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Különleges kiállítás
Szép mézes-mázos karácsonyi alkotások a Pelion asztalain
Immár hetedik alkalommal rendezték meg a Tamási Áron Művelődési
Központ munkatársai a
Mézes-mázas mézeskalácssütő versenyt és kiállítást. Az eredményhirdetés és a különleges tárlat
helyszíne idén is Pelion
Szálloda volt csütörtökön.

Több száz érdeklődő, alkotó, szállodavendég, tapolcai
és környékbeli óvodás, iskolás és felnőtt volt kíváncsi a
népszerű rendezvény karácsonyi édességekből készült
alkotásainak tárlatára. A jelenlévőket a szervező Tamási Áron Művelődési Központ vezetője köszöntötte.
Barczáné Tóth Boglárka
méltatta a tapolcai Pelion
Hotel vezetését, munkatársait is, akik immár öt éve
helyszínt biztosítanak a rangos esemény megrendezéséhez. Köszönet járt Boronyákné Papp Margitnak az
Ambrózia Mézlovagrend
tagjának,
bioméhésznek,
Töreky Pálnénak a Borostyán Cukrászda vezetőjének

Sokan megnézték a karácsonyi édességekből készült
alkotások tárlatát a Pelionban
Fotó: tl.
és Gyevnár Kálmán fazekas,
keramikusnak. A három vállalkozó évek óta zsűrizi és
saját felajánlásaival jutalmazza is a beküldött mézesmázos kiállítási finomságokat. Az eseményt Dobó Zoltán polgármester nyitotta
meg.
Gyermek egyéni kategóriában Haga Bálint, Tóth Mátyás, Szarvas Borbála, Szarvas Helka és Szörtsey Lili
Pálma vehetett át díjat. A ka-

tegória győztese Szarvas
Helka lett, második helyezést Nagy Ákos mézeskalács
alkotása kapott, a harmadik
legszebb kiállítási darabot
Török Vivien és Török Vanda
készítette. Különdíjat Bene
Vanda szerzett. A tapolcai
óvodák közül a Kertvárosi
Óvoda Szivárvány Tagintézményének Sün Balázs csoportja nyerte meg a fődíjat. A
kisiskolai csoportok kategóriájában a révfülöpi általá-

nos iskola másodikos diákjai
vitték el a pálmát. A középiskolák, fiatal felnőttek kategóriájában a Veszprémi
SZC. Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája
3/11 Tapolca-diszeli osztálya vehette át a kiemelkedő
munkáért járó fődíjat. A
családi és felnőtt csoportban
a Töreky-Czinege család,
Hegyi Dorka-Hegyi Kovács
Katalin páros, a Gönczy Pál
alkalmazotti közösség és a
Szivárvány óvodai tagintézmény Katica csoportjának
szülői
munkaközössége
munkáit díjazta kiemelten a
zsűri. Az egyéni felnőtt kategóriában Kovács Pálné első helyezést, Lakatos Veronika második helyet, Tóth
Tímea harmadik helyezést
szerzett mézes alkotásával.
Különdíjban Tóth Gyuláné
és Szabó Henriett részesült.
A díjak között pezsgő, édesség, torta, csoportos mozijegy és a Pelion szálloda
lobby bárjában koktélozási
lehetőség is szerepelt a szervezők, a támogatók, a zsűri
jóvoltából.
(tl)

Jó lenne,
csak úgy...
Egy kis csendre vágyom. Nyugalomra.
Kevés havazásra karácsonykor, hogy a
meleg szobából, az
ablakon át nézhessem a lehulló hópelyheket, a fehéren csillogó, érintetlen takarót. Az úton, a fák
lombján, a szomszéd
ház tetején. Jó lenne
csak úgy nézni a
semmibe, míg a lelkünkben vadul cikázó
gondolatok is megszelídülnek, s átadják
a helyet a békének,
az adventi várakozást
beteljesítő
karácsonynak. Amikor a
szerencsések azokkal lehetnek, akiket a
legjobban szeretnek,
s nem a napi hajsza,
hanem a boldog
együttlét fenyőillata
árad szét otthonukban. Azt kívánom
kedves olvasóinknak,
amit magamnak is.
Csendet, nyugalmat,
örömet és nagyon
boldog karácsonyt!
Szijártó János

Mindenki karácsonya Tapolcán
A harmadik gyertya is kigyúlt vasárnap a Fő téren,
ahol a hagyományos Adventi várakozás programsorozat talán leglátogatottabb eseményét, a MinAz idén decemberben harmincéves Vinum Vulcanum denki karácsonyát renBadacsonyi Borlovagrend
Fotó: tl. dezték meg.

