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Különleges kiállítás
Szép mézes-mázos karácsonyi alkotások a Pelion asztalain
Immár hetedik alkalom-
mal rendezték meg a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ munkatársai a 
Mézes-mázas mézeska-
lácssütő versenyt és kiál-
lítást. Az eredményhirde-
tés és a különleges tárlat 
helyszíne idén is Pelion 
Szálloda volt csütörtökön.

Több száz érdeklődő, alko-
tó, szállodavendég, tapolcai 
és környékbeli óvodás, isko-
lás és felnőtt volt kíváncsi a 
népszerű rendezvény kará-
csonyi édességekből készült 
alkotásainak tárlatára. A je-
lenlévőket a szervező  Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pont vezetője köszöntötte. 
Barczáné Tóth Boglárka 
méltatta a tapolcai Pelion 
Hotel vezetését, munkatár-
sait is, akik immár öt éve 
helyszínt biztosítanak a ran-
gos esemény  megrendezé-
séhez. Köszönet járt Boro-
nyákné Papp Margitnak az 
Ambrózia Mézlovagrend 
tagjának, bioméhésznek, 
Töreky Pálnénak a Boros-
tyán Cukrászda vezetőjének 

Koszorúztak a borrend tagjai

Mindenki karácsonya Tapolcán

Az idén decemberben har-
mincéves Vinum Vulcanum 
Badacsonyi Borlovagrend 
tagjai, tisztségviselői koszo-
rút helyeztek el  szombaton 
a Mojzer család síremléké-
nél a város régi temetőjében. 
Az 1905-ben elhunyt Moj-
zer Ferenc tapolcai városbí-
róra, a kor neves  kocsmáro-
sára a borlovagok mint szel-
lemi elődre, ötletadóra te-
kintenek. A Mojzer sírem-
léknél Knolmajer Ferenc 
tartott ünnepi beszédet. Az 

elnök-nagymester összefog-
lalta a Vinum Vulcanum bor-
lovagrend történetét, tevé-
kenységét. Elhangzott, a 
borrend megalakításának 
gondolata Jeck Tibor örökös 
tiszteletbeli nagymesterben 
fogalmazódott meg 1987-
ben, Rómában, a szőlészek 
és borászok világtalálkozó-
ján, ahol Badacsony meg-
kapta a szőlő és bor nemzet-
közi városa címet. (Folyt. a 
3. oldalon „Harminc év...” 
címmel)                               (tl)

A harmadik gyertya is ki-
gyúlt vasárnap a Fő téren, 
ahol a hagyományos Ad-
venti várakozás program-
sorozat talán leglátoga-
tottabb eseményét, a Min-
denki karácsonyát ren-
dezték meg.   

A Tamási Áron Művelődési 
Központ munkatársai által 
szervezett programot a Za-
jongó zenekar karácsonyi 
műsora nyitotta meg, majd 
Dobó Zoltán kívánt a részt-
vevőknek, s lapunkon ke-
resztül olvasóinknak is, bol-
dog ünnepet. Beszédében 
kifejezte reményét, hogy 
szeretteiben mindenki meg-
találja a karácsony szépsé-
gét. A polgármester köszön-
tője után a szép számmal 
összegyűlt érdeklődők teáz-
hattak, forralt borozhattak, s 

beszélgethettek egymással 
az ünnepi díszbe öltöztetett 
Fő téren, a csodálatos városi 
karácsonyfa alatt. Az év vé-
gén, harmincadikán tartják a 
kolbásztöltő versenyt. A so-
kak által kedvelt szilveszteri 
Malom-tó úszásra idén is 
érkezik Schirilla György, a 
„nemzet rozmárja”,  vala-

mint Deák Bárdos Mihály 
birkózó is elfogadta a tapol-
cai invitálást. A csobbanás 
után a Fő téren folytatódik a 
program Szilveszter éjsza-
káján. Itt este 7-től DJ Sza-
sza szolgáltatja a zenét, éj-
félkor közös koccintásra vár 
mindenkit a város polgár-
mestere.                           (szj)

