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KÉTHETENTE MEGJELENŐ VÁROSI KIADVÁNY

Nagysikerű előadással örvendeztette meg a helyi közönséget a Batsányi Táncegyüttes a
minap.
Írásunk a 4. oldalon

2019. DECEMBER 6.

V. ÉVFOLYAM

38. SZÁM

A város múzeumának
új büszkesége több ezer
év helyi tárgyi emlékeit
mutatja be.
Írásunk a 4. oldalon

Megkezdődött advent, kigyúltak a fények

Adventről

Advent első vasárnapján
közösen ünnepelt a város
a Fő téren. Megkezdődött a várakozás időszaka, kigyúltak az ünnepi
fények.
December kezdetével, az
adventi várakozás első
napján a hideg is megérkezett. Sokan gyűltek ös�sze a Fő téren az adventi
kapunyitó ünnepségre. A
téli időben jól esett a faházak kínálta forralt bor,
meleg tea, kürtőskalács.
Idén a karácsonyi faházakban lehetőség van apró
ajándékok vásárlására is.
Ismét népszerű- nem csak
a gyermekek körében- az
állatsimogató.
Az első vasárnapon ünnepi köszöntőt mondott
Dobó Zoltán polgármester, majd bekapcsolta a
város ünnepi fényeit, s
kitárta kapuit a látogatók
előtt a Betlehem is. Az
adventi készület jegyében egyházi szolgálatra
kérték fel a színpadon a
Római katolikus egyház
képviseletében
Csonka
Nándor plébános atyát, a
Református egyház képviseletében Molnár Csaba
Bertalan lelkészt, illetve az
Evangélikus egyház képviseletében Honthegyi Zsolt

Sok száz helybéli volt tanúja vasárnap a díszfények bekapcsolásának

Fotók:tl

lelkészt. A várakozás és
a karácsony szellemében
Kitli Jázmin és Domján
Rozina, a Bárdos székhelyintézmény
tanulói
mondtak verset.
Az ünnepi műsorban a
Batsányi Táncegyüttes is
fellépett, több koreográfiával. A színpadi műsort
a Hajdu Klára és Szakonyi
Milán duó előadása zárta. A Tapolca Kft. a többi
adventi hétvégén is színes
programokat kínál az érdeklődőknek. /me/

Trianon
Emlékerdő
a korabeli
május elsejék
színhelyén
Szalay László(balról) és Dobó Zoltán polgármester
elültetik az új kiserdő egyik facsemetéjét
Fotó: tl

Erdőt telepített a Viszlónál a
korábbi Feszenkó park területére a tulajdonos Budapesti Erdőgazdaság Zrt. A 400
darab elültetett mogyoró,
hárs és kőriscsemetéből álló

erdőt ünnepélyesen adta át a
cég vezérigazgatója és Tapolca polgármestere. A Trianon
Emlékerdő névre keresztelt
kiserdő célzottan a 2021-es
Vadászati Világkiállításra
mutatja majd meg fiatalos
arcát. A vízügy és az erdőgazdaság szakembereinek
jelenlétében,
ünnepélyes
faültetéssel adta át a frissen
telepített kiserdőt Szalay
László, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója és
Dobó Zoltán polgármester...
/folytatás a 2. oldalon/

Elérkeztünk
advent
időszakához, kevesebb,
mint egy hónap múlva
karácsony. Ez az időszak a vallásos embernek Krisztus eljövetelét
jelenti, a gyermekeknek az ajándékokat, az
anyukáknak a főzést,
bevásárlást, a kereskedőknek a hasznot. Nagy
viták alakulnak ki ilyenkor azzal kapcsolatban,
hogy mi a fontos a karácsonyt megelőző időszakban. Az ajándékok
beszerzése? A dekoráció? Az, hogy minél
több étel és sütemény
kerüljön az ünnepi asztalra? Az önvizsgálat, az
adakozás, a lelki felkészülés? Vajon kinek van
igaza, vagy mindenkinek igaza van egy picit?
Az interneten elérhetők
azok a praktikus naptárak, amelyek egy hónapon keresztül minden
napra írnak valami tennivalót: a függönymosástól kezdve a bejglisütésig. Egy dolgot jó,
ha szem előtt tartunk:
ne rohanjunk, minden
egyes gyertyagyújtásnál
álljunk meg egy pillanatra, hogy karácsonykor azt érezhessük, nem
csak a házunk, a szépen
megterített asztal áll készen az ünnepre, hanem
mi magunk is.
Szigetvári Réka írása
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A lakosság kedvelt helye lehet
.../folytatás az 1. oldalról/
Szalay László elmondta,
az
Agrárminisztérium
Országfásítási Programja
550 hektár erdőt telepítésére nyújt lehetőséget,
melyben az ország 22 állami erdőgazdasága érintett.
Az Uzsai Erdészet 12
hektárnyi erdőtelepítéssel kapcsolódott a természetvédelmi, tájérték és

