáros és egy bábaasszony,
valamint fontos szerepet
kaptak a népi praktikák.
A következő, várhatóan hasonlóan sok érdekességet
tartogató előadás márciusban lesz majd. (Szigetvári R.)

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!)

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:

A Tourinform Iroda szervezi idén is a Tapolca Expot.
Vezetője, Böröndy Tamás a helyi televízióban is beszélt a rendezvényről
Fotó: Májer Edit
stand miatt az elrendezést képzőművészek is kitelepülmódosították. A színpad nek. Zentai Gábor „Tapolca
ugyanúgy adott lesz a ki- képekben” című fotókiállíegészítő
programoknak, tása is megtekintető majd a
amit helyi kulturális csopor- rendezvényen.
tok fognak szolgáltatni. A A korábbi évekhez hasonlógyermekprogramok idén az an régi, helyi gasztronómiai
emeleten lesznek, illetve a különlegességekkel is megtapolcai művészeti életnek is ismerkedhetnek az érdeklőteret adva a helyi foltvarrók, dők Szarka Zsófi látványfő(me)
valamint Balaton-felvidéki zésén.

0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények,
konferenciák programjának rögzítése, (több kamerával is)

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
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Nívós tollaslabda verseny
Hatodik almalommal rendezték meg a tapolcai
amatőr felnőtt tollaslabda
versenyt.

Idén új szponzor állt a sportesemény mögé, így Innopan
Kupa néven hirdették meg a
megmérettetést. Ismét a
Csermák József Rendezvénycsarnok adott otthont az
évről évre egyre nívósabb
sporteseménynek. A szervező, I. Tapolcai Tollaslabda és
Fallabda SE és Gerald
Trümper közös kezdeményezésére jött létre anno a
sportrendezvény. - Nagyjából nyolc éve tollaslabdázunk egy baráti társasággal,
és hat éve felmerült bennünk
a gondolat, hogy szervezzünk egy olyan színvonalas
versenyt, ami egy tágabb
amatőr közösséget céloz
meg. Nem sok lehetőség van
ma az országban ilyen versenyen elindulni, ahol kilépve az ismerős közegből, új
emberekkel mérhetik össze
tudásukat a résztvevők.
Egyre többen, egyre több
helyről érkeznek hozzánk.
Már a fővárosban is felfigyeltek a sporteseményre,

Új név, új szponzor, de az eredeti elképzelés és a színvonal változatlan. Idén is sokan látogattak el a tapolcai versenyre
Fotó: Májer Edit
többek között onnan is jöttek hogy támogathat egy helyi ter (Pápa), bronzérmes Anna
Kartashova (Bodajk). Férfi
- árulta el kérdésünkre a sportrendezvényt.
Idén hetvenhatan mérették senior 40+ egyéni versenyszervezők közül Gerald.
A kezdeti öt évben a névadó meg magukat, párhuzamo- számban az első helyen a
szponzor a Rhodius Ma- san öt pályán, tizennégy te- tapolcai Gombkötő Richárd,
gyarország Kft. volt, idéntől lepülés képviseletében. Fér- a másodikon a budapesti dr.
pedig, a megállapodás értel- fi egyéni kategóriában első Lampek Péter, a harmadikon
mében három éven át a kor- Fan Allen Edvin, második pedig a zalaegerszegi dr.
szerű szigetelőanyagokat Sió Bendegúz, harmadik Adorján Csaba végzett. Férgyártó, helyben székelő vál- Nusser Ádám. Mindhárman fi páros versenyszámban
lalkozás, az InnoPan Tech a fővárosból érkeztek. Női első a Holczinger András Kft. áll a verseny mögé. egyéni kategóriában arany- Szentpéteri Gábor (BodajkMegtudtuk, nagy örömmel érmes Varga Orsolya (Veszp- Veszprém), második a Horvette a cég a lehetőséget, rém), ezüstérmes Nagy Esz- váth Csanád - Nagy Dániel

Bronzérem és helyezések
Sulyok
Melani állhatott Tapolcáról
dobogóra,
annak a
harmadik
fokára
(balra)
Fotó:
Helyszíni
felvétel

Budapesten
rendezték
február elején az Olimpici
Grand Prix harmadik állomását, a Vasas Kupa –
Kulcsár Győző Emlékversenyt, ahol a Tapolca Vívóklub párbajtőrözői is jelen voltak, mellette érmet
is hoztak haza.