és Gyevnár Kálmán fazekas, 
keramikusnak. A három vál-
lalkozó évek óta zsűrizi és 
saját felajánlásaival jutal-
mazza is a beküldött mézes-
mázos kiállítási finomságo-
kat. Az eseményt Dobó Zol-
tán polgármester nyitotta 
meg. 
Gyermek egyéni kategóriá-
ban Haga Bálint, Tóth Má-
tyás, Szarvas Borbála, Szar-
vas Helka és Szörtsey Lili 
Pálma vehetett át díjat. A ka-

tegória győztese Szarvas 
Helka lett, második helye-
zést 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 Tagintéz-
ményének Sün Balázs cso-
portja nyerte meg a fődíjat. A 
kisiskolai csoportok kategó-
riájában a révfülöpi általá-

nos iskola másodikos diákjai 
vitték el a pálmát. A középis-
kolák, fiatal felnőttek kate-
góriájában a Veszprémi 
SZC. Gönczy Pál Szakkö-
zépiskolája és Szakiskolája 
3/11 Tapolca-diszeli osztá-
lya 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 tagintéz-
mény Katica csoportjának 
szülői munkaközössége 
munkáit díjazta kiemelten a 
zsűri. Az egyéni felnőtt ka-
tegóriában Kovács Pálné el-
ső helyezést, Lakatos Vero-
nika második helyet, Tóth 
Tímea harmadik helyezést 
szerzett mézes alkotásával. 
Különdíjban Tóth Gyuláné 
és Szabó Henriett részesült. 
A díjak között pezsgő, édes-
ség, torta, csoportos mozi-
jegy és a Pelion szálloda  
lobby bárjában  koktélozási 
lehetőség is szerepelt a szer-
vezők, a támogatók, a zsűri 
jóvoltából.                          (tl)

Jó lenne,
csak úgy...

Egy kis csendre vá-
gyom. Nyugalomra. 
Kevés havazásra ka-
rácsonykor, hogy a 
meleg szobából, az 
ablakon át nézhes-
sem a lehulló hópely-
heket, a fehéren csil-
logó, érintetlen taka-
rót. Az úton, a fák 
lombján, a szomszéd 
ház tetején. Jó lenne 
csak úgy nézni a 
semmibe, míg a lel-
künkben vadul cikázó 
gondolatok is meg-
szelídülnek, s átadják 
a helyet a békének, 
az adventi várakozást 
beteljesítő kará-
csonynak. Amikor a 
szerencsések azok-
kal lehetnek, akiket a 
legjobban szeretnek, 
s nem a napi hajsza, 
hanem a boldog 
együttlét fenyőillata 
árad szét otthonuk-
ban. Azt kívánom 
kedves olvasóinknak, 
amit magamnak is. 
Csendet, nyugalmat, 
örömet és nagyon 
boldog karácsonyt!

          Szijártó János

Az idén decemberben harmincéves Vinum Vulcanum 
Badacsonyi Borlovagrend                                        Fotó: tl.

Sokan megnézték a karácsonyi édességekből készült 
alkotások tárlatát a Pelionban                                Fotó: tl.

Ezúttal is szép számmal érkeztek a Fő térre a Minden-
ki karácsonyára Tapolcán                                  Fotó: szj.
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Helyi közlekedés, strand, sportélet
AKTUÁLIS - Zavartalanul 
tudjuk üzemeltetni a helyi 
autóbusz közlekedést. 
Ezzel a témával indította 
idei utolsó sajtótájékozta-
tóját Dobó Zoltán, amely-
ben az esztendő több 
fontos történéséről, folya-
matáról számolt be.

A polgármester hozzáfűzte, 
hogy a körülmények biztosí-
tottak a feladat ellátásához, 
ráadásul olyan gépjárműve-
ket tudott venni a város, 
amelyekkel nemcsak az uta-
zóközönség, de a sofőrök is 
elégedettek lehetnek. - Je-
lenleg három Mercedes Ci-
taro buszunk van, de a jövő 
év elején tervezzük, hogy 
egy negyediket is beszer-
zünk. Ugyanilyet, ugyanon-
nan, s hasonlóan alacsony 
áron. A menetrendet a továb-
biakban is az utazóközönség 
igényeihez igazítjuk, azaz a 
mostani sem tekinthető vég-
legesnek. Szintén sokakat 
érintő, érdeklő téma a 
strand. Erről annyit kell tud-
ni, hogy a létesítmény üze-
meltetése, szezontól függő-
en, a városnak 45-50 millió 
forintjába kerül éves szin-
ten. Nyilván arra törek-
szünk, hogy a lehető lega-
lacsonyabb költséggel mű-
ködtessük a fürdőt. Nagyon 
sok pozitív visszajelzést 
kaptunk, elsősorban a kis-
gyerekes családoktól, és az 
unokákkal kilátogató nagy-
szülőktől. 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 bevé-
telt. Ez igaz az ott nyújtott, 
városi kézben lévő vendég-
látó szolgáltatás tekinteté-
ben is. Beigazolódott, hogy 
jó ötlet volt ide beruházni, 
hiszen azon túl, hogy bő-
vítettük a szolgáltatásokat, 
az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Közétkeztető Kft. 
nyárra felszabaduló kapaci-
tását is kihasználtuk. Ilyen-
kor a gyerekekre nem kell 
főzni, a dolgozók viszont 
egész éves alkalmazásban 
állnak. Ezrével fogyott a fi-
nom, minőségi alapanya-
gokból készített lángos. 

