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A második gyertya
Tizenkét csapat vett részt az idei forralt bor főzőversenyen
ADVENT - A második
gyertya is kigyúlt vasárnap a Fő téren, ahol folytatódott a hagyományos,
Adventi várakozás programsorozat.

Az adventi várakozás részeként, a második vasárnapon
rendezték meg a népszerű
forralt bor főzőversenyt tizenkét csapat részvételével.
A zsűri értékelése szerint
minden bor nagyon finomra
sikerült, de ezek közül is a
legjobb a Tapolcai Trappolóké lett. A második helyen a
Tanúhegyek, a harmadikon a
MÁV Zrt. együttese végzett.
Amíg készültek a forralt borok, addig a színpadon egymást váltották a fellépő csoportok. Először a Kazinczy
Ferenc Tagintézmény tanulói mutattak be karácsonyi,
újévi népszokásokat Szabó
Csabával, majd az Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény fiataljai adtak zenés műsort és a Szász Márton Általános Iskola értelmileg akadályozott tanulói is
bemutatkoztak. Kihirdették

A Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulói mutattak be karácsonyi, újévi népszokásokat Szabó Csabával
Fotó: Szijártó János
az „Ünnepi díszbe öltözött” Tamási Áron Művelődési részvételi szándékukat az ifmozgalom eredményeit is, Központ munkatársai szer- júsági és a felnőtt csapatok.
ahol Rompos Virágbolt ér- veznek. Péntekenként to- A sokak által kedvelt Mademelte ki az első, a Város- vábbra is fanyűvő családi lom-tó úszásra idén is meggazdálkodás ügyfélszolgá- játékpark és „Vacogó kuc- érkezik Schirilla György, a
lati irodája a második, a Dé- kó” vár mindenkit, kézmű- „nemzet rozmárja”, valagi virágbolt a harmadik he- ves foglalkozással, szomba- mint Deák Bárdos Mihály
lyezést. A folytatásban a tonként pedig zenés estekkel birkózó is elfogadta a taBoglya Népzenei együttest készülnek a szervezők, hogy polcai invitálást. A tó partjáláthatta, hallhatta a közön- még kellemesebbé tegyék ról aztán a Fő térre helyeség és a Tördemic Néptánc- forralt borozást, teázást a Fő ződik a hangsúly Szilveszter
együttes is színpadra lépett. téren. Az év végén, harmin- éjszakáján. Este 7-től zenés
A hagyományos Mindenki cadikán tartják a kolbász- program lesz, éjfélkor közös
karácsonya az idei évben töltő versenyt, amelyre de- koccintásra vár mindenkit a
december 16-ára esik, amit a cember 19-ig jelezhetik város polgármestere. (szj)

Hétszáz gyerek várta a Mikulást
Szombaton délután hatalmas izgalommal várták a
gyerekek a Mikulást a Csermák József Rendezvénycsarnokban, ahova 17 órára
volt hivatalos a fehérszakállú. A mintegy hétszáz résztvevőnek először a Zajongó
együttes zenélt, majd a színpadon számos produkciót
láthattak még az érdeklődők. A Mikulásváró műsorban Horváth Lídia szavalt,
(Batsányi Tagintézmény), a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, a Tapolcai
mazsorett és zászlóforgató
csoport, az Acro Dance SE
lépett fel. A délután fénypontja természetesen a Mikulás megérkezése volt, akit
idén is nagy örömmel fogadtak a gyerekek. A rendezvényen még játékgyűjtést is
szerveztek a rászorulók számára.
(szj)

Idegesség,
ellenszer
Közel a karácsony, itt
év vége, sokan ilyenkor merülnek ki teljesen a mindennapos
rohanás következtében. Mindenki ideges,
autósok mutogatnak,
dudálnak, vásárlók
tülekednek a boltban,
gyerekek rugdossák
egymás
táskáját.
Mintha az utolsó nap
közeledne. Olvastam
egy pszichológusok
által ajánlott tippsorozatot, a düh levezetésére. Íme: Írd le, miért
vagy mérges, érezd a
szeretetet,
rágózz,
menj sétálni vagy
szaladni, énekeld a
kedvenc dalod, egyél
valami
ropogósat,
fújd a hüvelykujjadat,
végezz házimunkát,
légy növények közelében, vess véget az
idegességnek stopperrel! Hát lehet válogatni, s ha nem is
használ egyik sem,
ne áruljuk el senkinek! Had irigykedjenek mások.
Szijártó János

Több beruházás is indul
A tanuszoda, a térfigyelő
kamerarendszer, a gimnázium felújítása, illetve a
templomkerti parkot érintő
fejlesztés, pályázati siker
ügyében tartott sajtótájékoztatót Dobó Zoltán polgármester kedden a polgármesteri hivatal tanácstermében.

- Immár hét jelentkező van a
gimnázium felújítására, feltehetőleg január végére
megszülethet a döntés a kivitelező személyét illetőenjelentette be Dobó Zoltán. A
Batsányi János Gimnázium
épületének korszerűsítési
munkái így várhatóan taMindenkihez volt pár
vasszal elindulhatnak. Befekedves szava a messziről
jeződött a városi kamerajött, „jó öreg” fehérszarendszer gerincvezetékének
kállúnak
Fotó: Horváth Dorothy kiépítése - hangzott el a saj-

tótájékoztatón. - Gyakorlatilag működésképtelen, vállalhatatlan volt a tizenhét
kamerával rendelkező örökölt rendszer, mostanra működővé tettük őket. Jelenleg
minden kameránk használható minőségű képet tud
közvetíteni. A következő
költségvetési évben újabb
ötmillió forintot különítünk

