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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 cí-
mű projekt első, hétfőn 
megtartott rendezvényén.

A Tamási Áron Művelődési 
Központban a Tanúhegyek 
Egyesülete szervezésében, 
egy általuk elnyert pályázat-
nak köszönhetően olyan ren-
dezvénysorozat kezdődött, 
amely a szakszerű hulladék-
gazdálkodásra, a szelektív 
gyűjtés fontosságára, vala-
mint a környezet védelmére 
hívja fel a figyelmet.
A civil szervezet közel 2,7 
millió forintos támogatás-
ban részesült, s ebből való-
sulhatott meg a „Szelektíven 
a nagyival” című program-
sorozat. Ennek részeként a 
gyerekek hétfőn megismer-
kedhettek a kukásautóval, 
majd „Lim-lom mese és 
Bolba mese” keretében in-
teraktív mesejátékot láthat-
tak a Tamási Áron Műve-
lődési Központban, illetve a 
„hulladékmentes étkezés-
ről” kaptak ízelítőt. Kedden 
az unokák és a nagyszülők 

egy közös élménytúrán ve-
hettek részt, ami a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park ti-
hanyi Levendula-házának 
megtekintését tette lehetővé. 
Szerdán a nagyszülők szá-
mára szakmai előadásokat 
tartottak a szervezők, a házi 
komposztálásról, a hulla-

dékmentes háztartásról hall-
hattak hasznos tanácsokat, 
tippeket és ötleteket a részt-
vevők. A program elsősor-
ban a nagyszülőket és az 
óvodásokat célozta meg, 
hiszen a hulladékgazdálko-
dással, annak kommuniká-
ciójával foglalkozó szakem-

berek felmérései alapján, 
éppen ezt a két korosztályt 
lehet a leghatékonyabban 
bevonni a szelektív gyűjtés-
be. Hasonló projekt immár 
második alkalommal való-
sul meg Tapolcán. (Folyta-
tás a 3. oldalon „Igényelhe-
tő...” címmel)                  (szj)

Van már idei költségvetés

Irodalom, zene és tánc

Elfogadták a 2019. évi költ-
ségvetésről és annak végre-
hajtásáról szóló rendeletet a 
legutóbbi nyilvános ülésen. 
A képviselő-testület által 
tárgyalt és jóváhagyott költ-
ségvetés bevételi előirány-
zatának főösszege 5 millárd 
121 millió forint, amelyből a 
költségvetési bevételek ösz-
szege 2 milliárd 751 millió 

forint, a finanszírozási bevé-
telek összege 2 milliárd 370 
millió forint. A költségvetés 
főösszege bruttó módon tar-
talmazza az intézményfi-
nanszírozási bevételeket és 
kiadásokat, amelynek össze-
ge 833 millió forint.
(Folytatás a 2. oldalon „Fe-
ladatellátás saját kézben”  
címmel)                            (szj)

Magyarnak lenni: tudod 
mit jelent? - kérdezte Sajó 
Sándor az elmúlt évszá-
zad egyik különösen 
vészterhes, drámai évé-
ben, 1919-ben.  

A megrendítő költemény 
visszatérő motívumának, 
költői kérdésének címét vi-
selte az az irodalmi, zenés 
műsor,  amelyet nagy siker-
rel 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 szí-
nészek, művészeti csopor-
tok, tapolcai zenészek, éne-
kesek, diákok mellett, az 
előadás célját, szellemiségét 
magukénak érző ismert köz-

életi szereplők vettek részt: 
Bányai Barbara, Bertalan 
Csaba, dr. Décsey Sándor, 
Hatvani Mátyás, Havasi 
Gábor, Kovács Melinda, 
Lamport Gusztáv, Májer 
Edit, Novák István, Sárközi 
Vivien, Szabóné Korponai 
Kitti, Román Iván, Vitus Ka-

ta, a Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általános 
Iskola, a Rock-Inger és a 
Badison zenekar tagjai, a 
Batsányi Táncegyüttes, va-
lamint a Tapolcai Honvéd 
Kulturális Egyesület.
(Folytatás a 2. oldalon „Ha-
zát, hitet...” címmel)         (tl)

Személyes
mérföldkő
Régen találkoztak. 
Sokáig egy helyen 
dolgoztak, kifejezet-
ten jó volt a kapcsolat 
köztük, a munkán kí-
vül is. Mondhatni, ba-
ráti. Aztán az időseb-
bet 2007-ben nyugdí-
jazták. Szép búcsúz-
tatója volt, még ha fá-
jó is egy ilyen apropó. 
A fiatalabbnak ez már 
nem adatott meg, őt 
hét évvel később 
„leépítették”. Azóta 
mindössze kétszer ta-
lálkoztak, s most, a 
minap újra. Beszél-
gettek, kérdeztek 
egymástól, pár pilla-
natra feledték az idő 
múlását, a jelen prob-
lémáit. Örültek egy-
másnak. Aztán elre-
pült másfél óra és az 
idősebb kolléga már a 
háza előtti téren állt. 
Integetett. Nem moz-
dult el, megvárta, míg 
a távolodó autó kicsi, 
fehér ponttá változik. 
Mindketten arra gon-
doltak, vajon találkoz-
nak-e még?