Dobó Zoltán: Immár véglegesnek mondható a tapol-
cai tanuszoda helye                                                 Fotó:szj.
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Megdöbbentő számokat kö-
zölt ezzel kapcsolatban a cég 
vezetője, 4 ezer hamburgert, 
8 ezer lángost adtak el. A jö-
vő évre is tervezünk fejlesz-
tést, egy fedett terasszal bő-
vül a büfé. Tény, hogy a 
strand, a helyi közlekedés-
hez hasonlóan, nem kötele-
ző feladat az önkormányzat 
számára, ám mindegyikről 
elmondható, hogy életminő-
séget javító, megtartóerőt 
növelő szolgáltatás, amelyet 
a lakosság számára nyúj-
tunk.
A városban jelentős szerepet 
betöltő TAO-s pályázatokról 
is szólt Dobó Zoltán.
- Az idén 200 milliós értékű 
fejlesztési forráshoz jutot-
tunk ebből a keretből. A Vá-
rosi sporttelep centerpályá-
ján már elindult a talajcsere, 
amelyre egyébként negyven 
éve nem volt példa Tapol-
cán. Megtörtént a talaj fer-
tőtlenítése, a gyomirtás, a 
felszedett anyagot pedig 
komposztáljuk, a későbbi 
hasznosítás érdekében. A 
megmaradt termőrétegre 
homokréteg kerül, aztán ta-
vasszal egy újabb fertőtle-
nítés után kezdődhet a füve-
sítés. Itt, az épületben már 
befejeződött az ablakcsere, 
tavasszal lehet elvégezni a 
külső szigetelési munkálato-
kat. A Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban szintén 
cserélni szükséges a nyílás-
zárókat, a nehéz ajtókkal 
szinte már a felszerelés óta 
gondok vannak. A tető a kez-
detektől beázik, ezt mintegy 
90 millió forintból kell most 
javítani. Közben a sportszál-
lónk építése folyamatos, 
mintegy negyvenmillió fo-
rint értékben új vizesblok-
kokat alakítunk ki. Nagyon 
szép állapotban van a léte-

sítmény. Ebben az évben 
már eladtunk közel 2000 
vendégéjszakát, ami remek 
eredmény annak figyelembe 
vételével, hogy tavaly indí-
tottuk ezt a szolgáltatást. 
Ilyen forgalom mellett az ide 
befektetett összeg két, há-
rom év alatt megtérül. Nem 
beszélve arról, hogy bérbe 
tudjuk adni a csarnokot, a 
sporttelepet, a műfüves pá-
lyákat. Akik eljönnek hoz-
zánk, igénybe veszik a 
sportszállót, az intézmény-
rendszerünket, a strandot és 
a közétkeztető szolgáltatá-
sait. Azaz, mindenki jól jár - 
tette hozzá.
TAO-s pályázati keretből 
zajlik a Batsányi iskola öl-
tözőjének az átépítése és a 
nyáron a Bárdos iskola öl-
tözőjének a felújítása is 
megkezdődik. Mindkét he-
lyen harminc százalékos 
önrészt vállalt az önkor-
mányzat. - Ugyanebből a ke-
retből tudtunk beszerezni 
mikrobuszokat, amit nagyon 
szépen kihasználnak szak-
osztályaink. Több más mel-
lett ez is azt a célunkat szol-
gálja, hogy minél szélesebb 
kör számára tudjunk spor-
tolási lehetőséget biztosíta-
ni. A tanuszoda helyszíne 
mostanra véglegesnek 
mondható, az Y-házak és az 
Egry utcai „barna házak” ál-
tal határolt parkban épülhet 
fel a létesítmény. Itt nem egy 
monumentális uszodáról 
van szó, az épület elfér két, 
három családi háznyi alap-
területen, melyhez nyolc sa-
ját parkolóhelyet alakítanak 
majd ki. Így a kutyasétálta-
tók nem szorulnak ki innen, 
ahogy a gyermeknapi ren-
dezvények sem sérülnek. Az 
uszoda ezzel együtt nem 
fogja zavarni a társasházak-