el a fejlesztésre. Meghirdetünk egy programot is,
amelyben a lakóközösségekkel felveszük a kapcsolatot, 50-50 százalékos költségmegosztásban, az érintettek anyagi hozzájárulásával bővítjük a rendszert.
(Folytatás a 4. oldalon
„Jövőre megépülhet...” címmel)
(tl)
Dobó
Zoltán:
Reményeink szerint tavasszal
indulhat
a gimnázium felújítása
Fotó: tl.
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Rig Lajos
bizottsági
alelnök lett
- A mai napon az Országgyűlés a Népjóléti bizottság
alelnökének választott - tájékoztatta lapunkat hétfőn Rig
Lajos.
Az országgyűlési képviselőtől megtudtuk, hogy a bizottsághoz tartozik az egészségügy, egészségbiztosítás, a
szociális ellátórendszer, a
családpolitika és a nyugdíjrendszer. A bizottság feladatkörében van a gyermekés ifjúságvédelemmel, a bölcsődei ellátással, a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberekkel kapcsolatos ügyek,
valamint az idős ügyi kérdések.
- Ezután is mindent megteszek azért, hogy az önök
problémáit, megoldási javaslatait és az országjárásom alkalmával tapasztaltakat továbbítsam az Országgyűlésbe. Hiszek a konstruktív párbeszédben, azonban ez ott kezdődik, hogy a
problémákat ki kell mondani, nem eltitkolni, mint
ahogy ezt a kormány képviselői is teszik. Jelenleg az
egészségügy állapota jelenti
a legnagyobb veszélyt a magyar emberekre és a helyzet
egyre romlik. Ne hagyjuk!
Merjük kimondani a problémákat, hiszen a diagnózis az
első lépés a gyógyulás felé.
Keressenek bizalommal! hangsúlyozta Rig Lajos, aki
ezúton is áldott ünnepeket
kívánt lapunk minden olvasójának.
(szj)

Rig Lajos országgyűlési
képviselő a Népjóléti bizottság alelnöke lett
Fotó: Archív
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Támogatni kell a családokat!
AKTUÁLIS - Fenyvesi
Zoltán országgyűlési képviselő a családok védelméről szóló nemzeti konzultációról, a Tapolcát a
Balatonnal összekötő kerékpárútról és parlamenti
bizottsági munkájáról tartott tájékoztatást a Tapolcai Újság szerkesztőségében a minap.

- A magyar kormány elindította a családok védelméről
szóló nemzeti konzultációt.
Ez azért történt, mert úgy
érezzük, hogy a migránspárti Európa parlamenti erők
nem álltak le, sőt a közelgő
választások kapcsán felerősödtek ezek a témák. Hiszen
látható, hogy megjelent egy
„migránskártya”, ami korábban nem volt az unióban
jellemző. Nekünk, Európa
Uniós polgároknak kötelezettségeink vannak, míg másoknak jogokat, előnyöket
adnak, ráadásul a népességfogyást a migrációval kívánják ellensúlyozni. Mi,
ezzel ellentétben a népességfogyást nem bevándorlással, hanem a családok
erőteljesebb támogatásával
képzeljük el. Sajnos ismerjük azokat az erőket itthon,
amelyek ezt egyáltalán nem
tudják elfogadni. Az MSZP
frakcióvezető-helyettese,
Bangóné Borbély Ildikó például a parlamentben rikácsolva tépte össze a nemzeti
konzultációs ívet. Aztán Bauer Tamás DK-s politikus
azt mondta, hogy ő továbbra
is a migrációban látja a népesedéspolitika megoldását.
Mi ezzel természetesen nem
értünk egyet, s továbbra is
azért dolgozunk, hogy családonként átlagban legalább
két gyermek szülessen hazánkban. Ehhez jó családtámogatási rendszer szükséges, amely az itt élő magyar
emberek érdekeit szolgálja.
A nemzeti konzultációt éppen azért indítottuk el, hogy
ennek módjáról kérdezzük
meg az állampolgárokat. Az
íveket december 20-ig lehet
postára adni, s ezúton is arra
kérek mindenkit, hogy éljen
a véleménynyilvánítás leOrszággyűlési 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.)

Fenyvesi Zoltán: Jó családtámogatási rendszerre van
szüksége az országnak
Fotó: Archív
hetőségével - hangsúlyozta tam Oláh Gáborral, a TOPos pályázatokat felügyelő
Fenyvesi Zoltán.
Az országgyűlési képviselő államtitkárral, aki biztosított
a tapolcai fejlesztések kap- arról, hogy a nyomvonal
elfogadják,
csán is szólt. - Továbbra is változtatását
azt látom, hogy a városban amennyiben azt a szakemvannak pályázati pénzek, ha berek is jónak tartják. A jövő
jól számolom, akkor a TOP- év elején így elindítható lesz
os pályázatok összege eléri a közbeszerzés - fogalmaaz egymilliárd forintot, ami zott a képviselő.
már a város számláján van. Amint arról már korábban
Azt tudni kell, hogy TOP-os írtunk Fenyvesi Zoltán átpénzösszegeknek a szerző- vette a Parlament Nemzeti
déskötés aláírását követő összetartozás bizottságának
harminc napon belül a város alelnöki tisztét, így ezzel
számlájára kell kerülniük. A párhuzamosan, a megnöveszerződéseket pedig már kedett feladatkör miatt, letöbb mint egy éve aláírták. mondott az Európai ügyek
Sokáig nem történt semmi, bizottságában betöltött tagde most úgy tűnik, a Tapolca ságáról. Immár alelnökként
és Szigliget közötti kerék- vett részt Lendván a szlovépárút esetében elindult egy niai magyarság egyik szép
bizakodásra okot adó folya- ünnepségén, ahol a magyar
mat. Sikerült bevonni a Ma- kormányt képviselhette. - Ez
gyar Kerékpáros Szövetsé- nagy megtiszteltetés volt
get a munkába, akik szakmai számomra, mint ahogy az is,
segítséget tudnak nyújtani. hogy találkozhattam, szeA projektre elnyert összeg mélyesen beszélhettem az
adott, 414 millió forint, eb- ott élő magyarokkal. Maga a
ből kell megoldani a kivite- rendezvény, ahol a szlovén
lezést, akkor is, ha közben az kormány miniszterelnöki
árak változnak. A Kerékpá- szinten képviseltette magát,
ros szövetség ennek figye- a magyar nyelvű rádió fennlembe vételével, vizsgálva a állásának hatvanadik, a tévé
körülményeket, javaslatot negyvenedik évfordulójátett a legoptimálisabb nyom- nak ünnepe volt. Remélem,
vonal kialakítására, illetve hogy sok kerek évfordulóaz ahhoz alkalmazandó juk lesz még. Most az elkötechnológiára. Eszerint Ta- vetkező napokban az adpolcáról Kisapáti felé indul- venttel összefüggő eseména a bringaút, majd a Szent nyeken veszek részt, s terGyörgy-hegyet
északról mészetesen saját családom
megkerülve éri el Raposkát. körében is szeretnék egy kis
Onnan a patakmeder mentén időt eltölteni. A mostani alcsatlakozik Hegymagashoz, kalmat kihasználva, minden
végül Szigligethez. Ha nem tapolcainak, a lap összes oltörténik módosítás, akkor a vasójának áldott karácsonyt
következő év decemberéig és boldog új esztendőt kíát kell adni a kerékpárutat. vánok - mondta végül Feny(szj)
Ezzel kapcsolatban tárgyal- vesi Zoltán.
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 2.

Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
December 17. 14.00-16.00
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Karácsonyi dalok a könyvtárban
A Windsingers együttes
volt a városi könyvtár vendége a második adventi
gyertya meggyújtása után
hétfőn.

A fiatal csapat amennyire
ismeretlen volt a hallgatóság
számára, oly hamar a szívükbe zárták a fellépőket,
hiszen énekhangjukkal, vidámságukkal, bájukkal pillanatok alatt levették a lábáról a közönséget. A Windsingers fő vonala a jazz mellett
egy napjainkban népszerű
zenei stílus, az a capella. A
kifejezést manapság a hangszerkíséret nélküli előadásokra, vokális zenére szokták használni. Az együttest
két fiú és három lány énekes
alkotja, ők főként budapesti
kötődésűek, 2011 óta játszanak együtt. A koncert során
karácsonyi dalokat hallhattunk tőlük, melyek közt szerepeltek külföldi és magyar

számok egyaránt. Mint elárulták, anyanyelvükön jobban szeretnek énekelni, az
elhangzottak közt szerepelt
a Mennyből az angyal, a
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, valamint a Karácsonynak éjszakáján. Az angol dalok közül felcsendültek olyan népszerű és közismert nóták, mint a Jingle
bells, a Last Christmas vagy
a Let is snow. A délután során többször is utaltak az
együttes tagjai arra, hogy vehetünk méregdrága ajándékokat, díszíthetjük már október végén házunkat, karácsony lényege, fő üzenete és
szépsége a Csendes éjben, és
a szeretteinkkel eltöltött tartalmas időben, meghitt pillanatokban rejlik. Décsey
Sándor, könyvtárigazgató a
város borával köszönte meg,
hogy eljöttek, és igazi ünnepi, adventi hangulatot varázsoltak a közönségnek.(sr)
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Hangverseny az orgonáért

Gion Zsuzsanna énekművész és Virágh András orgonaművész
Gion Zsuzsanna mezzoszoprán énekművész és
Virágh András Liszt-díjas
orgonaművész adott jótékonysági hangversenyt a
Nagyboldogasszony plébániatemplomban, az orgona felújításáért, szombat este.

A koncertet megelőzően
Szakács Péter atya köszöntötte a megjelenteket, majd a
szeplőtelen fogantatás ünnepéről mondott néhány gondolatot. December 8-án a katolikus egyház arról emlékezik meg, hogy Szűz Mária
már úgy született, hogy
Az előadás végén visszatapsolták az énekeseket, akik
még egy dallal kívántak boldog karácsonyt
Fotó: sr. mentes volt az áteredő bűn-

től és annak következményeitől. Péter atya azt kívánta, „legyen ez a koncert egy
csillogó jel, egy imádság”. A
műsor ősi magyar és gregorián Mária-énekekkel vette kezdetét, majd Bach, Reger, Liszt Ferenc, Schubert,
Gounod, Puccini, Franck és
Verdi Máriát dicsőítő zenéi
szerepeltek a kínálatban. A
felemelő és színvonalas előadás a „Boldogasszony
anyánk” eléneklésével zárult, melyhez a közönség is
csatlakozott. A koncertet
megelőzően lehetőségünk
volt a művészekkel néhány
szót váltani. Eredetileg budapesti kötődésűek, ám né-

Fotó: Szigetvári R.

hány éve „félig” Badacsonytomajon élnek, majd miután
többször hallhattuk őket a
pisztrángfesztiválon, játszva
a hangszeren, úgy gondolták, ráférne a felújítás,
amelyhez egy jótékonysági
koncertsorozattal szerettek
volna hozzájárulni. A koncertek sora a mostani hangversennyel kezdődött, folytatása december 19-én lesz,
amikor a Bárdos iskola kórusának előadásához fognak
csatlakozni, illetve nagyböjtben és a húsvéti ünnepkörben is szerepelnek majd
városunkban, a koncertek
pontos időpontját később ismertetjük.
(sr)

Meghitt karácsonyvárás Rozika néni kilencvenéves
Az ünnepvárás jegyében karácsonyi témájú népdalok és
műdalok csendültek fel hét
kórus tolmácsolásában a
VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási
Központban szombaton. A
hangulatos Adventi Kórustalálkozót immár kilencedik
alkalommal szervezték meg
helyi és vendég kórusok
részvételével Tapolcán. Az
eseményre a Lesenceistvándi Szent Jakab Kiskórus, a
Gyenesdiási Népdalkör, a
Zánkai Magyar Tenger
Énekkar és a Lesencetomaji