          Szijártó János

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

A kicsik nagyon élvezték az interaktív mesejátékot, s közben számos lényeges dol-
got megtanultak a szelektív hulladékgyűjtésről                                 Fotó: Szijártó János

Dicsőség a hősöknek. Színpadon a Batsányi Tánc-
együttes és a hagyományőrzők          Fotó: Töreky László
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Feladatellátás saját kézben

(Folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzat a költség-
vetési törvényben meghatá-
rozott jogcímeken jogosult 
állami támogatásokra. Fela-
datalapú és ellátottak létszá-
mára vonatkozó támogatási 
rendszer működik, ahol a he-
lyi iparűzési adó beszámítá-
sával csökkentett normatí-
vákat biztosítja az önkor-
mányzati feladatok ellátása 
céljából a központi költség-
vetés. 
2019-ben új jogcímként sze-
repel az óvodai és iskolai 
szociális segítés finanszíro-
zására biztosított támogatás 
összege, melyet a feladat el-
látása céljából a Tapolcai 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet részére 
ad át a város.
Az önkormányzat közhatal-
mi bevételei jellemzően a 
helyi adókból származnak. 
Idén nem változnak az adó-
mértékek a négy helyi adó és 
a gépjárműadó esetében. 
Ugyanakkor a tavalyi elő-
irányzathoz képest közel 3 
százalékos előirányzat-nö-
vekedést terveztek a bevé-
telek elemzése után.
Szolgáltatások jogcímen a 
rendeletekben elfogadott dí-
jak figyelembevételével ter-
veztek (ingatlan bérleti dí-
jak, közterület használat, 
parkolás, sírhely-megváltás, 
családi rendezvények). Az 
üzletek és helyiségek vár-
ható bérleti díjait, valamint a 
továbbszámlázott szolgálta-

Az elfogadott rendelet szerint a városi strand üzemeltetéséhez 40 millió forinttal 
járul hozzá a város az idei esztendőben                                                Archív fotó: szj.

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

„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 példaké-
pei, akik oly sok esetben 
életüket, vérüket áldozták 
hazánkért”- összegezte és 
fogalmazta meg az előadás 
végső üzenetét Bertalan 
Csaba, az igényesen kivite-
lezett és kiváló színpadi, 
színészi teljesítményekben 
is bővelkedő, élőzenés iro-
dalmi est rendezője. Az elő-
adás forgatókönyve szerint, 
egy fiatal fiú megkapja ap-
jától a dédnagyapa vissza-
emlékezéseit, egy számára 
különös könyvet, amely a 
“boldog békeidőktől”, az el-
ső és második világháború 
évein keresztül , az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc eseményeit is felölelve, 
egyfajta világnézeti és er-
kölcsi tanulságtétellel szol-
gál az unoka, az okostele-
fonok világának fiatalja szá-
mára. Miközben a színpa-
don a történelmi esemé-
nyekhez, drámai történések-
hez szervesen kapcsolódó, a 
nemzeti gondolat jegyében 
fogant költemények, dalok 
hangzottak el, a kivetített 
óriás képeken megjelenő 
szimbólumok, korabeli fo-
tók, újság címlapok, nemze-
ti jelképek, jelentős magyar 
irodalmárok és politikus 
személyek arcképei erősítet-
ték a mondanivalót. Az 
előadás minden percét az a 
nemzet iránti  kitartó hűség 
hatotta át, amelyek sajnála-
tos módon olyan magyar tör-
ténelmi sorsfordulókhoz, 
tragédiákhoz kötődnek, 
amelyek lelki természetét 
leginkább Wass Albert, Tor-
may Cecile, Sajó Sándor, 
Zas Lóránt, Gyóni Géza és 
Reményik Sándor írók, köl-
tők 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 kö-
zönség figyelmébe a pro-
dukciót, melyet a tapolcai 
önkormányzat, annak szá-
mos intézménye, helyi vál-
lalkozások és magánsze-
mélyek egyaránt támogat-
tak.                                   (tl)
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minden hétfőn: 13.00 – 16.00 
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tások bevételeit a Városgaz-
dálkodási Kft. kimutatása 
alapján határozták meg. 
Egyéb díjak a hivatal által 
kiszámlázott bérbeadások és 
szolgáltatások díjaiból szár-
maznak. A parkolás bérleti 
díjbevételére 19 millió fo-
rintot terveztek. Intézményi 
étkeztetés jogcímen a vár-
ható bevételeket az intézmé-
nyi tényleges étkezési lét-
számok figyelembevételé-
vel határozták meg. A sza-
bad pénzeszközöket tovább-
ra is államkötvényben tart-
ják, amelynek várható ered-
ménye mintegy 4 millió fo-
rint lesz. A költségvetési 
szervek esetében az óvodá-
nál minimális helyiség-bér-
leti díjjal, a könyvtár költ-
ségvetésében a várható be-
vételek szintjén tervezték az 
előirányzatokat. 
A fejlesztési kiadások forrá-
sát képezik az önkormány-
zat felhalmozási- és tőkejel-
legű bevételei. A tavalyi év-
ben részletfizetési feltétellel 
eladott laktanyai ingatlanok 
törlesztő részleteit vették 
számba, valamint a varroda 
épületének értékesítéséből 
és más ingatlaneladásokból 
származó bevételeket ter-
veztek.
A 2019. évi költségvetés ki-
adási előirányzatának főösz-
szege értelemszerűen azo-
nos a bevételi oldallal, azaz 
5 millárd 121 millió forint. 
Az összeg tartalmazza több 
más mellett az idei személyi 