Koszorúztak a borrend tagjai
Az idén decemberben harmincéves Vinum Vulcanum
Badacsonyi Borlovagrend
tagjai, tisztségviselői koszorút helyeztek el szombaton
a Mojzer család síremlékénél a város régi temetőjében.
Az 1905-ben elhunyt Mojzer Ferenc tapolcai városbíróra, a kor neves kocsmárosára a borlovagok mint szellemi elődre, ötletadóra tekintenek. A Mojzer síremléknél Knolmajer Ferenc
tartott ünnepi beszédet. Az

elnök-nagymester összefoglalta a Vinum Vulcanum borlovagrend történetét, tevékenységét. Elhangzott, a
borrend megalakításának
gondolata Jeck Tibor örökös
tiszteletbeli nagymesterben
fogalmazódott meg 1987ben, Rómában, a szőlészek
és borászok világtalálkozóján, ahol Badacsony megkapta a szőlő és bor nemzetközi városa címet. (Folyt. a
3. oldalon „Harminc év...”
címmel)
(tl)

beszélgethettek egymással mint Deák Bárdos Mihály
az ünnepi díszbe öltöztetett birkózó is elfogadta a tapolFő téren, a csodálatos városi cai invitálást. A csobbanás
karácsonyfa alatt. Az év vé- után a Fő téren folytatódik a
gén, harmincadikán tartják a program Szilveszter éjszakolbásztöltő versenyt. A so- káján. Itt este 7-től DJ Szakak által kedvelt szilveszteri sza szolgáltatja a zenét, éjMalom-tó úszásra idén is félkor közös koccintásra vár
érkezik Schirilla György, a mindenkit a város polgárA Tamási Áron Művelődési „nemzet rozmárja”, vala- mestere.
(szj)
Központ munkatársai által
szervezett programot a Zajongó zenekar karácsonyi
műsora nyitotta meg, majd
Dobó Zoltán kívánt a résztvevőknek, s lapunkon keresztül olvasóinknak is, boldog ünnepet. Beszédében
kifejezte reményét, hogy
szeretteiben mindenki megtalálja a karácsony szépségét. A polgármester köszöntője után a szép számmal
összegyűlt érdeklődők teáz- Ezúttal is szép számmal érkeztek a Fő térre a MindenFotó: szj.
hattak, forralt borozhattak, s ki karácsonyára Tapolcán
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Helyi közlekedés, strand, sportélet
AKTUÁLIS - Zavartalanul
tudjuk üzemeltetni a helyi
autóbusz
közlekedést.
Ezzel a témával indította
idei utolsó sajtótájékoztatóját Dobó Zoltán, amelyben az esztendő több
fontos történéséről, folyamatáról számolt be.

A polgármester hozzáfűzte,
hogy a körülmények biztosítottak a feladat ellátásához,
ráadásul olyan gépjárműveket tudott venni a város,
amelyekkel nemcsak az utazóközönség, de a sofőrök is
elégedettek lehetnek. - Jelenleg három Mercedes Citaro buszunk van, de a jövő
év elején tervezzük, hogy
egy negyediket is beszerzünk. Ugyanilyet, ugyanonnan, s hasonlóan alacsony
áron. A menetrendet a továbbiakban is az utazóközönség
igényeihez igazítjuk, azaz a
mostani sem tekinthető véglegesnek. Szintén sokakat
érintő, érdeklő téma a
strand. Erről annyit kell tudni, hogy a létesítmény üzemeltetése, szezontól függően, a városnak 45-50 millió
forintjába kerül éves szinten. Nyilván arra törekszünk, hogy a lehető legalacsonyabb költséggel működtessük a fürdőt. Nagyon
sok pozitív visszajelzést
kaptunk, elsősorban a kisgyerekes családoktól, és az
unokákkal kilátogató nagyszülőktől. Az idei szezon jól
sikerült, bár nagyon nehezen
indult a nyár, a csapadékos,
kedvezőtlen időjárás miatt.
Szerencsére a nyár későbbi
szakasza, illetve a szép ősz
meghozta a tervezett bevételt. Ez igaz az ott nyújtott,
városi kézben lévő vendéglátó szolgáltatás tekintetében is. Beigazolódott, hogy
jó ötlet volt ide beruházni,
hiszen azon túl, hogy bővítettük a szolgáltatásokat,
az önkormányzat tulajdonában lévő Közétkeztető Kft.
nyárra felszabaduló kapacitását is kihasználtuk. Ilyenkor a gyerekekre nem kell
főzni, a dolgozók viszont
egész éves alkalmazásban
állnak. Ezrével fogyott a finom, minőségi alapanyagokból készített lángos.
TÚRA - A TVSE természetjáró szakosztály december 22-én a 16 km távú
Keszthely-Hévíz- Berki sétaút- Keszthely útvonalon túrázik. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.55-kor, a busz 8.05-kor
indul. Az utazási költség: 1120 Ft.