Citerazenekar és Népdalkör
fogadta el a vendéglátók
meghívását. Tapolcát a Füstös Zsuzsi vezette Batsányi
János Népdalkör, Haga Kálmán karnagy vezényletével
a Tapolcai Protestáns Templom Kórusa és a Dér Krisztina művészeti irányításával
működő Batsányi János
Vegyeskar képviselte. Haga
Kálmán és Haga Réka szép
hangszeres előadását követően Hargitai Ottó kórustag
osztotta meg gondolatait a
közönséggel. Elmondta, adventkor nagy szeretettel vár-

ja a keresztény világ Jézus
születését, az Úr eljövetelét.
- Ebben az időszakban mindenki gyakorolhatja a felkészülést, a csend, az elmélkedés és a jószándékú várakozás formájában. Ezt segítik az adventi szimbólumok,
a koszorúk, a gyermekrajzok csillagai, a fenyőfák illata, a szaloncukor, a mézeskalács és a szép karácsonyi
dalok is. Most pedig itt vagyunk a kilencedik alkalommal megrendezett kórustalálkozón, hogy meghallgassuk egymás lélekemelő énekét - fogalmazott. Az ünnepi
felvezető gondolatokat követően léptek színpadra az
előadók, elsőként a Batsányi
János Vegyeskar, később a
Batsányi János Népdalkör,
majd a többiek. A rendezvény hagyományainak megfelelően, a fellépéseket megelőzően minden csapat bemutatkozott, megalakulásukról, tagjaikról, történeDér Krisztina vezényletével elsőként a Batsányi János tükről, sikereikről számolVegyeskar lépett színpadra a kórusok közül
Fotó: tl. tak be a közönség előtt. (tl)

Stir Istvánné Rozika néni ez
év december negyedikén
töltötte be 90. életévét. A miniszterelnök születésnapi
üdvözlő oklevelét, a vele
járó állami és önkormányzati juttatásokat egy csokor
virág kíséretében Dobó Zoltán polgármester adta át a
szépkorú tapolcai hölgy számára az elmúlt hét péntekén,
hozzátartozói otthonában.
A viszonylag jó egészségnek
örvendő, szellemileg friss
Rozika néni Sümegen született 1928-ban, ám 1930-tól
már Tapolcán élt szüleivel és
nálánál fiatalabb testvéreivel. Mint megtudtuk, női
szabónak tanult ám végül a
postánál helyezkedett el,
mint telefonközpont- kezelő, később irányító munkatárs. Rozi néni ma is önálló
életvitelt folytat, főz, mos,
takarít Alkotmány utcai otthonában. A születésnapokat,
névnapokat leginkább gyermekénél, hozzátartozói társaságában ünnepli. 2014 óta
már nem szed gyógyszereket, csak diétázik, aktív éle-

Rozika nénit Dobó Zoltán
köszöntötte 90. születésnapján Fotó:
Töreky L.
tet él, ahogy azt fiatalabb
éveiben is tette. Mint azt lapunknak elmondta, életében
nem ivott alkoholt, nem dohányzott soha, mértékkel
nyúlt az ételekhez és kimondta mindig ami a szívét
nyomta. Szellemi frissességét jellemzi, hogy ma is keresztrejtvényeket fejt a Füles
Magazinban, pontosan emlékszik vissza régi eseményekre, véleményét szívesen kifejti a család és a világ
dolgairól. Négy gyermeke
ez idáig nyolc unokával és tizennégy dédunokával ajándékozta meg.
(tl)
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(Folytatás az 1. oldalról)
- Bízunk benne, a jövő évben
még 30-40 kamerát üzembeállíthatunk, így a város azon
pontjai is megfigyelhetők lesznek, ahol jellemző a vandalizmus, illetve figyelhetjük a forgalmas csomópontokat, az üzletek környékét, közel teljes lefedettséget
megvalósítvamondta a polgármester. A tervezett városi tanuszoda ügyéHirdetés
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Döntés a tanuszoda helyéről
ben is döntés született a napokban. - A nemzeti sport-központok végleges döntése értelmében a sportlétesítmény a város
által javasolt és elfogadható
Egry József utca és az Y-házak
közötti zöldterületen valósulhat meg. Fontos hangsúlyozni,
hogy nem egy gigantikus épületről beszélünk, hiszen mind-

össze két- három családi háznyi
alapterületen épül fel a létesítmény. A zödterület kedvelőit,
a kutyásokat, a gyermekes, kikapcsolódni vágyó családokat
nem éri hátrány - mondta Dobó Zoltán, aki egy frissen elnyert, 9,5 milliós, ötven százalékos önrésszel megvalósítható
pályázatról is beszámolt. Esze-

rint a katolikus óvoda és a Szent
István-szobor közti parkolóterület térburkolatot, igényes kertészeti kilakítást kap településfejlesztési beruházásként a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatásával. Dobó Zoltán kiemelte, hogy a pályázaton elnyerhető, számszerűsíthető források
tekintetében mára túlszárnyalták az előző önkormányzati ciklusban elért eredményeket. (tl)
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Tíz éve hunyt el Ács János
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Ács János, Tapolca város
polgármestere ma hajnalban írtam tíz évvel ezelőtt, a megyei
napilap online felületén megjelenő rövid tudósításban. - A
megyei közgyűlés munkájában
képviselőként részt vevő polgármester hivatalos útjáról utazott haza Kárpátaljáról, amikor
Veszprém határában az autóban
rosszul lett és életét már orvosi
segítséggel sem tudták megmenteni. Az 1998 óta folyamatosan hivatalban lévő Ács János
Aknaszlatina településen járt
egy tapolcai küldöttség vezetőjeként. Amint azt még szombati
találkozásunk alkalmával, az
indulás előtt elmondta, segélyt
vittek az ottani, nagy szegénységben élő gyerekeknek - állt a
cikk folytatásban.
A polgármestert Tapolca város
zászlójával letakart koporsóját
a hagyományőrzők közreműködésével, katonai tiszteletadás
mellett kísérték utolsó útjára
2008. december 19-én. A koporsót Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, Koppányi Ferenc önkormányzati
képviselő dr. Imre László jegy-

Ács János 2006-ban a városházán
Archív fotó: szj.
ző, Bakos György önkormányzati képviselő, Sólyom Károly
alpolgármester és Császár
László önkormányzati képviselő vitte az utolsó úton. A zászlót
Ács János özvegyének Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület elnöke
adta át.
Ács János Kaposváron született 1954. szeptember 12-én. Az
általános iskolát Nagybajomban, középfokú tanulmányait
Kaposváron végezte, majd a
kecskeméti Kertészeti Főiskolán szerzett oklevelet, a budapesti Kertészeti Egyetemen
diplomát. A Hosszúhegyi Állami Gazdaságban dolgozott ágazatvezetőként, majd a Badacsonyi Szőlősgazdák Hegy-