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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.)

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-
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ban parkra néző lakással 
rendelkezők kilátását, sem 
nyugalmát, hiszen nem jár 
majd nagyobb zajterheléssel 
az eddigieknél. Ideális hely 
lesz ez, minden szempont-
ból - hangsúlyozta Dobó 
Zoltán. 
A Szász Márton iskola épü-
lete rendkívül rossz álla-
potban van, így örömmel 
nyugtázta városvezetés a 
Balatonfüredi Tankerületi 
Központ bejelentését, mi-
szerint bruttó 108 millió fo-
rintot különítettek el a felújí-
tásra. Új tető, nyílászáró cse-
re, szigetelés, épületgépé-
szeti fejlesztés teszi majd 
komfortosabbá a leromlott 
Iskola utca intézmény mű-
ködését. A Batsányi János 
Gimnázium felújításával 
kapcsolatos projekt jól ha-
lad, a héten a lehetséges épí-
tési vállalkozások helyszíni 
bejárást tartottak. Közülük 
választjuk majd ki a leg-
kedvezőbb ajánlatot adót, 
így reményeink szerint ta-
vasszal megkezdődhetnek a 
munkálatok.
A városi térfigyelő kamerák 
kapcsán megtudtuk, hogy a 
korábbi, eleve használhatat-
lan 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 ti-
zennyolc csatasorba állítva a 
város különböző pontjain, és 
a későbbi bővítés lehetősége 
is adott, hiszen ez a rendszer 
kilencven kamerát tud ke-
zelni. Fontos információ az 
is, hogy a rendőrség felügye-
li a hálózatot, figyeli a köz-
területet, s amikor kell, meg-
teszi a szükséges lépéseket. 
S ha már a közterületnél tar-
tunk, ki kell emelnem, hogy 
nyertünk egy új pályázatot. 
Ennek köszönhetően a Szent 
István-szobornál, a templom 
előtt megújíthatjuk, megszé-
píthetjük a parkot. Összes-
ségében úgy alakítjuk ki ezt 
a részt, hogy méltó legyen a 
helyszínhez, és megfeleljen 
a mai kor elvárásainak. Ez-
zel párhuzamosan keressük 
a megoldást a parkolási le-
hetőségekre a templom kör-
nyékén - mondta  végül. (szj)

TÚRA - A TVSE természetjáró szak-
osztály december 22-én a 16 km távú  
Keszthely-Hévíz- Berki sétaút- Keszt-
hely útvonalon túrázik. Találkozó a ta-
polcai autóbusz-pályaudvaron szom-
baton reggel 7.55-kor, a busz 8.05-kor 
indul. Az utazási költség: 1120 Ft.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Január 7. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Január 14. 14.00-16.00