Dobó Zoltán: Immár véglegesnek mondható a tapolcai tanuszoda helye
Fotó:szj.
Megdöbbentő számokat kö- sítmény. Ebben az évben
zölt ezzel kapcsolatban a cég már eladtunk közel 2000
vezetője, 4 ezer hamburgert, vendégéjszakát, ami remek
8 ezer lángost adtak el. A jö- eredmény annak figyelembe
vő évre is tervezünk fejlesz- vételével, hogy tavaly indítést, egy fedett terasszal bő- tottuk ezt a szolgáltatást.
vül a büfé. Tény, hogy a Ilyen forgalom mellett az ide
strand, a helyi közlekedés- befektetett összeg két, háhez hasonlóan, nem kötele- rom év alatt megtérül. Nem
ző feladat az önkormányzat beszélve arról, hogy bérbe
számára, ám mindegyikről tudjuk adni a csarnokot, a
elmondható, hogy életminő- sporttelepet, a műfüves páséget javító, megtartóerőt lyákat. Akik eljönnek hoznövelő szolgáltatás, amelyet zánk, igénybe veszik a
a lakosság számára nyúj- sportszállót, az intézményrendszerünket, a strandot és
tunk.
A városban jelentős szerepet a közétkeztető szolgáltatábetöltő TAO-s pályázatokról sait. Azaz, mindenki jól jár tette hozzá.
is szólt Dobó Zoltán.
- Az idén 200 milliós értékű TAO-s pályázati keretből
fejlesztési forráshoz jutot- zajlik a Batsányi iskola öltunk ebből a keretből. A Vá- tözőjének az átépítése és a
rosi sporttelep centerpályá- nyáron a Bárdos iskola ölján már elindult a talajcsere, tözőjének a felújítása is
amelyre egyébként negyven megkezdődik. Mindkét heéve nem volt példa Tapol- lyen harminc százalékos
cán. Megtörtént a talaj fer- önrészt vállalt az önkortőtlenítése, a gyomirtás, a mányzat. - Ugyanebből a kefelszedett anyagot pedig retből tudtunk beszerezni
komposztáljuk, a későbbi mikrobuszokat, amit nagyon
hasznosítás érdekében. A szépen kihasználnak szakmegmaradt
termőrétegre osztályaink. Több más melhomokréteg kerül, aztán ta- lett ez is azt a célunkat szolvasszal egy újabb fertőtle- gálja, hogy minél szélesebb
nítés után kezdődhet a füve- kör számára tudjunk sporsítés. Itt, az épületben már tolási lehetőséget biztosítabefejeződött az ablakcsere, ni. A tanuszoda helyszíne
véglegesnek
tavasszal lehet elvégezni a mostanra
külső szigetelési munkálato- mondható, az Y-házak és az
kat. A Csermák József Ren- Egry utcai „barna házak” áldezvénycsarnokban szintén tal határolt parkban épülhet
cserélni szükséges a nyílás- fel a létesítmény. Itt nem egy
uszodáról
zárókat, a nehéz ajtókkal monumentális
szinte már a felszerelés óta van szó, az épület elfér két,
gondok vannak. A tető a kez- három családi háznyi alapdetektől beázik, ezt mintegy területen, melyhez nyolc sa90 millió forintból kell most ját parkolóhelyet alakítanak
javítani. Közben a sportszál- majd ki. Így a kutyasétáltalónk építése folyamatos, tók nem szorulnak ki innen,
mintegy negyvenmillió fo- ahogy a gyermeknapi renrint értékben új vizesblok- dezvények sem sérülnek. Az
kokat alakítunk ki. Nagyon uszoda ezzel együtt nem
szép állapotban van a léte- fogja zavarni a társasházakOrszággyűlési képviselő
Rig Lajos