Moziműsor

község Szakszövetkezeténél
kereskedelmi vezetőként. A
szövetkezet
átalakulásának
időszakában a Schöller-Budatej élelmiszeripari vállalkozás
területi vezetője lett. Tapolcán
1998-ban független jelöltként
polgármesterré választották.
Vezetőként az önkormányzati
vagyon gyarapítását és a fejlődést tartotta elsődleges céljának. Munkája elismeréseként
2002-ben majd 2006-ban ismét
megválasztották. A FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség
Veszprém Megyei Önkormányzati Tagozatának 2003 óta
elnöke, tisztségében 2005-ben
újraválasztották. A Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésében 2002. óta képviselőként dolgozott. Vallása iránt
elkötelezett református presbiter, polgármesterként több kitüntetés és cím birtokosa. A
város szépítésére, fejlesztésére
irányuló törekvését Hild-díjjal
ismerte el a Magyar Urbanisztikai Társaság 2004-ben, majd
a 2005-ben a polgármestereknek adható egyik legrangosabb
elismerését, az Ezüstlánc Díjat
vehette át.
Szijártó János

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
December 13 - 19.
csütörtök – szerda

Curriculum
vitae-nk,
röviden

15 -16. szombat – vasárnap,
18 – 19. kedd - szerda
15:00 1200,-Ft
14. péntek 13:45
17. hétfő 10:45
Lengemesék 2. – Tél a
nádtengeren
Színes, magyar mesefilm
...
13. csütörtök, 15 -16.
szombat - vasárnap 16:30
1200,-Ft
18 – 19. kedd - Szerda
14. péntek 15:00
17. hétfő 13:30
A Grincs 2D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
...
13. csütörtök, 15 – 16.
szombat - vasárnap 18:00 3D
1400,-Ft
18 – 19. kedd - Szerda
14. péntek 19:00
17. hétfő 15:00
PÓKEMBER – Irány a
Pókverzum
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
...
16. vasárnap, 18 – 19. kedd szerda 20:00 1200,-Ft
17. hétfő 17:00
Csillag születik
Színes, szinkronizált
amerikai zenés film
...
13. csütörtök, 15. szombat
20:00 1200,-Ft
14. péntek 21:00
Nyitva
Színes, magyar vígjáték

Érettségim után a tapolcai városvezetés jóvoltából, elébb
munkáskáderként
kellett,
nyomdászkánt megjelennem,
hogy egyetemre mehessek. Ez
a késésem előnyömre vált, így
egy évfolyamra vettek fel gyerekkori kislány ismerősömmel.
Így egyszerre végeztünk, megkapva aranydiplománkat és
egyszerre gondoltunk sorsunk
összekötésére. Nejem lett dr.
Désaknai Anna férje pedig dr.
Sáry Gyula. Szegedi munkánkat egy tapolcai kettős állásajánlat szakította meg. Anna
asszony véradó állomás vezető
főorvos lett, engem körzetbe
kívánt már szakorvosként küldeni a városi egészségügyi vezetése. A régi barátom, a megyei főorvos segített a vadonat
új ajkai kórházban, belgyógyász osztályvezetői állásba.
Az osztály chronikus elfekvő
lett, sok fontos ággyal. Onnan
mentem nyugállományba. Ez
év november 23-án az egyetem
megtisztelt gyémánt diplomával nejemmel együtt. Ennek fő
attrakciója volt, hogy közben
egyetemi tanárrá érett fiúnk az
átadást személyével emelte.
Érdekes érzés volt, saját fiúnk e
pozícióban való szereplése. Vajon ki volt a büszkébb?
Ezen még mindig töröm a
fejem.
Dr. Sáry Gyula

Tapolca Városi Mozi
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Várostörténeti MORZSÁK
175 évvel ezelőtt a későbbi
osztrák császár és magyar király, Ferenc József városunkban, Tapolcán járt. Az utazások
a Habsburg főhercegek nevelésének és tanításának alapvető
elemét képezték, a tanév rendjébe iktatott utazásokra a főhercegek általában nevelőik kíséretében indultak. Az utazások
kettős célt szolgáltak: a Habsburg Monarchiát alkotó tartományok „beutazásán” túl alkalmat adtak a főherceg bemutatására a birodalom különböző
tartományaiban. Ferenc József
13 évesen, 1843 szeptemberében járt először Magyarországon, ekkor a testvéreivel töltött
el néhány napot a Dunántúlon.
A látogatás alkalmat adott rá,
hogy a fiatal főhercegek látogatást tegyenek a vezető nemesi
családok vidéki birtokán, lekötelezzék maguknak a magyar
nemességet, és megnyerjék a
lakosság jóindulatát. Az út során, miközben Keszthelyről
Sümeg felé tartottak, Tapolcán
is megálltak, ahol nyelvtanítójuk, Nemeskéri Kiss Pál kanonok csatlakozott hozzájuk, valamint meghallgatták a Zala
megyei első alispán, Kerkápoly
István köszöntő beszédét. Az
utazás eseményeiről a korabeli
sajtó is részletesen beszámolt, a
Nemzeti Ujság Vidéki levelezések című rovata az alábbiakat
írta szeptember végén: „Zalából. Sümegh, sept. 16. F. hó
13-kán érkeztek ő cs. k. fönségük Ferencz, Ferdinand, és Károly főhgek ischli utjokból hazánk határaihoz főnevelőjük
Bombelles gróf csász. kir. b. t.
tanácsos, Ledohovszky, Coronini, és Morvin grófoknak, mint
kamarásoknak kíséretükben.