http://www.tapolca.hu
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Harminc év 
a borvidékért
(Folytatás az 1. oldalról)
Akkor már közös meggyő-
ződésükké vált, hogy a bor-
rendek emelhetik a borvidék 
rangját, tekintélyét és hitele-
sen népszerűsítik a termőtáj 
borászati termékeit- hangsú-
lyozta Knolmájer Ferenc. 
Badacsonyban a három bo-
rászati nagyüzem, az állami 
gazdaság, a helyi mezőgaz-
dasági szövetkezet, vala-
mint a badacsonyi hegyköz-
ség szövetkezet támogatásá-
val, 1988. december 18-án 
Rizapusztán, tizenhét alapí-
tó fővel megalakult a Vinum 
Vulcanum Badacsonyi Bor-
lovagrend. 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 „borlo-
vagrend olvasmányából” ol-
vasott fel, Eötvös Károly 
Balatoni utazás című köny-
ve egy részletével idézte 
meg a nagy szellemi előd, a 
„jó öreg kocsmáros, vendég-
lős ” Mojzer úr emlékét, aki 
„nem a haszonért, hanem 
kedves vendégéért örült, aki 
mindig jobb bort adott, mint 
amilyet kértek,  és mindig 
többet, mint amennyit vár-
tak”- állt az irodalmi sze-
melvényben. A Mojzer sír-
emléknél, a borrend nevé-
ben Kulka Gábor a nagyta-
nács tagja, alapító és Knol-
majer Ferenc elnök-nagy-
mester helyezett el koszorút. 
Az eseményen elhangzott, a 
térség országgyűlési képvi-
selője, Fenyvesi Zoltán, a 
minap kitüntetéssel ismerte 
el a borlovagrend tevékeny-
ségét, melyet a helyi borkul-
túra érdekében fejtett ki az 
elmúlt három évtizedben. (tl)
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Karácsony közeledtével, min-
den évben ünnepi taggyűlést 
szervez a Vakok és Gyengén-
látók Veszprém Megyei Egye-
sületének Tapolca Kistérségi 
Csoportja, amelyet idén is meg-
tartottak a polgármesteri hiva-
tal udvari tanácstermében.
Az esemény igazi fénypontja 
volt, amikor a Kazinczy Tagin-
tézmény kisdiákjai meghatóan 
szép karácsonyi dalos, verses, 
jelmezes műsorukat előadták. 
A műsort követően Gábor Ist-
vánné elnök  köszöntötte a tag-
ságot és az önkormányzat meg-
hívott tisztségviselőit, köztük a 
város polgármesterét és jegy-
zőjét. Hangsúlyozta, a csoport 
ünnepi összejövetele évről-év-
re arról szól, hogy a gyengén-

Gyengénlátók összejövetele
látók a mindennapok problé-
máit, nehézségeit egy kicsit 
maguk mögött hagyva, lelkileg 
felkészüljenek a kis Jézus szü-
letésének ünnepére. Dobó Zol-
tán is szólt a megjelentekhez, 
arról beszélt, hogy az év fo-
lyamán a város erejéhez mérten 
igyekezett támogatni a vakok 
és gyengénlátók szervezetének 
helyi csoportját, amely a pol-
gármester szerint,  egy kifeje-
zetten jól működő tapolcai 
szervezet. - A csoport számára 
idén is ingyenes terembérlést, 
működési támogatást és kisbu-
szos utaztatást biztosított a vá-
ros. Amit adtunk önöknek a 
2018-as esztendőben, azt 2019-
ben is megadjuk – ígérte Dobó 
Zoltán.                                    (tl)

Ünnepi műsor a szépkorúaknak
Zenés, táncos produkcióval tet-
ték szebbé a nyugdíjasok ad-
venti várakozását a Tamási 
Áron Művelődési Központban 
a napokban.
A program ünnepi köszöntők-
kel vette kezdetét, először Nya-
kas László, a Tapolca és Kör-
nyéke Kistérségi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi, Érdekképvise-
leti 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 ön-
zetlenül adunk - vélekedett a 
karácsony környéki, ajándéko-
zási őrületről az elnök, majd 
adventtel kapcsolatos gondola-
tait osztotta meg velünk. Dobó 
Zoltán szintén a karácsony lé-
nyegére 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 csa-
lád és a generációk közti kap-
csolat. Ezért köszönetet mon-

dott a nyugdíjasoknak, akik át-
adják a szeretetet és a tudást, az 
összetartozás érzését a család 
minden tagjának. Az egyesület 
részére a polgármester tovább-
ra is felajánlotta  az ingyenes 
intézmény- és gépkocsihaszná-
latot, pénzügyi támogatást. A 
beszédeket követően elkezdő-
dött a műsor, amely keretében 
először Haga Kálmán zeneis-
kolai tanár és tanítványai mu-
tattak be különböző hangsze-
reken szép repertoárt, majd 
Ady Endre Karácsonyi rege cí-
mű költeményét hallhattuk 
Bertalan Csaba tolmácsolásá-
ban. A továbbiakban Dér Krisz-
tina vezényletével a Batsányi 
kórus adott elő karácsonyi dal-
csokrot. A műsort a Tördemic 
Táncegyüttes fellépése zárta, 
akik többek közt moldvai, rá-
baközi, és bakonyi, Balaton-
felvidéki táncokat mutattak be, 
Szabó Csaba vezetésével. A 
meghitt és tartalmas délután a 
karácsonyi csomagok átadásá-
val, majd közös énekléssel zá-
rult.                                        (sr)

A műsort a Tördemic Táncegyüttes zárta  Fotó: Szigetvári R.