klímavédelmet is érintő
programhoz. Nem mellékesen a hajdani Május
elsejék és bányásznapok
helyszíneként,
továbbá
haditechnikai kiállítóhelyként is funkcionáló Viszló
part továbbra is a lakosság
rekreációjának,
természetben töltött szabadidős
tevékenységének
szolgálatába állhat. A tervek
szerint, padokkal, pihenő
helyekkel látják majd el a
területett az illetékesek.
Dobó Zoltán a város nevében megköszönte a beruházást. – Ezekből a csemetékből évtiedek múlva

A frissen telepített kiserdő átadási ünnepségen a város
és az erdőgazdaság képviselői
Fotó: tl
erős fák lesznek, amely, ről a város lakóinak talán
mint emlékerdő szimboli- ismét kedvenc, élettel teli,
zálhatja újbóli nemzeti fel- gyermekzsivajtól hangos
emelkedésünket, másrész- helye lehet-mondta. /tl/

Struktúraváltás = kórházbezárás?
Dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter
bizottsági meghallgatása valószínűsíti, hogy
a struktúraváltás érinti
majd a vidéki kórházakat, köztük várhatóan a
tapolcait is – mondta el
a Tapolca Városi Televízió kamerái előtt Rig
Lajos. Az országgyűlési
képviselő néhány nappal
később egy jelentős – az
izomsorvadásos betegek
államilag finanszírozott
kezelését érintő – sikerről is beszámolt.
Sajtóinformációk szerint,
a kormány nagyszabású
kórházbezárásra készül,
a tervek szerint, a reform
során több kórház is elveszítené aktív ellátását.
Többek között a tapolcai, a kazincbarcikai és a
komlói intézmény is érintett. Az átalakítások oka
sok esetben a szakemberhiány. A javaslat készítői
megszüntetnék az aktív
kapacitást azokban az in-

A Mi Hazánk
Mozgalom a
tűzifával fűtők
mellett
A MI Hazánk mozgalom
igazságtalannak
tartja,
hogy a rezsicsökkentésből
a tűzifával fűtő honfitársaink kimaradtak Magyarországon. A párt orvosolná a
problémát, a tűzifa áfájának

Rig Lajos: Óriási sikernek
tartom, amit az SMA
betegek érdekében sikerült
kiharcolni
tézményekben, amelyekben nincs elég orvos. A
nagy port kavart vidéki
kórházbezárási hírekkel
kapcsolatosan hallgatta
meg a népjóléti bizottság
dr. Kásler Miklós egészségügyi minisztert. Rig
Lajos szerint, a bizottság
alelnökeként a következő
választ kapta az illetékes
minisztertől: “Struktúraváltást tervezünk-e? Ebben az értelemben természetesen. És meg is fogjuk
tenni ugyanúgy, ahogy
eddig mindent megtet-

tünk, amit megígértem.”
– 2012-ben ugyanezt
kommunikálták, akkor az
aktív ágyakat szüntették
meg Tapolcán – figyelmeztetett Rig Lajos.
Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, Tapolcán sikerült elérni, hogy
visszaállítsanak 15 olyan
ágyat, amit még 2012-ben
vettek el a belgyógyászattól, de most ezeket újra
elveszíthetik. Ugyanakkor – a politikus szerintaz ajkai kórház már így is
túlterhelt, közben pedig
a humán erőforrás nem
bővül. Tovább nőhetnek
így a sürgősségi várólisták a 426 milliós adósságállománnyal rendelkező
ajkai kórházban. – Ami
viszont jó hír, hogy megérte az egy éve tartó nyomásgyakorlás, a példátlan
összefogás, az érintett betegekkel közösen megírt
megannyi indítványunk,
a parlamenti felszólalások, a bizottsági munka, a
tárgyalások. Kásler Mik-