Egy küldöttség által üdvözlő
beszéddel fogadtatván honunk
határán, Ferencz ő főherczegsége a tisztelkedő beszédre a
legszebb magyarsággal felelt.
Még azon nap estvéjén Keszthelyre érkeztek ő fönségük a
Balaton varázstája szépségét
élvezendők, hol a nyájas Festetics grófnő által a legnyíltabb
magyar szívességgel fogadtattak. Utjokat másnap Tapolczán
keresztül, hol magyar nyelvtanitójokat főtiszt. Kiss Pál
n.váradi deák szertartásu kanonokot ki elejükbe jött magukhoz vévén s t. Kerkápolyi Zalamegyei első alispán ur üdvözlő
szónoklatát Ferencz ő fönsége
ujolag ékes magyarsággal
megköszönvén, esti hat órakor
Sümeghre megérkeztek, hol a
püspöki lak fölött a maga nemében egyetlen szépségű 700
lábnyi magas hegyen álló várrom megszemlélésére indultak;
innen a valódi érdemet becsülni
tudó szivük tanítójuk fönebb
tisz. Kiss Pál ur agg anyjának
látogatására vezérelte ő cs. kir.
fönségüket. Estve a püspöki
lakban számos jelenlévő uraságok és küldöttségek jelenlétében kizárólag magyar társalgás közt költék el az estélyt,
mellynél koszorús költőnk Kisfaludy Sándor is részt vön. Ő
fönségük más nap sz. mise-hallgatás után reggeli 7 órakor
mindnyájunk örömáldása között hagyák el városunkat, utjokat Jánosházán, Sárváron és
Kőszegen át Bécsbe folytatandók; rövid de boldogító itt mulatósuk feledhetlen marad sziveinkben.”
Tarnóczai Géza, a
Batsányi János Gimnázium
és Kollégium tanára

Édesapám és rabtársai emlékére
Édesapám, Virág József éppen
65 évvel érkezett haza a Gulágról. Ebből az alkalommal a
napokban koszorút helyeztem

Virág Attila koszorút helyezett el édesapja és rabtársai
emlékére is
Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku: Isten szomorú
Sötét fellegek
nehezednek a tájra.
Isten szomorú.

emlékére, s természetesen egyben rabtársai emlékére is.
Apám 102 hónapot töltött
Kamcsatkán és Szahalin szigetén a szintén tapolcai Szeit
Lászlóval. 1945. őszén hurcolták el őket, s csak 8 évvel később, 1953. novemberében
nyerték vissza szabadságukat,
Sztálin halála után.
Mindannyian sokáig megbélyegzettek voltak a Kádár János
által létrehozott ál-államban.
De édesapám igy is háromszoros kiváló dolgozó tudott
lenni, persze pénzt soha nem
kapott ezért, hiszen azt elvitték
az elvtársak, ő ugyanis soha
nem lépett be a Kommunista
pártba. Nyugodjanak békében
az elhurcoltak, túlságosan is
sokat szenvedtek!
Virág Attila

n A Bruno Gröning Baráti Kör
bevezető előadást tart 2018. január
4-én 15 órakor és január 25-én 19
órakor a Tamási Áron Művelődési
Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Cserélik a gyepet a sporttelepen
A TIAC VSE- hez kötődően, a TAO támogatások
révén megkezdődött a
Városi Sport – és Szabadidő Centrum közel ötven
éves füves labdarúgó pályájának gyepcseréje és
az épület korszerűsítése.

- A jelenlegi felújítások a
2017/2018-as bajnoki szezonra beadott pályázathoz
kapcsolódnak. Az MLSZszel közel egy évig húzódtak
a tárgyalások, egy adminisztratív probléma, összegbeli kérdés tekintetében. Végül sikerült megállapodásra
jutni, jóváhagyták az épület
és a pályafelújítást is – tájékoztatta lapunkat Takács
Gábor, a TIAC VSE elnöke.
A munkálatok leglátványosabb része a labdarúgó centerpálya gyepcseréje. Ez egy
hosszú folyamat, mely több
fázisból áll. November elején szelektív gyomirtózással
kezelték a felületet, majd
felmarták a pályafelszínt.
Tíz centimétert gyalulnak le
a játéktérről, utána kvarchomokkal szórják fel, ugyanilyen vastagon. A felújítás része az öntözőrendszer cseréje is, ez magában foglalja az
öntözőfejek karbantartását,
cseréjét, javítását. Ezt követi
majd a pályafelszín kialakítása. Minimális lejtést fognak belevinni, a hatékonyabb esőelvezetés érdekében. Miután ez kész, visszaépítik az öntözőrendszert,
melynek próbaüzeme, ha
minden a tervek szerint halad, és az időjárás is engedi,

a februári hónapra tehető. A
füvesítési munkálatokkal
zárul a pályafelújítás. Ha
kijön a jó idő, utána még fél
évig nem lehet a játéktérre
lépni. Pályaavatóra jövő
ősszel lehet számítani.
A felújítások másik része az
épület rekonstrukcióra fókuszál, konkrétabban a nyílászárók cseréjére és a szigetelésre. Az emeleti munkálatokkal nagyon gyorsan, két
nap alatt végeztek, hasonló
eredményre számítanak a
földszinten is. Ennek teljes
befejezése januárra várható,
a szigeteléssel pedig megvárják a tél végét.
A jelenlegi munkálatok a
TAO pályázatok keretén belül valósulnak meg. A korszerűsítéshez
szükséges
összeg 30%-os önrészét az
önkormányzat, 70%-át pedig a TAO pályázatokban
résztvevő helyi és környékbeli támogatók biztosították.
Takács Gábor külön kifejezte köszönetét minden ebben résztvevő partnernek.
Már jóváhagyott határozat
van a 2018/2019-es bajnoki
szezonra beadott TAO pályázatra vonatkozóan is.
Ez egy pályakarbantartó gép
beszerzését, a hangosító
rendszer korszerűsítését, digitális eredményjelző telepítését, a labdarúgóhálók cseréjét, napkollektor építését,
a játékos kijáró felújítását, a
kispadok cseréjét, a center
pálya világításkorszerűsítését, valamint a gimnázium
melletti műfüves pálya felújítását foglalja magában. (me)

A felújítások leglátványosabb eleme a centerpálya
gyepcseréje. Az időjárás eddig kedvező volt, így a tervezett ütemben haladnak a felújítások Fotó: Májer Edit

Szlalom: Szollár szezont zárt
A tapolcai szlalom versenyző, Szollár Norbert befejezte
az idei versenyszezont.
Pécsen, a Sopia – NET Gálaverseny a DIGISTAR Kupáért utolsó futamán kategóriájában az első, abszolútban a
második, míg az éves bajnokságban, kategóriájában
az első, míg abszolútban a
harmadik helyen zárt. Az
összesítők alapján a Dunán-

túli Szlalom Kupán kategóriájában aranyérmes, míg
abszolútban ezüstérmes. Az
Alexovics Szlalom Kupán
kategóriájában a dobogó első, míg abszolútban a második fokán zárt. A Wild Dogs
Szlalom Kupát kategóriájában az első, míg abszolútban
a harmadik helyen zárta. A
Bakony Kupán kategóriájában ezüstéremet szerzett. (m)
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Első helyen az öregfiúk