juttatásokat, a dologi kia-
dások, az igazgatási, önkor-
mányzati, városüzemelteté-
si feladatok ellátását. Ehhez 
kapcsolódva meg kell je-
gyezni, hogy a képviselő-
testület a városüzemeltetési
munkacsoport parkfenntar-
tói- és köztisztasági tevé-
kenységeinek, valamint a te-
metőfenntartási feladatai-
nak ellátására a 100 száza-
lékban önkormányzati tulaj-
donú Cselle-Ház Kft. tevé-
kenységi körébe történő át-
szervezéséről döntött. A tár-
saság várhatóan 2019. ápri-
lisában kezdi meg működé-
sét. Az ehhez kapcsolódó ki-
adásokat, költségeket az ön-
kormányzat finanszírozza. 
Eszerint működési célú tá-
mogatásra 75 millió 288 
ezer, „in-house” szolgáltatás 
előirányzatra pedig 21 mil-
lió 385 ezer forintot kap a 
cég. Felhalmozási célú tá-
mogatásként, eszközbeszer-
zésre további 35 milliót.
Az elfogadott rendelet sze-
rint a városi strand üzemel-
tetéséhez 40 millió forinttal 
járul hozzá a város, a helyi 
autóbusz közlekedés veszte-
ségpótlásához 33 millióval. 
Működési célú támogatá-
sokra összesen 677 milliót 
fordítanak az idei évben, 
míg felújításokra 464 milli-
ót, önkormányzati beruhá-
zásokra  összesen 580 mil-
liót, amelyből a pályázati 
beruházások közel 425 mil-
liót tesznek ki.                (szj)

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.www.tapolcaiujsag.hu 

http://www.tapolca.hu


Borbély Tamás lett az „Év agrárembere” 
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Borbély Tamást az Év 
bortermelője díjra már 
hétszer jelölték - ám azt 
mindig más vehette át. Az 
Év Agrárembere kitünte-
tést viszont az idén ő kap-
ta meg   Fotó: Helyszíni felv.

Igényelhető a nagyobb edény

Ebben a februári, vírusokkal 
és betegségekkel tarkított hó-
napban sokan szeretnék 
felturbózni immunrendsze-
rüket, ám mivel éghajlatunk 
adottságaiból adódóan ilyen-
kor nem kapni friss gyümöl-
csöket és zöldségeket, ez a 
módja egészségünk megőr-
zésének nem áll rendelke-
zésünkre. Szerencsére van 
valami, amiből hazánkban 
sincs hiány, és ugyan nem 
ilyenkor „készül”, „terem”, 
mégis, egész évben fogyaszt-
ható. Ez nem más, mint a 
méz, ami ősidők óta az em-
beri táplálkozás része, egyes 
vélemények, és mai ismere-
teink szerint kb. 70-féle 
gyógy-és fiziológiai hatással 
bír. Tartalmaz kalciumot, re-
zet, vasat, magnéziumot, ká-
liumot, cinket és C-, B-vi-
taminokat. A népi gyógyá-
szatban régóta baktériumö-
lőként, fájdalomcsillapító-
ként, köptetőként használ-
ják, természetes antibioti-
kumként is számon tartják. 
Kedvezően hat a szívizomzat 
működésére, tisztítja a vért, 

serkenti a vérkeringést, és az 
emésztést is. Természetesen, 
mivel többféle méz van, min-
degyikkel más hatást érhe-
tünk el. Az akácmézzel a meg-
fázást gyógyíthatjuk, szintén 
akáccal és repcemézzel a to-
rokfájást, immunerősítés cél-
jából az akácot, repcét, és a 
vegyes virágmézet fogyasz-
szuk! Ha elsősorban nem az 
édesítésért, hanem gyógyha-
tása miatt vesszük magunk-
hoz, ügyeljünk arra, hogy ne 
tegyük forró italba, ugyanis 
akkor jó tulajdonságainak 
nagy része elvész. Aki virág-
porra allergiás, az kerülje, 
vagy olyan fajtamézet vá-
lasszon, ami számára is fo-
gyasztható! Szintén kerülen-
dő csecsemők számára. Kül-
sőleg alkalmazva a pattaná-
sos bőrre nagyon jó, arcpa-
kolásként használva nyugtat-
ja, hidratálja és felfrissíti a 
bőrt. Alkalmazható még haj-
ra, és Kleopátra óta tudjuk, 
hogy fürdővízbe téve, tejjel 
vegyítve tisztítja, táplálja, 
nyugtatja testünket, lelkün-
ket egyaránt. 

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzigetvári Réka

        újságíró

Ficsor Elza ügyvezető 
igazgató asszony szerint 
előbb-utóbb az üveg hul-
ladék gyűjtése is házhoz 
mehet. A szakemberek 
dolgoznak már a megol-
dáson                    Fotó: szj.

(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen részt vett az 
NHSZ Tapolca Nonprofit 
Kft. képviseletében Ficsor 
Elza ügyvezető igazgató 
asszony, akit az üveg szelek-
tív gyűjtése kapcsán tapasz-
talható szűk keresztmetszet-
ről, valamint a lakosság szá-
mára biztosított edényzet-
kapacitásról kérdeztünk.
- A megye teljes területén az 
Észak-balatoni Hulladék-
gazdálkodási Rendszer ke-
retében valósul meg a sze-
lektív gyűjtés. A papír, a mű-
anyag, az italos karton, il-
letve a fémfrakció tekinte-
tében a „házhoz menő” el-
járás működik szinte min-
denhol. A kertes házaknál 
edényzetes vagy zsákos for-
mában, társas házaknál ki-
épített „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 