Karácsonyi üzenet
A Nőklub tagjai ünnepváró, szív-
hez szóló gondolatokból állítottak 
össze egy csokrot, hogy ne csak  
időben, lélekben is készüljünk a 
születendő  Kisded befogadására.
A várakozás öröme lobbantsa láng-
ra 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 békes-
séget a családunkban, magunkban 
és környezetünkben. Sok jóakara-
tú, jó szándékú ember létrehozhat-
ja 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 kigyúl-
nának a szeretet csillagai. Az ün-
nep elmúltával is legyen szívünk-
ben 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  Tapol-
ca város minden lakójának
             Jávori Lászlóné 

A Tapolcai Újság követ-
kező száma 2019. január 
11-én jelenik meg. Ügyfél-
szolgálati irodánk (Deák F. 
u. 21.) december 20-tól ja-
nuár 3-ig zárva tart.

A Szász Márton Általános Is-
kola Köztársaság-téri iskolai 
épületében középsúlyos értel-
mi fogyatékkal élő fiatalok vár-
ták a Mikulás érkezését a na-
pokban. Az iskola, sajátos ne-
velési igényű tanulók nevelé-

Nagyon várták már a Mikulást
sét, oktatását végző ellátó in-
tézmény. Az eseményről Vincze 
Judit gyógypedagógus értesí-
tette lapunkat, aki munkatár-
saival szervezte és bonyolította 
le a kis ünnepséget. A Télapó és 
két „félelmetes” krampusza ér-
kezését idén is nagy izgalom 
előzte meg, a gyerekek dalok-
kal, versekkel várták az őssza-
kállút, aki mindenkinek érdeme 
szerint, dicsérő, vagy éppen 
kedvesen  feddő szavak kísére-
tében osztotta ki az ajándék-
csomagokat.                          (tl)

A Tamási Áron Művelődési 
Központban tartottuk hagyo-
mányos Karácsony váró össze-
jövetelünket.  
Meghitt ünnepi hangulatot te-
remtettek a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola  4.z. osztályos ta-
nulói ünnepi énekeikkel, zené-
jükkel, köszönet érte! Ünneplé-
sünk épp Mikulás napjára esett, 
a róla szóló dalokkal is köszön-
töttek bennünket. A sokféle fi-
nomsággal megterített asztal 
mellett beszélgettünk az ad-
ventről, az adventi időszak je-
lentőségéről, a karácsonyi ün-

nep szokásairól, a városban és 
az egyházközösségeknél szer-
vezett ünnepi programokról, 
felidéztük az elmúlt évek kará-
csonyait. Közös énekléssel, 
verseléssel kívántunk egymás-
nak, és kívánunk minden igaz 
keresztény magyarnak Áldott, 
Meghitt, Szeretetteljes Kará-
csonyi Ünnepeket és Egészség-
ben gazdag Boldog, Békés Új-
esztendőt!

Páneurópa Unió Egyesület 
tagjai nevében 
   Molnár Erika elnök

A Bárdos Lajos Általános Iskola  4.z. osztályos tanulói

Páneurópások karácsonyvárása

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

Megjött a Mikulás     Fotó: tl.

A jó munkáért köszönet járt

A városüzemeltetési csoport fi-
zikai és szellemi dolgozóit egy 
közös év végi számvetésre, il-
letve ünnepi koccintásra hívták 
össze a polgármesteri hivatal 
udvari tanácstermébe szerdán 
délelőtt.
Kozma Henrik alpolgármester, 
a városüzemeltetési munkacso-
port vezetője, a csoport elmúlt 
években elért eredményeiről, 
gondjairól, örömeiről és terve-
iről beszélt a dolgozóknak. 
Hangsúlyozta, három év alatt 
felépült egy olyan önkormány-
zati csapat, amely minőségi 
gépállományát jelentősen fel-

