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Programok sokasága
z első gyertya 

Ameggyúj tásával 
advent első vasár-

napján idén is megkezdő-
dik a hagyományos, víz-
keresztig tartó, Adventi 
Várakozás néven ismert  
rendezvénysorozat.

A november 25-től 2017. ja-
nuár 6-ig tartó időszakban a 
szervezők várnak mindenkit 
a Fő térre, ahol a szabadtéri 
betlehem, állatsimogató 
mellett az Adventi Vára-
kozás rendezvénysorozat 
programjaival teszik ünne-
pélyesebbé a karácsonyi ké-
szülődést, vidámabbá a szil-
veszterig, illetve utána még 
a vízkeresztig tartó idősza-
kot. 
A faházakban minden nap 
kaphatók az ehhez szüksé-
ges „kellékek”, egyebek kö-
zött forralt bor, puncs, tea, 
sült gesztenye, langalló és 
lángos. 
Minden pénteken 16 órától 
„Vacogó kuckó” gyerme-
keknek családi játékokkal, 
kézműves foglalkozással. 
Szombatonként 18 órától ze-
nés est a forralt borozáshoz, 
puncsozáshoz.

A szabadtéri betlehemet és 
állatsimogatót advent első 
vasárnapján (november 27-
én) 17 órakor nyitják meg. 
Dobó Zoltán polgármester 
köszöntője után bekapcsol-

ják a város ünnepi fényeit. 
Verssel közreműködik a 
Batsányi Tagintézmény, míg 
az „Adventi készület” a ró-
mai katolikus egyház segít-
ségével, a Nagyboldogasz-

szony Római Katolikus Ál-
talános Iskola műsorával tá-
rul az érdeklődők elé. 
Az este zárásaként18 órától 
zenél a Gold Orleans Jazz 
Trió.                                 (szj)

Békesség,
megértés

Advent a keresztény kul-
túrkörben a karácsonyt 
megelőző negyedik va-
sárnaptól karácsonyig 
számított időszak. A ka-
rácsonyi ünnepkör ad-
vent első napjával kez-
dődik, és vízkeresztig 
(január 6-ig) tart. Ad-
vent első vasárnapja az 
egyházi év kezdetét is 
jelenti. Az első gyertya 
gyújtásával, a várako-
zással, lelkünk is ünnep-
lőbe öltözik. Gyermek-
ként a karácsonyi aján-
dékot várja az ember, 
felnőttként inkább  bé-
kességre vágyik, s arra, 
hogy minél több időt 
tölthessen szeretteivel. 
„Minden ember boldog 
akar lenni”, hirdette a 
Látványtár egyik kiállí-
tásának címe pár éve, s 
ez advent idején igazán 
aktuális. S ne feledjük, a 
„minden ember” meg-
határozás nem csak sa-
ját magunkat, rokonain-
kat, barátainkat foglal-
ja magába, hanem azo-
kat is, akiket nem isme-
rünk, vagy nem szere-
tünk. Ha ezt értjük, már 
szebb lehet az ünnep.

               Szijártó János
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TAPOLCA
minden othonában!

Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!
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Hirdetés



Újdonságok vízkeresztig
VÁRAKOZÁS  A bevált, kedvelt programok megmaradnak, de lesznek újabbak is 

dvent első vasár-Anapján idén is meg-
kezdődik a hagyo-

mányos, vízkeresztig tartó, 
Adventi Várakozás néven 
ismert és sokak által kedvelt 
rendezvénysorozat  Ta-
polcán.

A november 25-től 2017. 
január 6-ig tartó időszak 
programjait a Tapolca Kft. -
Csermák József Rendez-
vénycsarnok munkatársai 
szervezik. 
A főszervezőt, Kajtárné Illés 
Zsófiát, vezető sport-és ren-
dezvényszervezőt kérdeztük 
a 2016-os eseménysorozat 
kapcsán.
- Az idén négyen vettünk 
részt az Adventi Várakozás 
előkészítésében, illetve eny-
nyien leszünk a lebonyolí-
tásra is, mivel időközben jött 
hozzánk két új kolléga Ist-
ván Krisztina és Horváth 
Dorothy személyében. Ter-
mészetesen Májer Edit a ta-
valyihoz hasonlóan, most is 
kiveszi részét a munkából. 
Szükség is volt a bővítésre, 
hiszen a szabadtéri progra-
mok mellett a rendezvény-
csarnok is számos esemény 
helyszínéül  szolgál  az   ad-