A borvidéket, 
az ágazatot 
népszerűsíti

szennyezettség, ami a szak-
emberek számára is komoly 
fejtörést okoz. Van már el-
képzelés arra, hogy az üveg-
gyűjtést is kiterjesszék ház-
hoz menő formában a többi 
anyaghoz hasonló módon, 
ám ennek technikai lebo-

nyolítása még számos kér-
dést vet fel. Tény, hogy a pa-
pír és a műanyag csomagoló 
anyagokat technológiailag 
lényegesen egyszerűbb be-
gyűjteni - mondta az ügy-
vezető igazgató asszony. Fi-
csor Elzától azt is megtud-
tuk, hogy van lehetőség a ki-
helyezett edényzet szűkös-
sége esetén a bővítésre.
- Akinél a sárga színű, 120 
literes edény már nem ele-
gendő, kérheti a nagyobb, 
240 literes kék színű edényt. 
A térítésmentes cseréhez be 
kell fáradni az ügyfélszolgá-
latra és ott jelezni az igényt. 
A sárga edényt a Zalahaláp 
melletti hulladéklerakónál, a 
mérlegháznál lehet leadni, s 
ugyanitt át is veheti az ügy-
fél a nagyobbat. Ha esetleg 
még így is kevés kapacitás, 
akkor lehet átlátszó, 120 li-
teres szelektív zsákot igé-
nyelni, szintén térítésmente-
sen. Az ilyen zsákokat a 
gyűjtéskor a kuka mellé le-
het kitenni, a vonatkozó sza-
bályok betartásával - vála-
szolta kérdésünkre.         (szj)

 Badacsonyi Borvidék Aismert borteremelőjét, 
Borbély Tamást egy nyolc-
van fős szakmai plénum „Az 
év agrárembere” címre vá-
lasztotta ki. Tamás a „Fiatal 
gazda” kategóriában lett az 
országos agrárszakmai díj 
2018. évi birtokosa. A 38 
éves borász szakember nem 
számított a sikerre, de rend-
kívüli 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 kitünte-
téssel térhetett haza. A vele 
folytatott beszélgetésből ki-
derült, hogy a díj nem vélet-
lenül  került  hozzá, hiszen a

borvidék és a magyar bor 
ügyét, népszerűsítését leg-
alább akkora lelkesedéssel 
és szakértelemmel képvi-
seli, mint egy aranyérmes 
Borbély kéknyelű vagy 
olaszrizling előállítását. Az 
„Év agrárembere” díj egyike 

azoknak a megméretteté-
seknek, amelyek politika- , 
sőt szakmapolitika mentes-
sége megkérdőjelezhetetlen, 
ráadásul egy olyan nívós el-
ismerés Magyarországon, 
amely a teljes hazai agráriu-
mot felöleli, amelyre sokan 
odafigyelnek. A díjazottak 
kiválasztása többfordulós 
rendszerben történik, a zsűri 
tagjai a gazdasági és szelle-
mi élet különböző területei-
ről érkezve vizsgálják, érté-
kelik a nevezettek bemutat-
kozó anyagait, szakmai 
munkáját és döntő mérték-
ben társadalmi szerepválla-
lásaikat. - Már az is nagy 
örömmel töltött el, szinte 
győzelemként éltem meg, 
hogy az első három közé be-
kerültem - árulta el Tamás, 
aki a 23 hektáros szőlőterü-
leten, családi vállalkozásban 
végzett szőlészeti-borászati 
tevékenysége mellett, az 
ágazat és a borvidék népsze-
rűsítését is kiemelt feladatá-
nak tekinti. Ez utóbbival járó 
tisztségeit, szerepvállalásait 
felsorolni is nehéz, hegy-
községi vonalon végzett 
munkák, a szervezet elnöki 
feladatai, borút- és turiszti-
kai egyesületi, továbbá bor-
lovagrendi, borakadémiai 

tagsággal járó tevékeny-
ségek, a borfogyasztást, bor-
vidéket népszerűsítő mun-
kák helyben és országos 
szinten egyaránt jellemzik 
mindennapjait. Vallja, hogy 
a magyar prémium borok 
nemzetközi szintéren is 
megállják a helyüket, minő-
ségben, zamatban, beltar-
talmi értékben gazdagok, 
egyedi értékeket képvisel-
nek, amit ma már egyre na-
gyobb számban ismernek el 

az igényesebb belföldi fo-
gyasztók is. Persze bőven 
van még hova fejlődni. - A 
hazai fogyasztók szerencsé-
re hazai borokhoz nyúlnak 
elsősorban. Azt látom, hogy 
a borkultúrához közvetlenül 
kapcsolódó országos és he-
lyi rendezvények, kóstolók, 
versenyek rendkívül népsze- 
rűek. A Badacsonytól Szent 
György-hegyig prosperáló 
igényes termelők vendéglá-
tó helyein rengeteg vendég, 
turista fordul meg. Nyilván 
szükség lenne arra is, hogy a 
külföldön élő, dolgozó po-
tenciális fogyasztó rétegből 
minél többen térjenek haza 
és akkor a jelenlegi forgalmi 
mutatók is megindulnának 
fölfelé. Az elkövetkező hó-
napok egyik nagy feladata 
lesz, hogy a mennyiségi és 
minőségi értelemben is 
kiváló 2018-as évjárat ma 
még pincékben nyugvó bo-
rait miképpen tudjuk eljut-
tatni a fogyasztókhoz, mi-
lyen támogatásokra lesz 
szükség a cél érdekében. A 
kulturált borfogyasztás fo-
kozott hazai promóciója és 
külföldi exportpiaci lyukak 
megtalálása jelenthet meg-
oldást a helyzetre - véli a fia-
tal szakember. Vajon egy fia-