fejlesztve, a város parkfenntar-
tását az elmúlt időszakban már 
önállóan képes volt ellátni. 
- Bátran kimondhatom, ez a 
csapat 2018-ban nagyon jól 
helytállt - fogalmazott. Dobó 
Zoltán szintén a köszönet hang-
ján szólt a jelenlévőkhöz. El-
mondta, a teremben ülő munka-
társaknak köszönhetően, orszá-
gos összehasonlításban is meg-
állja a helyét Tapolca köztisz-
tasága, rendezettsége. A jól 
végzett munkát  szerény pénz-
jutalommal  és egy-egy palack 
ajándék borral is megköszönte 
idén a város a dolgozóknak.  (tl)

Együtt a városüzemeltetési csoport fizikai és szellemi dolgo-
zói, a városházán tartott közös év végi számvetés, illetve ün-
nepi koccintás alkalmából                                   Fotó: Töreky L.



Sakkozók itthoni bravúrja 
SAKK - Második alkalom-
mal rendezte meg a Ta-
polca Városi Sportegye-
sület a közelmúltban a 
Hunguest Hotel Pelion – 
Nemzetközi értékszám-
szerző versenyt, a névadó 
szálláshelyen. Helyiek vé-
geztek a dobogón.

Kiváló lehetőség volt ez, 
többek között a szakosztály 
fiataljainak is, a FIDE érték-
számszerzésre 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 Koszto-
lánczi Gyula foglalhatta el. 

Idén is változatos mozgás-
programokat kínált a tapol-
cai Egészségfejlesztési Iro-
da. Többek között szerveztek 
kerékpártúrákat, kitelepül-
tek rendezvényekre és elő-
ször kapcsolódtak be a mell-
rák, illetve a prosztatarák el-
leni figyelemfelhívó kam-
pányba. Sikeres évet zártak.
Október hónaptól kezdve 
kétszázötven új belépő igé-
nyelt az ingyenes mozgás-
programokra kártyát. Több 
mint ezren vették részt a díj-
mentes programokon. Ta-
polcán, négy helyszínen, il-
letve két környékbeli tele-
pülésen zajlott a kilencféle 
mozgásprogram, heti tizen-
négy alkalommal, tíz oktató 
közreműködésével.
Népszerűek voltak a Balaton 
környéki kerékpártúráik, 
melyekre tavasztól őszig le-
hetett becsatlakozni. Vissza-
térő vendégei voltak Tapolca 

és a járási települések ren-
dezvényeinek, egészségnap-
jainak. A Tapolcai Rendőr-
kapitánysággal karöltve he-
lyi kisiskolásoknak kerékpá-
ros KRESZ oktatást szer-
veztek. Az idei évben szá-
mos újdonsággal készültek 
az egészségmegőrzés, be-
tegségmegelőzés jegyében. 
Becsatlakoztak az októberi 
mellrák ellenes kampányba, 
ennek keretében többek kö-
zött „Együtt a mellrák ellen” 
címmel figyelemfelhívó sé-
tát szerveztek a városban, 
helyi vállalkozók támogatá-
sával. A novemberi hónap 
világszerte a prosztatarák 
elleni küzdelem hónapja. A 
Movember mozgalomban 
figyelemfelhívó bajusznö-
vesztésre biztatták a férfi-
akat. Ebben a két témában 
Tapolca Város Önkormány-
zatának támogatásával szer-
veztek a Városi Moziban 

A megye is elismerte munkájukat
A Magyar Diáksport Szövet-
ség Veszprém megyei szer-
vezetének hagyományos di-
áksport évzáró gáláján a 
2017/18-as tanév legjobbjait 
jutalmazták. A versenyző-
kön túl külön díjazták a di-
áksport területén kiemelke-
dő testnevelési tevékenysé-
get nyújtó tanárokat is, köz-
tük a Tapolcai Bárdos (Ka-
zinczy Tagintézmény) iskola 
pedagógusát, Virág Károlyt. 
A hagyományos Veszprém 
Megyei Sport Díjátadó Gá-
lán a legjobb sportolókat, 