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

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

mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu
Fogadóóra: a jelzett időben , Fidesz
iroda nyitva tartás: H-P 10-12; 1315. (Tapolca, Fő tér 2.)

ban parkra néző lakással
rendelkezők kilátását, sem
nyugalmát, hiszen nem jár
majd nagyobb zajterheléssel
az eddigieknél. Ideális hely
lesz ez, minden szempontból - hangsúlyozta Dobó
Zoltán.
A Szász Márton iskola épülete rendkívül rossz állapotban van, így örömmel
nyugtázta városvezetés a
Balatonfüredi Tankerületi
Központ bejelentését, miszerint bruttó 108 millió forintot különítettek el a felújításra. Új tető, nyílászáró csere, szigetelés, épületgépészeti fejlesztés teszi majd
komfortosabbá a leromlott
Iskola utca intézmény működését. A Batsányi János
Gimnázium
felújításával
kapcsolatos projekt jól halad, a héten a lehetséges építési vállalkozások helyszíni
bejárást tartottak. Közülük
választjuk majd ki a legkedvezőbb ajánlatot adót,
így reményeink szerint tavasszal megkezdődhetnek a
munkálatok.
A városi térfigyelő kamerák
kapcsán megtudtuk, hogy a
korábbi, eleve használhatatlan rendszert egy hatékony,
új váltja fel. - Jelenleg van
nálunk próbaüzem céljából
egy kamera, ami éjjel olyan
minőségű képet ad, amilyet
a korábbiak nappal sem.
Ezekből lesz kezdésként tizennyolc csatasorba állítva a
város különböző pontjain, és
a későbbi bővítés lehetősége
is adott, hiszen ez a rendszer
kilencven kamerát tud kezelni. Fontos információ az
is, hogy a rendőrség felügyeli a hálózatot, figyeli a közterületet, s amikor kell, megteszi a szükséges lépéseket.
S ha már a közterületnél tartunk, ki kell emelnem, hogy
nyertünk egy új pályázatot.
Ennek köszönhetően a Szent
István-szobornál, a templom
előtt megújíthatjuk, megszépíthetjük a parkot. Összességében úgy alakítjuk ki ezt
a részt, hogy méltó legyen a
helyszínhez, és megfeleljen
a mai kor elvárásainak. Ezzel párhuzamosan keressük
a megoldást a parkolási lehetőségekre a templom környékén - mondta végül. (szj)
Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Január 7. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Január 14. 14.00-16.00
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Harminc év
a borvidékért
(Folytatás az 1. oldalról)
Akkor már közös meggyőződésükké vált, hogy a borrendek emelhetik a borvidék
rangját, tekintélyét és hitelesen népszerűsítik a termőtáj
borászati termékeit- hangsúlyozta Knolmájer Ferenc.
Badacsonyban a három borászati nagyüzem, az állami
gazdaság, a helyi mezőgazdasági szövetkezet, valamint a badacsonyi hegyközség szövetkezet támogatásával, 1988. december 18-án
Rizapusztán, tizenhét alapító fővel megalakult a Vinum
Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend. Az alapítók, Jeck
Tibor , Józsa János, Ferencz
Kálmán, Kozári Géza, Kiss
Ervin, Ács János, Varga
Zoltán, Lichtnecker Gyula,
Mezőssy Zoltán, Lamport
Józsefné, Németh István,
Kulka Gábor, Szabó István,
Szita László, Tuffner József,
Zsoldos Zoltán, dr. Mohácsi
Ferenc voltak- hangzott el.
Csizmadia László a Vinum
Vulcanum tagja a „borlovagrend olvasmányából” olvasott fel, Eötvös Károly
Balatoni utazás című könyve egy részletével idézte
meg a nagy szellemi előd, a
„jó öreg kocsmáros, vendéglős ” Mojzer úr emlékét, aki
„nem a haszonért, hanem
kedves vendégéért örült, aki
mindig jobb bort adott, mint
amilyet kértek, és mindig
többet, mint amennyit vártak”- állt az irodalmi szemelvényben. A Mojzer síremléknél, a borrend nevében Kulka Gábor a nagytanács tagja, alapító és Knolmajer Ferenc elnök-nagymester helyezett el koszorút.
Az eseményen elhangzott, a
térség országgyűlési képviselője, Fenyvesi Zoltán, a
minap kitüntetéssel ismerte
el a borlovagrend tevékenységét, melyet a helyi borkultúra érdekében fejtett ki az
elmúlt három évtizedben. (tl)
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KARÁCSONYVÁRÁS
Nagyon várták már a Mikulást