lós emberi erőforrások
miniszter a napokban sajtótájékoztatón jelentette
be, hogy megállapodás
született az egyetlen, Európában is törzskönyvezett, az SMA kezelésére
szolgáló készítmény forgalmazójával, így mostantól minden 18 év alatti
gerinceredetű izomsorvadásban szenvedő gyermek hozzájuthat a kezeléshez- tájékoztatott Rig
Lajos.
– Ez azt jelenti, hogy a
jelenlegiek
folytatásán
felül további 12-15 gyermek kezelése kezdődhet
meg hamarosan, akiknek
kérelmét korábban vis�szautasították. Az érintettek az erről szóló értesítést már jövő hét elején
megkaphatják, hiszen a
kezelés mielőbbi megkezdése
létfontosságú,
ahhoz, hogy ne romoljon
tovább a betegek állapota- mondta el az országgyűlési képviselő, egészségügyi szakpolitikus. /tl/

eltörlésére tesz javaslatot
a törvénykezésben -derült
ki a napokban Eszli István,
a Mi Hazánk Mozgalom
Veszprém megyei elnöke, a megyei közgyűlés Mi
Hazánk Mozgalom képviselőjének tapolcai sajtótájékoztatóján. Habár benne
vagyunk lassan a fűtési szezonban, de úgy gondoljuk,
hogy nem késő még a fával
tüzelő, gyakran szociálisan
hátrányos helyzetben lévő
lakosság diszkriminációját

megszüntetni-fogalmazott
Eszli István. A megyei elnök elmondta, azt szorgalmazza a Mi Hazánk, hogy a
kormány a fával fűtőknek is
adja meg azokat az anyagi
előnyöket, ami a villannyal
és gázzal fűtő állampolgárok élveznek. A politikus
szerint, azért is nagy a
családok százezreit érintő probléma, mert amíg a
többi energiaforrás ára alig
egy-két százalékkal növekedett 2017 óta, addig a tű-

zifa átlagosan 20 százalékkal lett drágább – Nagyon
szeretnénk azt is elérni,
hogy a helyi önkormányzatok rendeletben szabályozzák, hogy a szociálisan
rászoruló, gyakran mozgásképtelen idősek tűzifájának
felaprítását és a házba történő behordását végezzék el
a közmunkások, úgy, hogy
azok munkaköri leírásában
szerepeltessék ezt kötelezettségként- javasolta Eszli
István. /tl/
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Vetsey Károly élete összefonódott
a festészettel, az önkifejezéssel
Vetsey Károly szinte egy
teljes életművet felölelő önálló kiállításának
megnyitó ünnepsége, a
Tamási Áron Művelődési Központ 2019-es
programnaptárának
utolsó jelentős képzőművészeti eseménye volt az
elmúlt napokban.

Vetsey Károly romantikus
festményein átsüt a természet és a lakóhely iránt
érzett szeretet, a városhoz,
a Balatonhoz, a környező
erdőségekhez és a felhőkhöz fűződő vonzalom és
csodálat. Most élete első
gyűjteményes kiállításán, a
közönség hatvan alkotáson
tekinthette meg az alkotó minden festői témában
való jártasságát. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára érkezett szépszámú
közönséget Barczáné Tóth
Boglárka a TÁMK igazgatója köszöntötte, majd
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna a képzőművészkör vezetője méltatta a kiállító
művész tehetségét, szorgalmát, magas technikai és
művészi igénnyel készült
alkotásait.– Amatőr, autodidakta festő Vetsey Károly, de a szó legnemesebb
értelmében az. Az iskola
ugyanis nem az egyetlen
út, a szakma, a festészet
felsőfokon megtanulható
akadémiai képzés nélkül
is. A most kiállító alkotó képeit megvizsgálva az
értő szem láthatja, hogy
technikailag ennél jobbat