tal magyar szőlősgazda, bo-
rász helyzete és lehetőségei 
milyenek a francia, vagy ép-
pen olasz kollégáihoz ké-
pest? - Sajnos az elmúlt öt-
ven év tömegpiaci megköze-
lítése az egyediséget és a he-
lyi értékeket hagyta veszni 
leginkább, amelyre ma a leg-
nagyobb szükség lenne a 
borpiacon. Egy külföldi ter-
melő számára nagy előny, 
hogy minőségi tömegbort 
képes előállítani, hiszen a 
birtoknagyságból, a hatszor, 
tízszer nagyobb szőlőterüle-
tekből adódó gazdasági, 
technológiai előnyt az árak-
ban is tudja érvényesíteni. 
Ők jobb ár-érték arányú tö-
megbort tudnak lerakni az 
asztalra, a magyar termelők 
a kis 65 ezer hektárnyi orszá-
gos szőlőállománnyal nehe-
zebben rúgnak labdába a pi-
acon. Kitörési lehetőségeink 
a külföldön kevésbé ismert 
magyar és helyi fajtáinkban, 
egyedi adottságú termőterü-
leteinkben vannak. Úgy 
gondolom, hogy továbbra is 
a helyi adottságokra kell 
koncentrálni és megmutatni 
a fogyasztóknak, hogy ige-
nis, nagyon jó boraink van-
nak - állítja Borbély Tamás, 
az év agrárembere.            (tl)



Tapolca társadalma, gazdasága
Folytatódott az 1848/49 
emlékére elnevezést vi-
selő e lőadássorozat , 
Hangodi László múlt ked-
den tartott előadást a vá-
rosi könyvtár első emeleti 
nagytermében.

A történész-főmuzeológus 
először átismételte, mi min-
denről volt szó a januári al-
kalom során, majd össze-
gezve elmondta, a reform-
kor egy demográfiai, gazda-
sági fejlődést hozott a város 
életébe is. Az előadás első 
résztémája a társadalmon 
belül a nemesi családok vol-
tak, amellyel párhuzamosan 
Hangodi László hangsú-
lyozta, 1848-at megelőzően 
a születési előjog volt a leg-
fontosabb. Már 16. századi 
adatok jelzik a helyi nemes-
ség jelenlétét, korszakunk-
ból az 1845-ös évből maradt 
ránk népesség-összeírás, 
amely segítségével megis-
merhetjük a reformkori Ta-
polca kiváltságokkal rendel-
kező családjait. 
Az előadó felkészültségét 
bizonyítja, hogy nem kizá-
rólag felsorolta ezeket a 
neveket (Bencze, Bertalan, 
Bódai, Kovács, Piriti, Szita, 
Töreky – csak néhány példát 

Folytatódott az 1848/49 emlékére elnevezést viselő elő-
adássorozat. 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

Érdemes kilátogatni a Tapolca Expora
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
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)

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!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

stand miatt az elrendezést 
módosították. A színpad 
ugyanúgy adott lesz a ki-
egészítő programoknak, 
amit helyi kulturális csopor-
tok fognak szolgáltatni. A 
gyermekprogramok idén az 
emeleten lesznek, illetve a 
tapolcai művészeti életnek is 
teret adva a helyi foltvarrók, 
valamint Balaton-felvidéki 

képzőművészek is kitelepül-
nek. Zentai Gábor „Tapolca 
képekben” című fotókiállí-
tása is megtekintető majd a 
rendezvényen.
A korábbi évekhez hasonló-
an régi, helyi gasztronómiai 
különlegességekkel is meg-
ismerkedhetnek az érdeklő-
dők Szarka Zsófi látványfő-
zésén.                               (me)

Rengeteg kiállítóval, 
árussal, gasztronómiai 
különlegességgel, szín-
padi és gyermek progra-
mokkal várja az érdeklő-
dőket a Tapolca Expo há-
rom napon át.

Március 15-én nyitja meg 
kapuit, harmadik alkalom-
mal a termelői és kézműves 
vásár, a helyi, környékbeli, 
illetve távolabbi települé-
sekről érkező termelők, vál-
lalkozók, ipar- és képzőmű-
vészek portékáival, szolgál-
tatásaival. - Három pillérre 
épül fel az expo, a kiállí-
tókra, a gasztronómiára és a 
kulturális programokra - 
tudtuk meg Böröndy Tamás-
tól, a szervező Tourinform 
Iroda vezetőjétől. Azt is elá-
rulta, idén több kiállító 
regisztrált, mint az előző 
években. Több mint kilenc-
venen jelentkeztek eddig, de 
még - a csarnok befogadó-
képességéhez igazodva - fo-
gadják a kiállítókat. A hely-
szín „piaci" jellegén nem 
változtatnak, azonban a sok 

A Tourinform Iroda szervezi idén is a Tapolca Expot. 
Vezetője, Böröndy Tamás a helyi televízióban is be-
szélt a rendezvényről                                   Fotó: Májer Edit

Hirdetés

említve), hanem ismertette a 
város életében betöltött sze-
repüket, némely esetben azt 
is megtudhatta a hallgató-
ság, a városon belül hol volt 
az otthonuk. Majd felsoro-
lásra kerültek a nem nemesi 
családok is, akik a szabad-
ságharcot megelőzően, és 
azalatt városunk lakói vol-
tak. Rátérvén a gazdaságra, 
először a gabonatermesz-

tésről esett szó, viszont a 
környékbeli szántók so-
ványsága miatt nem azon 
volt a fő hangsúly. Sikere-
sebb és eredményesebb volt 
a szőlőtermesztés, amit az is 
bizonyít, hogy szinte min-
den család rendelkezett sző-
lőbirtokkal, elsősorban a 
Szent György-hegy északi 
részén és a Véndek-hegyen. 
Állattartással ugyan foglal-