A TÖFC volt a legeredményesebb a bajnokság őszi fordulóiban Fotó: Helyszíni felv.
FOCI - A tabella élén zárta zést Nagy László és Viski
az őszi fordulókat a Ta- László két-két góljával 4:1es győzelemre hozták ki. Az
polcai Öregfiúk FC.
őszi tizennégy mérkőzést
A Megyei Labdarúgó Baj- tizenegy győzelemmel, egy
nokság III. osztály Déli cso- vereséggel és kettő döntetportjában a helyi öregfiúk lennel zárták. Szép teljesítcsapata a tabella legelőke- mény a csoportgyőzelem a
lőbb helyét foglalhatta el 47,33 átlagéletkorú csapatősszel. Egy elhalasztott mér- tól, akik így a tavaszt az első
kőzést is pótoltak a hatodik helyen kezdhetik meg. A
fordulóból, a Nemesgulács - góllövő lista legjobbja,
Kisapáti SE elleni mérkő- huszonkettő góllal a tapolcai

Nagy László. A bajnokságban legközelebb márciusban
lépnek pályára.
November végén a Veszprém Megyei Kupa harmadik
fordulójából is pótoltak egy
mérkőzést. Horváth Csaba
góljával 1:0-ra győzték le a
Szentantalfa NVSE-t, ezzel
bejutottak a tavaszi negyedik fordulóba.
Az öregfiúk edzője Boczkó
Gyula.
(me)

Kézilabda Vívóink Hajdúhadházon
Megkezdte szereplését a
bajnokságban nemrég a
TVSE kézilabda szakosztályának legkisebb csapata is.
A Kisiskolás bajnokság
U10-es korosztályában, a
Tóth László régióban léptek
legutóbb pályára a tapolcai
fiúk Veszprémben, november végén. Szivacskézilabdában mérték össze tudásukat, ügyességüket és gyorsaságukat két ellenféllel, az
Éles KISE, valamint a
DEVM Kézilabda Alapítvány Veszprém 1. számú
csapatával. Így most már a
TVSE mind a hét csapata aktív a bajnokságban, az idősebb korosztályok gyakrabban, hétről hétre mérkőznek
meg ellenfeleikkel. A legkisebbek edzője Lakos Dezső.

Az új idény első Olimpici
Párbajtőr Grand Prix fordulóján a Tapolca Vívóklub is ott volt Hajdúhadházon. A novemberben
megrendezett Fülöp Gyula Emlékversenyre keresztelt sporteseményről
érmet is hoztak haza.

A versenysorozatot idén már
tizenharmadik éve rendezik
meg. A megalapításkor a
szervezők céljai közt szerepelt a párbajtőr utánpótlásnevelés ösztönzése, versenyprogramjával a törpici,
gyermek, újonc, serdülő korosztályokba tartozó fiatal vívók motiválása és fejlesztése, illetve, hogy új lendületet
adjanak a magyar párbajtőrvívásnak. A tapolcai ifjú
sportolók évről évre ott vannak az indulók között. Idén a
törpici leányok 33 indulója
között
13. Konczek Lina MeLovász Róbert tapolcai szlalom versenyző is meghívást
kapott az idei versenysorozat zárásaként megrendezett díjkiosztó gálára. A Ma- A Dunakeszin megrendezett
gyar Szlalom Bajnokságban Ju - Jitsu Rangsorversenyen
idén kategóriájában a dobo- a Simon Judo Önvédelem
gó első fokára szólították, Szabadidő és Diáksport
míg az abszolút értékelésben Egyesületet hét versenyző
a tizenegyedik helyen vég- képviselte.
zett.
(me) A november közepén megrendezett versenyről minden
Simon Judós dobogós helylyel tért haza. Aranyérmet
06/87/412-289 szerzett
Szabó Máté, Gerics

Autósport

lodi, 30. Hegyi Dorka, a fiúk
32 fős mezőnyében 19. Makkos Norbert László, 23. Szabó Zoltán. A nyolcvannyolc
gyermek leány közül Konkoly Evelin a 14. Cséri Sára
a 18. Tarsoly Borbála a 19.
Cserép Dorina a 37. A 97
fiúból Makkos Bence a 18.
Bicsérdi Csongor a 25. Süketes Miklós Csaba a 86. helyen zárt. A 88 újonc leány
közt bronzérmes Sulyok
Melani, 12. Cséri Sára, 24.
Kovács Bianka, 47. Tarsoly
Borbála, 49. Konkoly Evelin, 63. Cserép Dorina, aki
sérülés miatt kénytelen volt
feladni a versenyt. A 90 fiú
indulóból 52. Bicsérdi Csongor, 60. Makkos Bence. A
serdülő leányok 94 indulójából Sulyok Melani a 9. Kovács Bianka pedig a 42. helyen zárt.
Felkészítőjük Gauland Zsófia.
(me)

Dobogós helyek Dunakesziből
Dávid és Kovács Bence.
Ezüstérmes Albrecht Martin
és Keszthelyi Gellért. A dobogó harmadik fokára Szalai
Attila és Fuit Róbert állhatott. Utóbbi versenyző kis
súlya miatt barátságos mérkőzéseken nehezebb és idősebb ellenfeleivel remekül
küzdött. Edzőik Cseh Angéla és Simon Mihály.
(me)
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Tapolca nagyon sokat köszönhet a bányászatnak
Orbán Tibor, okleveles bányamérnökkel, a Tapolca és
Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület elnökével közösen leplezte le
az emléktáblát. Innen indult
a hagyományos lámpás felvonulás előbb a Fő térre,
majd a Tamási Áron Művelődési Központ elé, ahol
Borbála, a bányászok védőszentje előtt tisztelegtek virággal, mécsessel. Itt Orbán
Tibor mondott ünnepi be(szj)
Bányászok a védőszent, Borbála szobra előtt Fotó: szj. szédet.