venti időszakban. A tavalyi 
évben megkezdett hagyo-
mányt, miszerint ne csak va-
sárnap, hanem hétköznapon 
is legyenek programok, az 
idén folytatjuk. Szervezünk 
péntekenként délutánra, es-
tébe nyúlóan gyerekeknek, 
családoknak programot, ami 
konkrétan kézműves játszó-
házat és családi játékokat je-
lent. Szombatonként inkább 
a baráti társaságoknak ked-
vezünk, ugyanis a forralt bo-

ros faházak mellett élőzenét 
biztosítunk. Ezzel együtt a 
vasárnapi "szokásos" prog-
ramokkal is készülünk.

Illés Zsófia elmondta, hogy 
az adventi időszakban jel-
lemzően helyi előadók mű-
ködnek közre, valamint a ta-
polcai általános iskolák, in-
tézmények is megmutatkoz-

nak. Ezzel együtt lesznek új 
programelemek is.
- Talán a legérdekesebb ezek 
közül a második vasárnapra 
szervezet t  jégszobrász 
show, amely minden bi-
zonnyal sokak számára je-
lenthet élménydús progra-
mot. A város kivilágítása új 
elemként jelenik meg, ugya-
nis az önkormányzat kezde-
ményezésére új díszeket 
helyeznek ki. Ezt azt jelenti, 
hogy a főtéri és a Deák 
Ferenc utcai díszvilágítás 
teljesen megújul az idei 

évre. A régi díszek is hasz-
nosulnak, városi intézmé-
nyekhez kerülnek, így a ren-
dezvénycsarnok és a mozi is 
ünnepi díszbe öltözik advent 
idejére - tette hozzá.
Azt is megtudtuk, hogy már 
az első vasárnapon is lesz 
színpad a főtéren, a tavalyi-
hoz képest kissé közelebb a 
Szentháromság-szoborhoz. 
A hagyományos kolbász-
töltő verseny harmincadikán 
pénteken lesz, a következő 
napon pedig a tóúszás, a fu-
tóverseny és éjszakába nyú-
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lóan a szilveszteri főtéri 
program. 
- A tavalyi évben hívtuk élet-
re az ifjúsági kolbásztöltő 
versenyt és a pogácsák meg-
mérettetését, s itt is olyan 
visszajelzéseket kaptunk, 
hogy sokan szeretnék a 
folytatást. Ezt a mi örömmel 
fogadtuk, így most is meg-
rendezzük mindegyik prog-
ramot, a hagyományápolás 
jegyében - mondta Zsófia.
- Vendéglátós faházaink víz-
keresztig működnek majd a 
főtéren, addig biztosítjuk az 
adventi hangulatot a tapol-
caiak számára - tette hozzá.
Az Adventi Várakozás ren-
dezvényein résztvevők szá-
ma évről évre emelkedett, 
tavaly a viszonylag enyhe 
idő még több látogatót von-
zott pénteken, szombaton és 
vasárnap is. A tóúszásban lá-
togatói csúcsról számoltak 
be a szervezők tavaly, de a 
többi program iránt meg-
nyilvánuló élénk érdeklődés 
is növekedő pályán maradt. 
Az elkövetkező öt hét ese-
ményeiről lapunkban is ol-
vashatnak, ahogy online új-
ságunkban, sőt a szervezők 
külön Facebook-oldalt indí-
tottak Adventi Várakozás 
Tapolcán címmel, ahol a 
programok nyomonköve-
tése mellett az időközben 
esetlegesen felmerülő válto-
zásokról is értesülhet a 
nagyközönség.          (szj)

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 06/87/412-289
Keretes hirdetés, lakossági 

apróhirdetés, üzleti apró, Családi- és 
gyászhirdetések

A november 25-től 2017. január 6-ig tartó időszak programjait a Tapolca Kft. -
Csermák József Rendezvénycsarnok munkatársai szervezik. A képen a szervezők: 
Horváth Dorothy (balról), Kajtárné Illés Zsófia, István Krisztina és Májer Edit
                                                                                                                        Fotó: Szijártó János

Idén is lesz állatsimogató, 
csak nem ugyanott ahol 
tavaly. A nyilvános illem-
hely új szigetelése miatt 
vált szükségessé az áthe-
lyezés
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Ajánljuk magunkat! 