Autodidakta módon fejlesztette tökélyre művészetét.
Vetsey Szilvia beszél felmenői tehetségéről
Fotó: tl
akadémiai ismeretek birto- Később a kommunista éra,
kában is nehéz létrehozni. az államszocializmus viláKarcsi rengeteget tanult, ga pedig alkotókedvétől is
autodidakta módszerrel, megfosztotta. Édesapám
nagy alázattal, szorgalom- kiállításán egy 1936-ból
mal azoktól a nagy mű- megmaradt Vetsey Gyula
vészektől akiknek az útját alkotás rá emlékezik-vilájárta, akik mindmáig a gított rá az alkotó lánya a
világ festészetének legma- családi genetikában horgasabb szintjét képviselik- dozott tehetségre. Vetsey
fogalmazott a körvezető. Szilvia szerint, édesapja
A kiállítást Vetsey Szilvia Vetsey Károly igazi elkönyitotta meg. Az alkotó teleződéssel fest, nem tánlánya elárulta, hogy már a torítja el senki és semmi az
nagypapa, Vetsey Gyula is alkotástól, melynek során
csodálatos képeket készí- érdek és elvárás nem betett, tehetsége azonban a folyásolta soha. 2019.dec.
kor viszontagságai között 5-ig láthatja a közönség a
nem teljesedhetett ki, az kiállítást a Tapolcai Tamáorosz megszállás éveiben si Áron Művelődési Közeltűntek, elégtek képei. pontban. /tl/

Kísérletező művészek
A Batsányi Képzőművészkör kilenc alkotója
arra vállalkozott, hogy a
tőlük megszokottól eltérő stílusban, technikával
készült alkotásaikat a
nagyközönséggel is megosszák
“Átváltozások”
címmel.

A kiállítás helyszíne a
VOKE Batsányi János
Művelődési Központ volt
pénteken. A kiállítást november 15-28-a
között
megtekinthető, naponta
16-19 óráig.
A kiállítás megnyitójára
érkezett érdeklődőket egy
gyönyörű csángó népdalcsokor előadása fogadta
Ladányi Bíborka végzős
gimnazista tanuló előadásában, majd Németh
Gyöngyi az alkotókör
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“verselő alkotója”
köszöntötte és mutatta be a
közönségnek a művészeti

társaságot és a tárlat most
bemutatkozó képzőművészeit: Ódor Évát, Ódor
Ferencet, Vecsei Jánost,
Grünceisz Lászlót, Barcza
Tamást, Vargáné Zsebe

Stockinger László: “A jól sikerült kísérlet megérdemli
a közönség figyelmét”
Fotó: tl
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Magyar szentekre és
boldogokra emlékeztek
Hagyománnyá vált városunkban a magyar
szentekről való megemlékezés. Idén november 17-én, vasárnap egy
templomi műsor keretében tisztelegtek előttük.

A műsor egy fohásszal,
és a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét,
majd Csonka Nándor plébános atya osztotta meg
ünnepi gondolatait. Azokra emlékezünk ilyenkor
elsősorban, akiknek az
egyházban liturgikus emléknapjuk nincsen, mégis
elmondható róluk, hogy
hősi fokon gyakorolták a
keresztény erényeket.
A plébános után Dobó
Zoltán polgármester beszédét hallgatták meg a
jelenlévők. -Ugyan mo-

A beszédek után egymást
követték a történelmi
szentek, boldogok élettörténetei, versek, megzenésített dalok, hol egyedül,
hol kórusban énekelve.
A történetekből, művekből kiderült: bár olyan
magasztos, könnyed, és
szép fogalomnak tűnhet
a “szent” szó, de olykor,

Román Iván

Fotó: szr

és legtöbbször rengeteg
szenvedés, lemondás, önfeláldozás van mögötte. A
rendezvény végén a plé-

Ünnepi műsor a helyi katolikus templomban
dern világban élünk, de a
mindennapokban, a gyermekek neveltetése kapcsán beszéljünk azokról
az értékekről, amelyek a
műsorban is felmerültek.

bános atya közös gyertyagyújtásra invitálta a megjelenteket a Szent István
szoborhoz, ahol könyörgéssel zárult a megemlékezés. /szr/