Aznap Sulyok Melanit szólították a tapolcaiak közül dobogóra, aki az újonc leányok
124 fős mezőnyében szerzett bronzérmet. Többen végeztek a legjobb harminckettőben. Törpici korosz-

tályban a 63 leány induló között 20. Konczek Lina Melodi, míg a 78 fiú közt 22.
Makkos Norbert László.
Gyermek korosztályban a
116 leány közül 16. Cserép
Dorina, 20. Tarsoly Borbála, 21. Cséri Sára, 30. Konkoly Evelin, míg a 140 fiú
közül 29. Bicsérdi Csongor,
31. Makkos Bence. A Serdülő leány korosztály 104 indulójából 15. Sulyok Melani, 18. Tarsoly Borbála, 24.
Kovács Bianka.
A tapolcai gyerekek edzője
Gauland Zsófia. (me)

(Pápa), harmadik a Gombkötő Richárd- dr. Adorján
Csaba (Tapolca-Zalaegerszeg) együttes. A nők megmérettetésén első a Végh
Anita - Bolláné Illés Éva
(Pápa), második a Nagy Judit - Kólinger Dóra (Veszprém), harmadik a Kárpáti
Fruzsina - Kárpáti Brigitta
(Veszprém) páros. Vegyes
páros kategóriában első a
Rompos István - Varga Orsolya (Veszprém), második
a Nagy Dániel - Nagy Eszter
(Pápa), harmadik a Fesztóry
Sándor - Boros Viktória
(Nyíregyháza-Budapest)
duó. Tapolca önkormányzata is támogatta a sportrendezvényt. Dobó Zoltán polgármester megnyitóbeszéde
után lapunkkal is megosztotta gondolatait. Elmondta,
örül, hogy a helyi cégek,
vállalkozások felismerik a
társadalmi felelősségvállalás
fontosságát, és egyre többen
állnak a hasonló kezdeményezések mögé. Reméli az
InnoPan példáját sokan követik majd, és a TAO nyújtotta lehetőségeken túl is módot találnak rá, hogy támogassák a helyi sportéletet.(m)

Szász Kitti Tapolcán járt
Négyszeres világbajnok,
egyszeres Európa-bajnok
freestyle labdarúgó, mellette pedig még Guinnessrekord is fűződik a nevéhez. Az idei Sportgála
sztárvendége és fellépője
Szász Kitti női freestyler
volt.

seivel bejárja a világot. Nevéhez köthető a sarokkal dekázás egy perces új női
Guinness -rekordja. Százhetet sikerült csinálnia két éve.
Pár éve még egy csúcsot
elért a sportágban, elsőként
mutatott be egy trükköt élesben. - Egy hármas kerüléses
kombinációt csináltam meg,
ami még nőnek nem sikerült
előtte a világon. Igazából
erre vagyok a legbüszkébb,
mert ez mindenféle eredménytől, díjtól mentes volt.
Ez a saját célom volt, amit si-

került teljesítenem - árulta el
a sportoló.
Mindennapjai mostanság
nagyon változóak, attól függően, hogy utazás, fellépés
van-e betervezve. Mindenesetre a napi 3-4 órás esti edzés a minimum, mellette a
délelőtt szervezéssel, ügyintézéssel telik.
Nagyon sok terve van a jövőre nézve, ami egyelőre
biztos, hogy egy ideig még
mindenképp a freestyle világában marad, űzi és élvezi
ezt a sportot.
(me)

Ha szóba kerül a focilabda,
az emberek nagy részének
egyből a labdarúgás, mint
csapatsport jut eszébe. Van
azonban egy magányos, nem
mindennapi mozgásforma,
melyhez elég egy ember és
egy labda. De hogy jut
eszébe valakinek, hogy erre
építsen karriert? Szász Kitti
több mint tíz éve látott egy
videót a népszerű internetes
videó megosztó portálon,
vonzalma a sport iránt akkor
kezdődött. Kitartás, tehetség, kemény munka és rengeteg gyakorlás kellett ahhoz, hogy négy világbajnoki
és egy Európa-bajnoki címet Szász Kitti női freestyler volt a sztárvendége és fellészerezzen, mellette fellépé- pője a XII. Sportgálának
Fotó: Májer Edit
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Fontos: Következő lapszámunkban közöljük a nyári menetrendet is!