koztak, de nem volt számot-
tevő. Szó esett a magyar 
iparfejlesztést segítő Véd-
egylet mozgalomról, amely-
nek Tapolcán is volt fiók-
szervezete. A kézműiparban 
dolgozók száma 1848-ban 
98 főt tett ki, ami nem 
mondható csekélynek. 
Az előadó kutatásának ala-
posságát igazolva némelye-
ket név szerint felsorolt, mi 
több, az is elhangzott, hogy 
az iparosok közt nemesi 
származásúak is voltak, akik 
büszkeségüket félretéve, a 
megélhetés érdekében két-
kezi munkához fogtak. A ke-
reskedelmet is érintve szó 
volt a város négy boltjáról, 
és zsidó kereskedőiről. 
A műveltség terén az ér-
deklődők hallhattak a világi 
és egyházi vezetőkről, tiszt-
ségviselőkről, majd a város 
két iskolájáról. Az egészség-
ügy érdekessége, hogy kór-
ház ebben az időszakban 
még nem volt, viszont volt 
egy utazó orvos, gyógyszer-
táros és egy bábaasszony, 
valamint fontos szerepet 
kaptak a népi praktikák. 
A következő, várhatóan ha-
sonlóan sok érdekességet 
tartogató előadás március-
ban lesz majd. (Szigetvári R.)
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Nívós tollaslabda verseny
Hatodik almalommal ren-
dezték meg a tapolcai 
amatőr felnőtt tollaslabda 
versenyt.

Idén új szponzor állt a sport-
esemény mögé, így Innopan 
Kupa néven hirdették meg a 
megmérettetést. Ismét a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok adott otthont az 
évről évre egyre nívósabb 
sporteseménynek. A szerve-
ző, I. Tapolcai Tollaslabda és 
Fallabda SE és Gerald 
Trümper közös kezdemé-
nyezésére jött létre anno a 
sportrendezvény. - Nagyjá-
ból nyolc éve tollaslabdá-
zunk egy baráti társasággal, 
és hat éve felmerült bennünk 
a gondolat, hogy szervez-
zünk egy olyan színvonalas 
versenyt, ami egy tágabb 
amatőr közösséget céloz 
meg. Nem sok lehetőség van 
ma az országban ilyen ver-
senyen elindulni, ahol kilép-
ve az ismerős közegből, új 
emberekkel mérhetik össze 
tudásukat a résztvevők. 
Egyre többen, egyre több 
helyről érkeznek hozzánk. 
Már a fővárosban is felfi-
gyeltek a sporteseményre, 

többek között onnan is jöttek 
- árulta el kérdésünkre a 
szervezők közül Gerald.
A kezdeti öt évben a névadó 
szponzor a Rhodius Ma-
gyarország Kft. volt, idéntől 
pedig, a megállapodás értel-
mében három éven át a kor-
szerű szigetelőanyagokat 
gyártó, helyben székelő vál-
lalkozás, az InnoPan Tech 
Kft. áll a verseny mögé. 
Megtudtuk, nagy örömmel 
vette a cég a lehetőséget, 

hogy támogathat egy helyi 
sportrendezvényt. 
Idén hetvenhatan mérették 
meg magukat, párhuzamo-
san öt pályán, tizennégy te-
lepülés képviseletében. Fér-
fi egyéni kategóriában első 
Fan Allen Edvin, második 
Sió Bendegúz, harmadik 
Nusser Ádám. Mindhárman 
a fővárosból érkeztek. Női 
egyéni kategóriában arany-
érmes Varga Orsolya (Veszp-
rém), ezüstérmes Nagy Esz-

ter (Pápa), bronzérmes Anna 
Kartashova (Bodajk). Férfi 
senior 40+ egyéni verseny-
számban az első helyen a 
tapolcai Gombkötő Richárd, 
a másodikon a budapesti dr. 
Lampek Péter, a harmadikon 
pedig a zalaegerszegi dr. 
Adorján Csaba végzett. Fér-
fi páros versenyszámban 
első a Holczinger András - 
Szentpéteri Gábor  (Bodajk-
Veszprém), második a Hor-
váth Csanád - Nagy Dániel  

Négyszeres világbajnok, 
egyszeres Európa-bajnok 
freestyle labdarúgó, mel-
lette pedig még Guinness-
rekord is fűződik a nevé-
hez. Az idei Sportgála 
sztárvendége és fellépője 
Szász Kitti női freestyler 
volt.

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, tehet-
ség, kemény munka és ren-
geteg gyakorlás kellett ah-
hoz, hogy négy világbajnoki 
és egy Európa-bajnoki címet 
szerezzen, mellette fellépé-

seivel bejárja a világot. Ne-
véhez köthető a sarokkal de-
kázás egy perces új női 
Guinness -rekordja. Százhe-
tet sikerült csinálnia két éve. 
Pár éve még egy csúcsot 
elért a sportágban, elsőként 
mutatott be egy trükköt éles-
ben. -  Egy hármas kerüléses 
kombinációt csináltam meg, 
ami még nőnek nem sikerült 
előtte a világon. Igazából 
erre vagyok a legbüszkébb, 
mert ez mindenféle ered-
ménytől, díjtól mentes volt. 
Ez a saját célom volt, amit si-

Bronzérem és helyezések 

Budapesten rendezték 
február elején az Olimpici 
Grand Prix harmadik állo-
mását, a Vasas Kupa – 
Kulcsár Győző Emlékver-
senyt, ahol a Tapolca Ví-
vóklub párbajtőrözői is je-
len voltak, mellette érmet 
is hoztak haza.