Mártát, Szelestey Ibolyát
és Császár Lászlóné Anikót. Elmondta, legutóbb,
egy badacsonytomaji kiállításon az elmúlt években,
évtizedekben készített alkotásaikat állították ki a
fél évszázada alakult kör
alkotói, ezúttal azonban
különlegességeik kerülnek
fókuszba.
A kiállítást, a kiállító művészeket és a művészetben rejlő értékeket Havasi
Gábor, a tárlatnak helyet
adó intézmény vezetője
méltatta, majd átadta a
szót Stockinger Lászlónak
a Batsányi Képzőművész
Kör alkotójának, aki a
tárlat szakmai oldaláról
fogalmazott meg gondolatokat. – Minden művészeti ágban jelen van
a kisérletezés. Az alkotó
valami egészen mást akar
létrehozni, gondolatait, érzéseit másként szeretné ki-

fejezni. Aki nap, mint nap
olajjal dolgozott, majd úgy
dönt, grafikát készít és erőfeszítéseit siker koronázza,
az már önmagában pozitív történés. Aki egy miniatűr, 5X5 centiméteres
képen monumentális tartalmat akar megjeleníteni
az pedig maga a kísérletező művész. Ha a kísérlet
sikerül az pedig megérdemli, hogy a közönség is
láthassahangsúlyozta
Stockinger László, a kör
oszlopos tagja. /tl/
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A helyi néptánc
ünnepe volt
A Batsányi Táncegyüttes,
Dunán innen, Tiszán túlcímű műsorával bizonyította, hogy a tapolcai
néptánckultúra továbbra
is virul. A VOKE Batsányi János Művelődési és
Oktatási Központ színháztermében tartott látványos műsorukban az
óvodás korosztálytól a
legtapasztaltabb táncosokig mindenki megmutathatta a közönségnek
tudását, képességeit az
elmúlt hét szombaton.
Jelentős kulturális eseménynek számít a városban, ha a Batsányi Táncegyüttes színpadra viszi a
teljes csapatát, idén konk-

rétan 14 ovisát, 60 fős
utánpótlását és 28 felnőtt
táncosát. A teltház ilyen
alkalmakkor
garantált,
a látvány, a hangulat, az
igényesen tálalt népzene,
a
néphagyományokban
rejlő tartalom és szépség és nem mellékesen a
színpadon táncoló apró
csemeték bájos megnyilvánulásai magával ragadják a publikumot. Ezúttal
a nagyszerű budapesti
Góbé Zenekar muzsikája mellett, egy szép bodrogközi tánccal nyitott a
táncegyüttes, majd Hosszú
Márta a csoport régi, oszlopos tagja köszöntötte a
széksorokban helyet foglaló közönséget, köztük

A közönség imádta az ovis táncosokat

Fotó: tl

A Batsányi Táncegyüttes fiataljai gyönyörű népvisetben a VOKE színpadán Fotó: tl
Tapolca város képviselő- táncoltak a város hagyo- évről évre megrendezett
testületének számos tagját, mányos kulturális-szóra- nagyszabású műsor jó alrendezvényein, kalom arra, hogy az együttapolcai közintézmények koztató
ünnepein. Az együttest, tes apraja-nagyja méltó
vezetőit.
Elhangzott, a Batsányi a táncosokat és a csoport színházi körülmények köTáncegyüttes idén jó évet vezetőit Dobó Zoltán is zött tudjon bemutatkozni.
zárhat, hiszen számos méltatta. A polgármester – A Batsányi Táncegyüttes
szakmai és fesztiváldíjat szerint, a Batsányi Nép- felnőtt táncosainak, oktanyertek el, több jótékony- táncegyüttes jelenléte, te- tóinak célja, hogy a fiatasági rendezvény sikeré- vékenysége és sikere azt lokkal megismertessék a
hez járultak hozzá, sok jelenti számunkra, hogy magyarság hagyományait,
egyéb fellépés mellett a büszkék lehetünk magyar- táncait, zenéit, szokásavárost képviselhették a ságunkra, és arra, hogy it egy kedves, összetartó
mohácsi
busójáráson, tapolcaiak vagyunk. Bán közösség erejének és nem
néptánctáborban jártak és László művészeti vezető mellékesen a támogatóktermészetesen idén is ott azt hangsúlyozta, hogy az nak köszönhetően. /tl/

“Amikor belépünk, a tér kitágul…”Megnyílt
a városi múzeum új, állandó kiállítása
Mindössze 23 négyzetméternyi területen, lakóhelyünk több ezer éves
tárgyi és írásos emlékei
kaptak helyet Hangodi
László főmuzeológus irányításával, szakmai munkájának eredményeként.