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 21 - 27.
csütörtök – szerda

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

22 - 27. péntek – szerda
14:00 3D 1400,-Ft
16:00 2D 1200,-Ft
Így neveld a sárkányodat 3
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 104 perc
...
21. csütörtök 15:00 3D
1400,-Ft
23 - 27. péntek - szerda
18:00
ALITA: A harc angyala
Színes, szinkronizált
amerikai-kanadai-argentin
akció kalandfilm
Hossz: 122 perc
...
21. csütörtök 20:30 1200,-Ft
22 - 27. péntek - szerda
20:15
Kölcsönlakás
Színes, magyar romantikus
vígjáték
Hossz: 90 perc

Énekszó

Túra

Veszprémben lépett fel szólóénekkel a közelmúltban
Hazafi József a „Ki mit tud”on, ahonnan továbbjutott a
középdöntőbe, ami májusban lesz Harkányban. Azt is
megtudtuk, hogy a mostani
hétvégén is énekel a jókedényű diszeli úr, a Népek
tánca, népek zenéje megmérettetésen, Szegeden. (szj)

A TVSE természetjáró szakosztály február 23-án a 18
km távú Örvényes- PécselyVászoly- Vöröstó- Nagyvázsony útvonalon hirdet túrát.
Találkozó a tapolcai vasútállomáson szombaton reggel
7.40-kor, a vonat 7.50-kor
indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt
1.550 Ft.
A túra során több települést
is érintenek, ahol a túrát meg
lehet szakítani.
(me)

FILMAJÁNLÓ
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Így neveld a sárkányodat 3.
- Visszatér Hablaty és Fogatlan a moziba! Ez az a
mese, ahol megtudtuk,
hogy kialakulhat barátság
a vikingek és a sárkányok
között. Ez az a falu, ahol
Hablaty bebizonyította,
hogy lehet egy vékony,
gyenge fiú a falu főnöke, és
megtalálhatja a szerelmet.
Kiderült, hogy minden
monda mögött van valami
igazság. Sőt! A harmadik
részben egy újabb rejtélyt
akar igazolni Hablaty társaival az oldalán. Vajon
tényleg létezik a sárkányok
szigete? Meg tudják menteni a sárkányok faját? Ha
élvezted az első két rész, és
érdekel, hogyan esik szerelembe Fogatlan, az Éjfúria, akkor látogass el a tapolcai moziba március 6áig!
(szv)

06/87/412-289
Hirdetés

Programajánló
· A Tapolcai Kutyaiskola 2019.
február 24-én 14 órakkor Kutyaiskola - ovi beiratkozást tart a
Városi Sport- és Szabadidő
Centrumban. További információt a Kutyaiskola – ovi beiratkozás Facebook eseménynél
találnak.
· Spirituális programozás tanfolyam indul Tapolcán 2019.
március 2-án. További információkat a Spirituális programozás I.-meditációs tanfolyam
Facebook eseménynél találhatnak.
· 2019. március 3-án tartják
városunkban a VIII. Tapolcai
Téltemetőt. Télbanyaűző maskarádé, töpörtyűsütő és forraltbor főző verseny várja az érdeklődőket.

8 - TAPOLCAI ÚJSÁG
Online
n ”Már 4000 oldalkedvelést
értél el! Szép munka!” - érkezett
a Tapolcai Újság Facebook oldalára az üzenet a minap! Az oldal a
Tapolcai
Újság
Online
(http://www.tapolcaiujsag.hu/)
hírportállal párhuzamosan működtetett olvasói, közösségi felület, amelyet a Tapolcán, vagy
környékén élő, illetve bármely
kötődés okán a város és a régió
iránt érdeklődő olvasóink érdekében hoztunk létre. Az elmúlt
években folyamatosan nőtt az oldalra érkezők száma, úgy a Facebook-ra, mint az említett hírportálra. Felületeink mostanra napi
több ezres (gyakran több 10 ezres) megtekintéssel rendelkeznek. Köszönjük kitüntető figyelmüket, keressenek, olvassanak
minket minden nap!

Heti SÜTI
Linzer

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 20 dkg
margarin + 5 dkg zsír, 10 dkg
porcukor, 1 vaníliás cukor, 1 tojás
sárgája, csipet só
Töltelék: sárgabarack- vagy eperlekvár
Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk, hideg helyen legalább egy
órát pihentetjük. Fél cm vékonyra
kinyújtjuk, felét középen kiszúrt
linzerszaggatóval, másik felét az
egész szaggatóval kiszúrjuk,
sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük.
180 fokos sütőben, kb. 10 perc alatt
világosra sütjük. Kisülés után egyegy egész és kiszúrt korongot savanykás lekvárral összeragasztunk, tetejét porcukorral meghintve tálaljuk.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Az én városom...

Aki úgy érzi, hogy sikerült Tapolcáról szép, közlésre alkalmas
képet készítenie, kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs

MOZAIK

2019. FEBRUÁR 22.

Megújult iskolai öltözők
19 milliós, pályázati úton megvalósuló beruházást adtak át
FEJLESZTÉS - Megújultak a Batsányi Tagintézmény öltözői. A 19 milliós,
pályázati úton megvalósuló beruházás hatmilliós
önrészét és a villanyszerelési munkák költségeinek egészét a város biztosította.