Szent Borbála legendáját csolódó fejlődést. Beszédé- a bányászokat, akik ehhez
idézték fel a bányászok a ben kiemelte, hogy soha áldozatos munkájukkal jáTamási Áron Művelődési nem szabad elfeledni azokat rultak hozzá. A polgármester
Központ előtti szobornál
múlt pénteken.

Hoffmann Ágnes
Naplemente a Kossuth utcából
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
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.

FILMAJÁNLÓ
Pókember – Irány a Pókverzum – Pókember rajongók figyelem! Ha eddig ti is
úgy tudtátok, hogy egyetlen Pókember van Peter
Parker személyében, akkor
most jól figyeljetek! Létezik egy másik univerzum,
ahol több embert is megcsípett az a bizonyos genetikailag módosított pók! A
most vetített animációs
filmben Miles Morales-nek
hívják azt a kisfiút, aki rádöbben arra, hogy az eredeti Pókembernél is több
szuperképességre
tett
szert. Azonban ahhoz, hogy
megtudjátok, milyen képességei lesznek és hogy
hogyan alakul Miles sorsa,
el kell látogatnotok a tapolcai moziba december
26-áig és meg kell néznetek
a filmet!
(szv)
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről hétre!
Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük
küldje el e-mailban elektronikus
címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com
Hirdetés

A résztvevők először az egykori Bauxit Irodaház falán
avattak emléktáblát, ahol
Dobó Zoltán polgármester
hívta fel a figyelmet arra,
hogy Tapolca sokat köszönhet a bányászoknak. Többek
között az újból megszerzett
városi rangot, az ehhez kap-

Heti SÜTI

Túra

Karácsonyi (drezdai)
„Stollen”

A TVSE Természetjáró
szakosztály 15-én a 22 km
távú Sümeg- Tapolca, Mária
úton túrázik. A kirándulást
Uzsa-Vasutas telepen, 12
km-nél meg lehet szakítani.
Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaHozzávalók: 1000 g liszt (800 g ton reggel 7.25-kor, a busz
BL 55 és 200 g rétesliszt), 300 ml 7.35-kor indul. Az utazási
tej, 84 g élesztő, 350 g vaj, 60 g költség teljes áron 465 Ft.

zsír, 200 g cukor, 12 g só
A hozzávalókat alaposan összegyúrjuk, majd beledolgozzuk a
rumba áztatott gyümölcsöket: 100
g kandírozott citromhéj, 100 g kandírozott narancshéj, 125 g darált
mandula, 250 g mazsola, 100 g
áfonya, 200 g aszalt sárgabarack
(apró kockára vágva), 200 g aszalt
szilva (apró kockára vágva), őrölt
fahéj és szegfűszeg, kevés gyömbér és szerecsendió, 2 cs. vaníliáscukor, kb. 1 – 1,5 dl sütőrum.
Letakarva kb. 1 órát kelesztjük.
Ezután megformázzuk, 6 felé osztottam, így egyenként 55 dkg-osak
lettek. A tepsiben letakarva ismét
pihentetjük 1 órát, majd 180 fokon
45-50 percig sütjük.
Tetejére: 100 gramm vaj, finom
cukor vaníliás cukorral keverve,
porcukor. Kisülés után vajjal
meglocsoljuk és cukrozzuk ebben
a sorrendben! Megolvasztott vaj finom vaníliáscukor - porcukor.
Fóliába csomagolva, letakarva hűvös, nyirkos helyen (de nem fagyasztva) tároljuk 2-3 hétig!
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Kelkáposzta: 380 Ft/kg
Sárgarépa: 190-380 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 280 Ft/kg
Paprika: 380-880 Ft/kg
Paradicsom: 480 Ft/kg
Uborka: 540 Ft/kg
Alma: 230 Ft/kg
Körte: 590 Ft/kg
Dió: 3800 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Banán: 378 Ft/kg

Online újságunk

SZEM - PONT
KOMMENTÁR NÉLKÜL

Tisztelt szerkesztőség! Egy észrevételt szeretnék megosztani önökkel! Az élet úgy hozta,hogy családom gyarapodott egy kiskutyával. Előtte a család összeült tömblakásos lévén, be tudjuk-e vállalni a nem kis türelemmel,
felelősséggel járó „gyermeket”. A felelősség tartalmazta a betervezett sétát, s az ürülék eltávolítását is! Ez egy
kényesebb témának számít, de ez is kritérium volt. Meghoztuk a döntést, s ezek szerint tartjuk kis kedvencünket.
Szomorúan tapasztaltam már az első séta folyamán,hogy
a zöld részek már tele vannak „aknákkal”, holott szinte
minden ilyen hely rendelkezik kihelyezett ürülék
gyűjtővel. Ha nem, akkor is kb. 200 méterenként található szemetes. Talán az enyém még elfér alapon,vagy a
szomszéd se szedi össze, vagy egyszerűen „én meg nem
fogom még zacskóval se!” okán. Ezt nem tudhatom, de
azt igen ha valaki kutyát tervez lakásba fontolja meg,
gyermekeivel együtt, hogy belefér-e az ürülék felszedése
is. Talán segítene ha úgy gondolnánk a zöld területekre,
mint a mi közös nagy kertünkre. Nem szeretnénk, ha ellepne minket a sz...!
Tisztelettel:egy olvasójuk
PROGRAMAJÁNLÓ
· Városunk idén 2018. december 16-án rendezi meg a Mindenki Karácsonya ünnepi programját, ahol többek között sor kerül a Mindenki
karácsonyfájának közös kidíszítésére és fényfestéssel is készülnek!
· A Csermák József Rendezvénycsarnok Aranykapu Kupa teremlabdarúgó tornát hirdetett meg 2018. december 16-ára. Jelentkezés már
lezárult, de szurkolókat is előszeretettel várnak!
· A Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel meghív
mindenkit a karácsonyi hangversenyére, amit 2018. december 20-án 17
órai kezdettel tartanak a Tamási Áron Művelődési Központ
hangversenytermében.
Hirdetés

www.tapolcaiujsag.hu