újkőkortól a huszadik század elejéig” címet viselő
állandó tárlatát, amelyet
Havasi Bálint, a keszthelyi
Balatoni Múzeum igazgatója nyitott meg.
– Úgy gondolom, hogy város múzeuma ezzel a kiál-

Tapolca tárgyi és írásos emlékei az újkőkortól Fotó: tl
November 26-án, az esti
órákban ünnepélyesen átadták a tapolcai múzeum
“6000 év kőben, tárgyban és képben, fejezetek
Tapolca történetéből az

lítással, ezzel az új múzeumi őrhellyel egy hatalmas
jelzőtüzet gyújtott a vidék
kulturális végvárai sorában. Tessék jönni hozzánk
is, hiszen nem csak a fővá-

rosi nagy múzeumokban
vannak kincsek, hanem
bizony vidéken, kisvárosok, kis múzeumaiban is
– fogalmazott köszöntőjében Dr. Décsey Sándor,
a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum igazgatója a
megnyitóra érkezett helyi
és vendég érdeklődők, tapolcai intézményvezetők
és önkormányzati képviselők előtt. Dobó Zoltán
polgármester szerint, a
kulturális teljesítmények
ugyan nehezen mérhetők
pénzben és számokban, de
amit most a helyi múzeum
letett a város asztalára, az
jól láthatóan mérhetetlenül gazdag, hiszen benne
sokezer éves hagyományaink, helytörténeti emlékeink leltek otthonra.
A köszöntőket követően,
Havasi Bálint régész, a
keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója nyitotta
meg a tárlatot. A szakember, intézményvezető elmondta, hogy a keszthelyi
és a tapolcai múzeumot

Havasi Bálint régész, a keszthelyi Balatoni Múzeum
igazgatója méltatja a helyi múzeum színvonalát Fotó: tl
sok évtizedes szakmai kap- is megtekinteni. Hangodi
csolat köti össze, hiszen László Tapolca és körmindkét város a korabeli nyéke történetét három
Zala megyéhez tartozott. nyelven,
kronologikus
– Összeköti a két várost a sorrendben tárja elénk,
régészeti múlt, egy máig nagyon jó szakmai felkéhelytálló és alkalmazott szültséggel, saját rajzaival
tudományos módszertan, illusztrálva teszi mindezt.
továbbá egy igazgató is, Ez a hely mindössze 23
Sági Károly, aki 1981-től, négyzetméter, de amikor
1996-ig dolgozott az intéz- megnézik a kiállítás anyaményben.
gát, a tér kitágul és azt
Ez a kiállítás egy klasszi- fogják érezni, hogy milyen
kus kiállítás, mely egy na- mérhetetlenül gazdag az
gyon érdekes időutazásra önök városának múltjahív. Ez az utazás 6000 éves, méltatta a tapolcai állandó
részletes, alapos, el kell és kiállítás magas szakmai
el lehet benne mélyülni, színvonalát Havasi Bálint.
amelyet érdemes többször /töreky l./
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Közösségről, zenéről,
Szent Erzsébet hitét adja
ÜNNEP
irodalomról, pedagógiáról át a kicsiknek a legendárium
A Szent Erzsébet-nap az
Árpád-házi szentünkről
“napszemüveg nélkül”
elnevezett tapolcai óvoDr. Beck Zoltán, a 30Y
nevű alternatív zenekar frontembere, a Zenélő Egyetem kitalálója
és szakmai igazgatója,
a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa volt a
vendégelőadója a helyi
Lelki Egészségfejlesztési
Központ által szervezett
előadássorozat legutóbbi
eseményének a Tamási
Áron Művelődési Központban csütörtökön.