Aznap Sulyok Melanit szólí-
tották a tapolcaiak közül do-
bogóra, aki az újonc leányok 
124 fős mezőnyében szer-
zett bronzérmet. Többen vé-
geztek a legjobb harminc-
kettőben. Törpici korosz-

tályban a 63 leány induló kö-
zött 20. Konczek Lina Me-
lodi, míg a 78 fiú közt 22. 
Makkos Norbert László. 
Gyermek korosztályban a 
116 leány közül 16. Cserép 
Dorina, 20. Tarsoly Borbá-
la, 21. Cséri Sára, 30. Kon-
koly Evelin, míg a 140 fiú 
közül 29. Bicsérdi Csongor, 
31. Makkos Bence. A Serdü-
lő leány korosztály 104 in-
dulójából 15. Sulyok Mela-
ni, 18. Tarsoly Borbála, 24. 
Kovács Bianka. 
A tapolcai gyerekek edzője 
Gauland Zsófia.     (me)

került teljesítenem - árulta el 
a sportoló.
Mindennapjai mostanság 
nagyon változóak, attól füg-
gően, hogy utazás, fellépés 
van-e betervezve. Minden-
esetre a napi 3-4 órás esti ed-
zés a minimum, mellette a 
délelőtt szervezéssel, ügyin-
tézéssel telik. 
Nagyon sok terve van a jö-
vőre nézve, ami egyelőre 
biztos, hogy egy ideig még 
mindenképp a freestyle vi-
lágában marad, űzi és élvezi 
ezt a sportot.                    (me)

Szász Kitti Tapolcán járt

Új név, új szponzor, de az eredeti elképzelés és a színvonal változatlan. Idén is so-
kan látogattak el a tapolcai versenyre                                                         Fotó: Májer Edit

Szász Kitti női freestyler volt a sztárvendége és fellé- 
pője a XII. Sportgálának                            Fotó: Májer Edit

Sulyok 
Melani áll-
hatott Ta-
polcáról 
dobogóra, 
annak a 
harmadik 
fokára 
(balra)                 

     Fotó:  
     Helyszíni   
     felvétel

(Pápa), harmadik a Gomb-
kötő Richárd- dr. Adorján 
Csaba  (Tapolca-Zalaeger-
szeg) együttes. A nők meg-
mérettetésén első a Végh 
Anita - Bolláné Illés Éva 
(Pápa), második a Nagy Ju-
dit - Kólinger Dóra (Veszp-
rém), harmadik a Kárpáti 
Fruzsina - Kárpáti Brigitta 
(Veszprém) páros. Vegyes 
páros kategóriában első a 
Rompos István - Varga Or-
solya (Veszprém), második 
a Nagy Dániel - Nagy Eszter 
(Pápa), harmadik a Fesztóry 
Sándor - Boros Viktória 
(Nyíregyháza-Budapest) 
duó. Tapolca önkormányza-
ta is támogatta a sportren-
dezvényt. Dobó Zoltán pol-
gármester megnyitóbeszéde 
után lapunkkal is megosztot-
ta gondolatait. Elmondta, 
örül, hogy a helyi cégek, 
vállalkozások felismerik a 
társadalmi felelősségvállalás 
fontosságát, és egyre többen 
állnak a hasonló kezdemé-
nyezések mögé. Reméli az 
InnoPan példáját sokan kö-
vetik majd, és a TAO nyúj-
totta lehetőségeken túl is mó-
dot találnak rá, hogy támo-
gassák a helyi sportéletet.(m)
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Tapolca - helyijáratú autóbusz közlekedés



Veszprémben lépett fel szó-
lóénekkel a közelmúltban 
Hazafi József a „Ki mit tud”-
on, ahonnan továbbjutott a 
középdöntőbe, ami május-
ban lesz Harkányban. Azt is 
megtudtuk, hogy a mostani 
hétvégén is énekel a jóke-
dényű diszeli úr, a Népek 
tánca, népek zenéje megmé-
rettetésen, Szegeden.      (szj)

A TVSE természetjáró szak-
osztály február 23-án a 18 
km távú Örvényes- Pécsely- 
Vászoly- Vöröstó- Nagyvá-
zsony útvonalon hirdet túrát. 
Találkozó a tapolcai vasút-
állomáson szombaton reggel 
7.40-kor, a vonat 7.50-kor 
indul. Az utazási költség tel-
jes áron a hazaúttal együtt 
1.550 Ft. 
A túra során több települést 
is érintenek, ahol a túrát meg 
lehet szakítani.                (me)
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Hirdetés

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

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

Programajánló

· A Tapolcai Kutyaiskola 2019. 
február 24-én 14 órakkor Ku-
tyaiskola - ovi beiratkozást tart a 
Városi Sport- és Szabadidő 
Centrumban. További informá-
ciót a Kutyaiskola – ovi beirat-
kozás Facebook eseménynél 
találnak.
· Spirituális programozás tan-
folyam indul Tapolcán 2019. 
március 2-án. További informá-
ciókat a Spirituális programo-
zás I.-meditációs tanfolyam 
Facebook eseménynél találhat-
nak.
· 2019. március 3-án tartják 
városunkban a VIII. Tapolcai 
Téltemetőt. Télbanyaűző mas-
karádé, töpörtyűsütő és for-
raltbor főző verseny várja az ér-
deklődőket.

Így neveld a sárkányodat 3. 
- Visszatér Hablaty és Fo-
gatlan 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 tár-
saival az oldalán. Vajon 
tényleg létezik a sárkányok 
szigete? Meg tudják men-
teni a sárkányok faját? Ha 
élvezted az első két rész, és 
érdekel, hogyan esik sze-
relembe Fogatlan, az Éjfú-
ria, akkor látogass el a ta-
polcai moziba március 6-
áig!                            (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Énekszó TúraTovábbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com



Megújult iskolai öltözők
19 milliós, pályázati úton megvalósuló beruházást adtak át
FEJLESZTÉS - Megújul-
tak a  Batsányi  Tagintéz-
mény öltözői. A 19 milliós, 
pályázati úton megvaló-
suló beruházás hatmilliós 
önrészét és a villanysze-
relési munkák költségei-
nek egészét a város biz-
tosította.