- TAPOLCAI ÚJSÁG

A Tapolcai Újság következő száma 2019. január
11-én jelenik meg. Ügyfélszolgálati irodánk (Deák F.
u. 21.) december 20-tól január 3-ig zárva tart.
Karácsonyi üzenet
A Nőklub tagjai ünnepváró, szívhez szóló gondolatokból állítottak
össze egy csokrot, hogy ne csak
időben, lélekben is készüljünk a
születendő Kisded befogadására.
A várakozás öröme lobbantsa lángra szívünket és űzze el a sötétséget,
hogy a Karácsony közelgő fénye
ragyogja be életünket.Évezredekig
a Messiást váró remény éltette az
emberiséget, űzött korunk emberét
is ez vezérelje. Teremtsünk békességet a családunkban, magunkban
és környezetünkben. Sok jóakaratú, jó szándékú ember létrehozhatja földünkre az ég örömét és a teljes
boldogságot.Hogyan?
Szeress és Karácsonyhozó leszel
Szeress és békességes leszel
Szeress és képes leszel áldozatokra
Adakozzál és érte semmit ne kérjél!
Mi a szeretet? Egy mosoly, egy
ölelés, figyelmesség, együttérzés,
szívből jövő ajándékozás, mások
türelmes meghallgatása és még
sok-sok jótett: Ezek nem kerülnek
semmibe, de általuk több leszel.
Jó lenne, ha egy kicsit elengednénk
a hajszolt világ gyeplőit. A csend
állana meg fejünk felett és kigyúlnának a szeretet csillagai. Az ünnep elmúltával is legyen szívünkben karácsony, ahogy a költő Szepesi N. István - üzeni nekünk:
„Karácsonyi hited, lelkednek éhét
őrizd, mint drága, égi kincset.
Sugarait másoknak hintsed,
s akkor tebenned is boldogság
virul”
A költő gondolataival kíván békés
elcsendesedést, családi körben
együttléteket a Nőklub Minden
tagja 2018 Karácsonyára Tapolca város minden lakójának
Jávori Lászlóné

A Szász Márton Általános Iskola Köztársaság-téri iskolai
épületében középsúlyos értelmi fogyatékkal élő fiatalok várták a Mikulás érkezését a napokban. Az iskola, sajátos nevelési igényű tanulók nevelé-

Megjött a Mikulás

Fotó: tl.

sét, oktatását végző ellátó intézmény. Az eseményről Vincze
Judit gyógypedagógus értesítette lapunkat, aki munkatársaival szervezte és bonyolította
le a kis ünnepséget. A Télapó és
két „félelmetes” krampusza érkezését idén is nagy izgalom
előzte meg, a gyerekek dalokkal, versekkel várták az ősszakállút, aki mindenkinek érdeme
szerint, dicsérő, vagy éppen
kedvesen feddő szavak kíséretében osztotta ki az ajándékcsomagokat.
(tl)

A jó munkáért köszönet járt

Együtt a városüzemeltetési csoport fizikai és szellemi dolgozói, a városházán tartott közös év végi számvetés, illetve ünnepi koccintás alkalmából
Fotó: Töreky L.
A városüzemeltetési csoport fi- fejlesztve, a város parkfenntarzikai és szellemi dolgozóit egy tását az elmúlt időszakban már
közös év végi számvetésre, il- önállóan képes volt ellátni.
letve ünnepi koccintásra hívták - Bátran kimondhatom, ez a
össze a polgármesteri hivatal csapat 2018-ban nagyon jól
udvari tanácstermébe szerdán helytállt - fogalmazott. Dobó
délelőtt.
Zoltán szintén a köszönet hangKozma Henrik alpolgármester, ján szólt a jelenlévőkhöz. Ela városüzemeltetési munkacso- mondta, a teremben ülő munkaport vezetője, a csoport elmúlt társaknak köszönhetően, orszáévekben elért eredményeiről, gos összehasonlításban is meggondjairól, örömeiről és terve- állja a helyét Tapolca köztisziről beszélt a dolgozóknak. tasága, rendezettsége. A jól
Hangsúlyozta, három év alatt végzett munkát szerény pénzfelépült egy olyan önkormány- jutalommal és egy-egy palack
zati csapat, amely minőségi ajándék borral is megköszönte
gépállományát jelentősen fel- idén a város a dolgozóknak. (tl)