Az igényesen felújított tornatermi kisegítő helyiségeket ünnepélyesen adták át a
napokban a projekt résztvevői, önkormányzati képviselők, iskolai vezetők, pedagógusok és tanulók jelenlétében. Amint arról lapunkban
korábban beszámoltunk, a
Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályázatot, a
Tapolca Városi Sportegyesülettel karöltve, annak kézilabda szakosztálya kapcsán sikerült benyújtani,
majd megnyerni. Az önkormányzat mindehhez 30%-os
önerőt biztosított. A jövőben
az iskola tanulói, tanárai és a
város kézilabda szakosztálya használja közösen a
megújult tornatermi kisegítő
helyiségeket. Az átadó ünnepségen Dobó Zoltán pol-
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06/87/412-289
Korponai Péter
Februári délután

különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
vissza róla. Egy címről csak egy
képet küldjenek, rövid címmel, a
szerző nevével ellátva. A legjobbakat hétről hétre közöljük.

A fejlesztés révén igényes környezetben öltözhetnek át az iskola tanulói és a város
sportegyesületének kézilabdásai egyaránt. A szalagot Bajner Imre igazgató, Dobó
Zoltán polgármester és a KLIK képviseletében Lamperth Tamás vágta át Fotó: tl.
gármester és Bajner Imre galmazott Dobó Zoltán. Baj- polcán a mindennapos testigazgató egyaránt méltatta a ner Imre igazgató szerint, az nevelés tárgyi és személyi
iskola számára azért is feltételei biztosítottak. A
beruházás jelentőségét.
- Annak ellenére, hogy a vá- fontos a most megvalósult most átadott épületrész eszros csak marginális szerep- fejlesztés, mert kedvet adhat tétikus, tiszta, rendezett körlőként tud tenni tanintéz- a gyerekeknek a sportolás- nyezetet, jókedvet sugároz,
ményeiért, mégis sajátjának hoz. - A mozgásszegény igényességre nevel és motiérzi azokat. Bízom benne, életmódnak ma már sajná- váló a tanulók számára hogy ez a beruházás is hoz- latos módon egészségügyi hangsúlyozta a Tapolcai
zájárul, hogy Tapolca több és azon keresztül gazdasági Bárdos Lajos Általános Isvannak. kola igazgatója a Batsányi
és egyre jobb sportolót, ta- következményei
polcai nevelésű játékost Éppen ezért fontos és büsz- Tagintézményben tartott ün(tl)
adhasson az országnak- fo- kék lehetünk rá, hogy Ta- nepségen.

Népdalokkal, dudaszóval
Február 14-én este énekszótól volt hangos a diszeli kultúrház, ahol Navratil Andrea népdalénekes
„Dúdoló estjére” sokan eljöttek helyből és a környék
falvaiból is.

Az est házigazdája ezúttal a
Csobánc Népdalkör vol.
- Nagyon sok szép népdalt
tanulhattunk együtt Andreával. A zenei kíséretet Császár Dominik dudajátéka
biztosította, ráadásul Andrea még mesemondással is
meglepett bennünket. Igazán tartalmas két órát töltöttünk el együtt, melynek
végén egy kis vendéglátásra,
kötetlen beszélgetesre is maradt idő - tájékoztatta lapun-

kat Kocs Ida a Csobánc Népdalkör vezetője. Navratil
Andrea, a Fölszállott a Páva
tehetségkutató
felkészítő
mestere, a Népművészet Ifjú
Mestere, számos szakmai
díj, elismerés, kitüntetés birtokosa, évekkel ezelőtt indította útjára a „dúdolókat”.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Csoóri Sándor Alapjának támogatásával létrejött program célja,
hogy közösségformáló jelleggel, közös, jó hangulatú
daltanulásra összehozza az
énekelni szerető embereket.
Navratil Andreával legközelebb február 21-én, Badacsonytördemicen találkozhatnak a népdalok kedvelői.
(tl)

Sokan dúdoltak együtt Navratil Andreával

Fotó: tl.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 200-360 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 300 Ft/kg
Újhagyma: 220 Ft/cs
F.hagyma:1280-1600 Ft/kg
Lilahagyma: 350 Ft/kg
Fejes káposzta: 295 Ft/kg
Paprika: 1100-1500 Ft/kg
Paradicsom: 840 Ft/kg
Uborka: 740 Ft/kg
Karalábé: 240 Ft/kg
Karfiol: 480 Ft/kg
Bimbóskel: 700 Ft/kg
Alma: 259 Ft/kg
Körte: 580 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 339 Ft/kg
Mandarin: 488 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 475 Ft/kg
Méz: 1500-2200 Ft/kg
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