Az igényesen  felújított tor-
natermi  kisegítő helyisége-
ket ünnepélyesen adták át a 
napokban a projekt résztve-
vői, önkormányzati képvise-
lők, iskolai vezetők, pedagó-
gusok és  tanulók jelenlété-
ben. Amint arról lapunkban 
korábban beszámoltunk, a 
Magyar Kézilabda Szövet-
ség által kiírt pályázatot, a 
Tapolca Városi Sportegye-
sülettel karöltve, annak ké-
zilabda szakosztálya kap-
csán sikerült benyújtani, 
majd megnyerni. Az önkor-
mányzat mindehhez 30%-os 
önerőt biztosított. A jövőben 
az iskola tanulói, tanárai és a 
város kézilabda szakosztá-
lya használja közösen a 
megújult tornatermi kisegítő 
helyiségeket. Az átadó ün-
nepségen Dobó Zoltán pol-

gármester és Bajner Imre 
igazgató egyaránt méltatta a 
beruházás jelentőségét. 
- Annak ellenére, hogy a vá-
ros csak marginális szerep-
lőként tud tenni tanintéz-
ményeiért, mégis sajátjának 
érzi azokat. Bízom benne, 
hogy ez a beruházás is hoz-
zájárul, hogy Tapolca több 
és egyre jobb sportolót, ta-
polcai nevelésű játékost 
adhasson az országnak- fo-

galmazott Dobó Zoltán. Baj-
ner Imre igazgató szerint,  az 
iskola számára azért is 
fontos a most megvalósult 
fejlesztés, mert kedvet adhat 
a gyerekeknek a sportolás-
hoz. - A mozgásszegény 
életmódnak ma már sajná-
latos módon egészségügyi 
és azon keresztül gazdasági 
következményei vannak. 
Éppen ezért fontos és büsz-
kék lehetünk rá, hogy Ta-

polcán a mindennapos test-
nevelés tárgyi és személyi 
feltételei biztosítottak. A 
most átadott épületrész  esz-
tétikus, tiszta, rendezett kör-
nyezetet,  jókedvet sugároz, 
igényességre nevel és moti-
váló a tanulók számára - 
hangsúlyozta a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola igazgatója a Batsányi 
Tagintézményben tartott ün-
nepségen.                         (tl) 

n ”Már 4000 oldalkedvelést 
értél el! Szép munka!” - érkezett 
a Tapolcai Újság Facebook olda-
lára az üzenet a minap! Az oldal a 
Tapolcai Újság Online 
(http://www.tapolcaiujsag.hu/) 
hírportállal párhuzamosan mű-
ködtetett olvasói, közösségi felü-
let, amelyet a Tapolcán, vagy 
környékén élő, illetve bármely 
kötődés okán a város és a régió 
iránt érdeklődő olvasóink érde-
kében hoztunk létre. Az elmúlt 
években folyamatosan nőtt az ol-
dalra érkezők száma, úgy a Face-
book-ra, mint az említett hírpor-
tálra. Felületeink mostanra napi 
több ezres (gyakran több 10 ez-
res) megtekintéssel rendelkez-
nek. Köszönjük kitüntető figyel-
müket, keressenek, olvassanak 
minket minden nap!

Népdalokkal, dudaszóval
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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.

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

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 eper-
lekvár
Elkészítés: A hozzávalókat össze-
gyúrjuk, 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 egy-
egy egész és kiszúrt korongot sa-
vanykás lekvárral összeragasz-
tunk, tetejét porcukorral meghint-
ve tálaljuk.

  Dobosné Szabó Márta  
  Székesfehérvár

Online

06/87/412-289

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.comSokan dúdoltak együtt Navratil Andreával         Fotó: tl.

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

Az én városom...

Február 14-én este ének-
szótól volt hangos a di-
szeli kultúrház, ahol Nav-
ratil Andrea népdalénekes 
„Dúdoló estjére” sokan el-
jöttek helyből és a környék 
falvaiból is.

Az est házigazdája ezúttal a 
Csobánc Népdalkör vol. 
- Nagyon sok szép népdalt 
tanulhattunk együtt Andreá-
val. A zenei kíséretet Csá-
szár Dominik dudajátéka 
biztosította, ráadásul  And-
rea még mesemondással is 
meglepett bennünket. Iga-
zán tartalmas két órát töl-
töttünk el együtt, melynek 
végén egy kis vendéglátásra, 
kötetlen beszélgetesre is ma-
radt idő - tájékoztatta lapun-

kat Kocs Ida a Csobánc Nép-
dalkör vezetője. Navratil 
Andrea, a Fölszállott a Páva 
tehetségkutató felkészítő 
mestere, a Népművészet Ifjú 
Mestere, számos szakmai 
díj, elismerés, kitüntetés bir-
tokosa, évekkel ezelőtt indí-
totta útjára a „dúdolókat”. 
Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Csoóri Sán-
dor Alapjának támogatásá-
val létrejött program célja, 
hogy közösségformáló jel-
leggel, közös, jó hangulatú 
daltanulásra összehozza az 
énekelni szerető embereket. 
Navratil Andreával legkö-
zelebb február 21-én, Ba-
dacsonytördemicen talál-
kozhatnak a népdalok ked-
velői.                                (tl)

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

Korponai Péter
Februári délután

www.tapolcaiujsag.hu 
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