Páneurópások karácsonyvárása

A Bárdos Lajos Általános Iskola 4.z. osztályos tanulói
A Tamási Áron Művelődési nep szokásairól, a városban és
Központban tartottuk hagyo- az egyházközösségeknél szermányos Karácsony váró össze- vezett ünnepi programokról,
jövetelünket.
felidéztük az elmúlt évek karáMeghitt ünnepi hangulatot te- csonyait. Közös énekléssel,
remtettek a Bárdos Lajos Álta- verseléssel kívántunk egymáslános Iskola 4.z. osztályos ta- nak, és kívánunk minden igaz
nulói ünnepi énekeikkel, zené- keresztény magyarnak Áldott,
jükkel, köszönet érte! Ünneplé- Meghitt, Szeretetteljes Karásünk épp Mikulás napjára esett, csonyi Ünnepeket és Egészséga róla szóló dalokkal is köszön- ben gazdag Boldog, Békés Újtöttek bennünket. A sokféle fi- esztendőt!
nomsággal megterített asztal
mellett beszélgettünk az ad- Páneurópa Unió Egyesület
ventről, az adventi időszak je- tagjai nevében
lentőségéről, a karácsonyi ünMolnár Erika elnök
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A műsort a Tördemic Táncegyüttes zárta Fotó: Szigetvári R.

Ünnepi műsor a szépkorúaknak
Zenés, táncos produkcióval tették szebbé a nyugdíjasok adventi várakozását a Tamási
Áron Művelődési Központban
a napokban.
A program ünnepi köszöntőkkel vette kezdetét, először Nyakas László, a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesületének elnöke szólt.
- Ebben a rohanó világban rá
kell jönni az embereknek, hogy
nem a drága ajándékok jelentik
a fényt a lelkünkben, hanem a
segítség, a szándék, amit önzetlenül adunk - vélekedett a
karácsony környéki, ajándékozási őrületről az elnök, majd
adventtel kapcsolatos gondolatait osztotta meg velünk. Dobó
Zoltán szintén a karácsony lényegére irányította a figyelmet,
illetve arra, mi számít értéknek
a mai világban. A polgármester
szerint az érték az, ami az idők,
az emberek és minden rendszer
próbáját kiállja, ez pedig a család és a generációk közti kapcsolat. Ezért köszönetet mon-

dott a nyugdíjasoknak, akik átadják a szeretetet és a tudást, az
összetartozás érzését a család
minden tagjának. Az egyesület
részére a polgármester továbbra is felajánlotta az ingyenes
intézmény- és gépkocsihasználatot, pénzügyi támogatást. A
beszédeket követően elkezdődött a műsor, amely keretében
először Haga Kálmán zeneiskolai tanár és tanítványai mutattak be különböző hangszereken szép repertoárt, majd
Ady Endre Karácsonyi rege című költeményét hallhattuk
Bertalan Csaba tolmácsolásában. A továbbiakban Dér Krisztina vezényletével a Batsányi
kórus adott elő karácsonyi dalcsokrot. A műsort a Tördemic
Táncegyüttes fellépése zárta,
akik többek közt moldvai, rábaközi, és bakonyi, Balatonfelvidéki táncokat mutattak be,
Szabó Csaba vezetésével. A
meghitt és tartalmas délután a
karácsonyi csomagok átadásával, majd közös énekléssel zárult.
(sr)