Karácsonyozzon velünk! 
A Tapolcai Városi Televí-
zió mint ahogy minden év-
ben, idén is ellátogat ka-
merájával a tapolcai ün-
nepi rendezvényekre. Így a 
képernyőn keresztül ön is 
részese lehet az intéz-
mények, civil szervezetek 
adventi készülődésének és 
karácsonyi műsorainak. 
De önnek is lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy el-
mondja szeretteinek, bará-
tainak ünnepi jókívánsá-
gait. A képújság oldalain 
keresztül üzenhet azok-
nak, akik önnek fontosak! 
Mindösszesen 2000 Ft-os 
áron, egy héten át tesszük 
közzé szépen megszer-
kesztett oldalon tévés ké-
peslapjukat. 
Üzleti partnereink számá-
ra továbbra is kedvezmé-
nyesen - 60 ezer forintért - 
ajánljuk fel azt a lehető-
séget, hogy profi, 30-50 
másodperces reklámfilm-
ben mutatjuk be vállalko-
zását, amelyet egy hóna-
pon keresztül, 168 alka-
lommal láthatnak néző-
ink. A filmet olyan for-
mátumban készítjük el, 
amelyet utána használhat-
nak közösségi oldalaikon, 
honlapjukon, és akár a vá-
rosi mozi hatalmas vetí-
tővásznán is. 
Keressen minket, állunk 
rendelkezésükre! 
Kegyelemteljes adventi 
várakozást kívánunk min-
denkinek!

Elérhetőségeink:
06/87/687-347,
info@tapolcatv.hu,
 www.tapolcaimedia.hu 

TV-Ajánló
 Tapolcai
Városi

Televízió

Kovács Melinda
         főszerkesztő

2014. decemberében je-
lent meg először új kül-
sővel, majd 2015. január 
21-től kezdve heti rend-
szerességgel (beleértve a 
tervezett kihagyásokat) a 
város lapja, a Tapolcai Új-
ság. Célunk nem változott, 
továbbra is a város és kör-
nyéke lakosságának hite-
les tájékoztatását, minél 
szélesebb körben történő 
elérését, a hozzánk beér-
kező igényekre való gyors 
reagálást, azok lehetőség 
szerinti kiszolgálását, tel-
jesítését tartjuk elsődleges 
feladatunknak. Ennek ér-
dekében a 7150 példány-
ban megjelenő papír alapú 
mellett új elemként indí-
tottuk el az online újságot 
(www.tapolcaiujsag.hu), 
illetve a Tapolcai Újság 
Facebook oldalát is. Ezzel 
olyan felületet biztosítot-
tunk olvasóinknak, amire 
korábban nem volt, példa, 
illetve felgyorsítottuk a hí-
rek, információk áramlá-
sát. Van is erre igény, bár 
kétségtelenül a papíron 

megjelenő újságra is. Bő-
ven akadnak hívei mind-
két verziónak, részben a 
korosztályok szokásai, el-
várásai közti különbsé-
gek, illetve a városhoz va-
ló kötődés, földrajzi kö-
zelség, távolság alapján. 
De tény, hogy a gyors hí-
rek évről évre nagyobb te-
ret követelnek maguknak, 
s ez a mi online újságunk-
ban is nyomon követhető. 
Az elmúlt közel két évben 
látogatottságunk merede-
ken emelkedett, napi több 
ezer látogatást regisztrá-
lunk, de gyakran ez a tíz-
ezres határt is átlépi. Na-
ponta. Vannak olyan írása-
ink, amelyek önmagukban 
meghaladják ezt, a legma-
gasabb látogatottságú írá-
sunk közel 28 ezres olva-
sást számlál. Internetes la-
punk az elérések tekinteté-
ben szinte hetente dönt 
meg új saját csúcsokat, ám 
ne feledkezzünk meg a pa-
pírról se, ami a járásban 
megjelenő legnagyobb 
példányszámú újság.

Lapunk ma  Tapolcai
Újság

papír-onlineSzijártó János
      főszerkesztő

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!
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