edzőket és sportvezetők 
munkáját ismerték el. A spe-
ciális sport kategóriában el-
ért megyei és országos ered-
ményeiért díjat vehetett át 
Nagy Mónika, a tapolcai 
Szász Márton iskola tanu-
lója. Felkészítője Egyedné 
Kiss Katalin. Szövetségi el-
ismerést vehetett át Paréj 
József, a Tapolcai Honvéd 
sakk szakosztályának alapí-
tója és Krachun Éva, a Ta-
polcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola testnevelési mun-
kaközösség-vezetője.    (me)

ingyenes ismeretterjesztő, 
figyelemfelhívó előadást. 
Az iroda munkatársai kö-
szönetüket fejezik ki az ön-
kormányzatnak, a Tapolcai 
Média Kft-nek, valamint 
minden támogatónak, akik a 
programjaik megvalósulását 
támogatták. Az iroda csatla-
kozott a Kék Pont Alapít-
vány „Száraz November” el-
nevezésű kampányához is, 
melyben arra buzdítottak 
mindenkit, hogy mondjon 
velük nemet harminc napon 
át az alkoholfogyasztásra.
Az iroda munkatársai el-
mondták, habár a vártnál ké-
sőbb 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 egész-
séges életmód program be-
indítása is.                          (x)

Idén is sikeres évet zárt az EFI

Kiemelkedő teljesítmény 
még Bodó Boglárka negye-
dik helyezése. A különdíja-
kat is a TVSE játékosai hoz-
ták haza, U8-ban Gadó Zsom-
bor és Tóth András, U10-

ben Tóth Barnabás, U12-
ben Bodó Boglárka, U14-
ben Kasnya Péter, U16-ban 
pedig Érseki Áron. A leg-
jobb női versenyző különdí-
jat Juhász Judit kapta.    (me)

Ovisok focikupája
Tapolcai óvodások spor-
tos programon hangolód-
tak az ünnepekre. A Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok idén is várta a 
legkisebbeket a Mikulás 
Kupára.

A Tapolcai Kertvárosi Óvo-
da, illetve annak Hársfa, Szi-
várvány és Barackvirág Tag-
intézménye, valamint a 
Szent Erzsébet Óvoda ismét 
örömmel fogadta el a meg-
hívást. A program lebonyolí-
tásában a csarnok dolgozói-
nak a Tapolcai Diáksport 
Egyesület segített. Az ifjú 

labdarúgók két kis pályán, 
párhuzamosan mérkőztek 
meg, tizenkét perces mecs-
csek alatt. A szervezők célja 
nem a versengés, hanem egy 
mozgással töltött, jó hangu-
latú, barátságos délelőtt 
megszervezése volt. Mind-
ezt sikerült megvalósítani-
uk, hiszen a pályát az iz-
galmas játék, a lelátókat pe-
dig a hangos szurkolás töl-
tötte be. 
A rendezvény végén meg-
érdemelten vették át a csa-
patok tagjai a nekik járó em-
léklapot, kupát, valamint a 
Mikulás csomagokat.     (me)

Érmekkel tértek haza a tapolcai kosárpalánták
KOSÁRLABDA - A város 
legifjabb kosárlabdázói egy 
első és egy második hellyel 

tértek haza nemrég Marca-
liból, a Kosárpalánta baj-
nokságról.

A Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségének 
programján a TVSE szak-
osztály irányításával a Ta-
polcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola 1-2, valamint 3-
4. osztályos tanulói szere-
peltek a regionális sport-
eseményen. 
Labdaügyességi, sor - és vál-
tóversenyeken mutatták 
meg eddigi tudásuk legjavát. 
Németh Katalin edző veze-
tésével a fiatalabb csapat a 
második, míg az idősebb 
csapat döntetlennel az első 
helyen zárt.                     (me)
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Tapolcaiak a dobogó minden fokán: (balról) Érseki 
Áron, Juhász Judit, Kosztolánczi Gyula

Hirdetés

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

Tapolcai kosarasok Marcaliban. Mellettük Németh 
Katalin edző                                     Fotó: Helyszíni felvétel
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A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2019. 
január 11-én jelenik 
meg.  Ügyfélszolgálati 
irodánk (Deák F. u. 21.) 
december 20-tól január 
3-ig zárva tart.

www.tapolcaiujsag.hu 

Sándor Tamás
Tapolca - ADVENT 
Továbbra is várjuk olvasóink képe-
it az alábbi címre!
 tapolcai7nap@gmail.com

Az én városom...

Hirdetés

Hirdetés
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