Gyengénlátók összejövetele
Karácsony közeledtével, minden évben ünnepi taggyűlést
szervez a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének Tapolca Kistérségi
Csoportja, amelyet idén is megtartottak a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében.
Az esemény igazi fénypontja
volt, amikor a Kazinczy Tagintézmény kisdiákjai meghatóan
szép karácsonyi dalos, verses,
jelmezes műsorukat előadták.
A műsort követően Gábor Istvánné elnök köszöntötte a tagságot és az önkormányzat meghívott tisztségviselőit, köztük a
város polgármesterét és jegyzőjét. Hangsúlyozta, a csoport
ünnepi összejövetele évről-évre arról szól, hogy a gyengén-

látók a mindennapok problémáit, nehézségeit egy kicsit
maguk mögött hagyva, lelkileg
felkészüljenek a kis Jézus születésének ünnepére. Dobó Zoltán is szólt a megjelentekhez,
arról beszélt, hogy az év folyamán a város erejéhez mérten
igyekezett támogatni a vakok
és gyengénlátók szervezetének
helyi csoportját, amely a polgármester szerint, egy kifejezetten jól működő tapolcai
szervezet. - A csoport számára
idén is ingyenes terembérlést,
működési támogatást és kisbuszos utaztatást biztosított a város. Amit adtunk önöknek a
2018-as esztendőben, azt 2019ben is megadjuk – ígérte Dobó
Zoltán.
(tl)

Az idei adventi hetek is mozgalmasan zajlottak a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Tagintézményében.
December 5-én a 2. a osztályosok szép karácsonyi műsorral
köszöntötték a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének
vendégeit a Polgármesteri Hivatal udvari tanácstermében.
Ez a program már hagyománnyá vált az intézményben. A
gyermekeket felkészítette: Károlyné Dégi Ilona
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Ovisok focikupája Sakkozók itthoni bravúrja
Tapolcai óvodások sportos programon hangolódtak az ünnepekre. A Csermák József Rendezvénycsarnok idén is várta a
legkisebbeket a Mikulás
Kupára.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda, illetve annak Hársfa, Szivárvány és Barackvirág Tagintézménye, valamint a
Szent Erzsébet Óvoda ismét
örömmel fogadta el a meghívást. A program lebonyolításában a csarnok dolgozóinak a Tapolcai Diáksport
Egyesület segített. Az ifjú

labdarúgók két kis pályán,
párhuzamosan mérkőztek
meg, tizenkét perces mecscsek alatt. A szervezők célja
nem a versengés, hanem egy
mozgással töltött, jó hangulatú, barátságos délelőtt
megszervezése volt. Mindezt sikerült megvalósítaniuk, hiszen a pályát az izgalmas játék, a lelátókat pedig a hangos szurkolás töltötte be.
A rendezvény végén megérdemelten vették át a csapatok tagjai a nekik járó emléklapot, kupát, valamint a
Mikulás csomagokat. (me)

SAKK - Második alkalommal rendezte meg a Tapolca Városi Sportegyesület a közelmúltban a
Hunguest Hotel Pelion –
Nemzetközi értékszámszerző versenyt, a névadó
szálláshelyen. Helyiek végeztek a dobogón.

Kiváló lehetőség volt ez,
többek között a szakosztály
fiataljainak is, a FIDE értékszámszerzésre helyben. A
megmérettetésnek
közel
harminc indulója volt, akik
közül a dobogó első helyét megelőzve nála esélyesebb
felnőtteket is - Juhász Judit,
a másodikat Érseki Áron, a
harmadikat pedig Kosztolánczi Gyula foglalhatta el.

Tapolcaiak a dobogó minden fokán: (balról) Érseki
Áron, Juhász Judit, Kosztolánczi Gyula
Kiemelkedő teljesítmény ben Tóth Barnabás, U12még Bodó Boglárka negye- ben Bodó Boglárka, U14dik helyezése. A különdíja- ben Kasnya Péter, U16-ban
kat is a TVSE játékosai hoz- pedig Érseki Áron. A legták haza, U8-ban Gadó Zsom- jobb női versenyző különdíbor és Tóth András, U10- jat Juhász Judit kapta. (me)

Érmekkel tértek haza a tapolcai kosárpalánták

A Hársfa Tagintézménynél a labda. Ellenfelük a Szent
Erzsébet Óvoda
Fotó: Májer Edit

A megye is elismerte munkájukat
A Magyar Diáksport Szövetség Veszprém megyei szervezetének hagyományos diáksport évzáró gáláján a
2017/18-as tanév legjobbjait
jutalmazták. A versenyzőkön túl külön díjazták a diáksport területén kiemelkedő testnevelési tevékenységet nyújtó tanárokat is, köztük a Tapolcai Bárdos (Kazinczy Tagintézmény) iskola
pedagógusát, Virág Károlyt.
A hagyományos Veszprém
Megyei Sport Díjátadó Gálán a legjobb sportolókat,
Hirdetés

KOSÁRLABDA - A város tértek haza nemrég Marca- A Magyar Kosárlabdázók
legifjabb kosárlabdázói egy liból, a Kosárpalánta baj- Országos
Szövetségének
első és egy második hellyel nokságról.
programján a TVSE szakosztály irányításával a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 1-2, valamint 34. osztályos tanulói szerepeltek a regionális sporteseményen.
Labdaügyességi, sor - és váltóversenyeken
mutatták
meg eddigi tudásuk legjavát.
Németh Katalin edző vezetésével a fiatalabb csapat a
második, míg az idősebb
csapat
döntetlennel az első
Tapolcai kosarasok Marcaliban. Mellettük Németh
helyen
zárt.
(me)
Katalin edző
Fotó: Helyszíni felvétel

edzőket és sportvezetők
munkáját ismerték el. A speciális sport kategóriában elért megyei és országos eredményeiért díjat vehetett át
Nagy Mónika, a tapolcai
Szász Márton iskola tanulója. Felkészítője Egyedné
Kiss Katalin. Szövetségi elismerést vehetett át Paréj
József, a Tapolcai Honvéd
sakk szakosztályának alapítója és Krachun Éva, a Tapolcai Bárdos Lajos Általá- Idén is változatos mozgásnos Iskola testnevelési mun- programokat kínált a tapolkaközösség-vezetője. (me) cai Egészségfejlesztési Iroda. Többek között szerveztek
kerékpártúrákat, kitelepültek rendezvényekre és először kapcsolódtak be a mellrák, illetve a prosztatarák elleni figyelemfelhívó kampányba. Sikeres évet zártak.
Október hónaptól kezdve
kétszázötven új belépő igényelt az ingyenes mozgásprogramokra kártyát. Több
mint ezren vették részt a díjmentes programokon. Tapolcán, négy helyszínen, illetve két környékbeli településen zajlott a kilencféle
mozgásprogram, heti tizennégy alkalommal, tíz oktató
közreműködésével.
Népszerűek voltak a Balaton
környéki
kerékpártúráik,
melyekre tavasztól őszig lehetett becsatlakozni. Visszatérő vendégei voltak Tapolca

Idén is sikeres évet zárt az EFI
és a járási települések rendezvényeinek, egészségnapjainak. A Tapolcai Rendőrkapitánysággal karöltve helyi kisiskolásoknak kerékpáros KRESZ oktatást szerveztek. Az idei évben számos újdonsággal készültek
az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés jegyében.
Becsatlakoztak az októberi
mellrák ellenes kampányba,
ennek keretében többek között „Együtt a mellrák ellen”
címmel figyelemfelhívó sétát szerveztek a városban,
helyi vállalkozók támogatásával. A novemberi hónap
világszerte a prosztatarák
elleni küzdelem hónapja. A
Movember mozgalomban
figyelemfelhívó bajusznövesztésre biztatták a férfiakat. Ebben a két témában
Tapolca Város Önkormányzatának támogatásával szerveztek a Városi Moziban

ingyenes ismeretterjesztő,
figyelemfelhívó előadást.
Az iroda munkatársai köszönetüket fejezik ki az önkormányzatnak, a Tapolcai
Média Kft-nek, valamint
minden támogatónak, akik a
programjaik megvalósulását
támogatták. Az iroda csatlakozott a Kék Pont Alapítvány „Száraz November” elnevezésű kampányához is,
melyben arra buzdítottak
mindenkit, hogy mondjon
velük nemet harminc napon
át az alkoholfogyasztásra.
Az iroda munkatársai elmondták, habár a vártnál később sikerült beindítani
mozgásprogramjaikat, így is
elégedettek az aktivitással és
úgy érzik sikeres évet zártak.
A jövő évet egy újdonsággal
kezdenék. Többek között
tervben van egy új egészséges életmód program beindítása is.
(x)
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Sándor Tamás
Tapolca - ADVENT
Továbbra is várjuk olvasóink képeit az alábbi címre!
tapolcai7nap@gmail.com
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