Milyen szerepe lehet a populáris zenei kultúrának, a
művészi látásmódnak, az
irodalmi igénnyel fellépő
könnyűzenei dalszövegeknek a tudományos gondolkozásban, az önismeret
fejlesztésében, a közösségformálásban, a nevelésben,
a társadalom peremére
sodródott fiatalok lelki
gyógyításában? Mindezekről sok szó esett, de legfőképpen az ÉN és a szűkebb
KÖZÖSSÉG viszonyában
tettenérhető
kapcsolódásokat, felmerülő problémákat helyezte intellektuális térbe az ismert
énekes, gitáros, egyetemi
oktató. Az előadó személye garancia volt arra, hogy
egyszerre érdekelje a mondanivaló a 30Y rajongóit,
a helyi szociális szakterület dolgozóit,továbbá az
önfejlesztés igényével élő
tapolcaiakat és környékbelieket. Az előadás azonban
mindannyiunkhoz
szólt, rámutatva, hogy jól
felépített programokkal,

da egyik legfontosabb,
legjelentősebb eseménye.
Idén is együtt ünnepelték meg a kicsik, a szülők és nagyszülők, az intézmény pedagógusai és
díszvendégei.

Rockzenész és egyetemi
tanár egyszemélyben. Beck
Zoltán a TÁMK-ban Fotó:tl
nézőpontjaink okos átfókuszálásával olyan lehetőségeket nyithatunk meg
önmagunk és mások előtt
a belső lelki, és a külső,
ha úgy tetszik közösségi
térben, amely élhetőbb viszonyokat teremthet. Dr.
Andl Helga személyében,
Beck Zoltánnak segítője
is volt az ismeretterjesztő munkában. A nevelés
szociológus az úgynevezett “fekete pedagógiáról”,
azaz a rossz, mérgező iskolai és otthoni fegyelmezési, nevelési módszerek,
az iskolai és családi térbe
mélyen gyökeret vert ártó
verbelás technikák kritikáját is megfogalmazta, rámutatott azok hosszútávú
lélekromboló
hatásaira.
Az előadó számos jellemző példával alátámasztva
kínált alternatívát a rossz
beidegződésekkel szemben. /tl/

Az óvoda dolgozóinak,
vezetőinek közös énekét
követően, Zöldy Andrásné
mondott ünnepi beszédet.
Az intézmény vezetője
szerint, nem elegendő az
olyan nagy legendákról,
mint Szent Erzsébet egyszerűen csak beszélni a
gyerekeknek, hanem az
eredendő szellemiségre
kell befogadóvá tenni a
kicsiket: Erzsébet hité-

Az Árpád-házi szent
legendája a szeretet
természetéről mesél
a kicsiknek
re.– Erzsébet meg tudta
élni azt, hogy Isten nem
egy félelmetes alak, hanem egy szerető valaki.
Ebbe tudott ő beburkolózni és visszahúzódni,
megélni azt a szeretetet,

Szólóénekével a
győztesek között
Hazafi József diszeli népdalénekes a Népek táncaNépek zenéje verseny középdöntőjében
nyújtott
teljesítményét a megadható
50 pontból 48 ponttal ju2019-ben is Aranykapu Kupa
teremlabdarúgó torna december 15-én 8.00 órától a
Csermák József Rendezvénycsarnokban. A vándorkupa új
gazdára talál? Vagy megvédik
tavalyi címüket a Tapolcai Sasok? Várják a csapatok jelentkezését (december 11. szerda
16.00 óráig).
Az előző év negatív tapasztalatai után több változás lesz a
lebonyolításban. A szervezők
a Versenykiírásban szigorították a nevezés, részvétel feltételeit, a zavarmentes lebonyolítás érdekében a játékvezetők
külön „személyi biztosítást”
kapnak és nézők részére belépős lesz az esemény (500.- Ft/
fő/nap, 14 év alatt ingyenes)!
Mindenki érdeke, hogy az
Aranykapu Kupa újra csak a
sportolásról, a szórakozásról
szóljon! /Tapolca Kft./

Az ovi apróságainak játékos és idén különösen
vidám, felszabadult műsorát is megtekinthették a
szülők, nagyszülők és az intézmény vendégei Fotó: tl
amit kisgyermek korától 80-90 éves ember is ritmegkapott környezetétől. kán. Szent Erzsébetet épSzámára nem volt kérdés, pen ezért nem egyszerűen
hogy Isten szerető ölelése legendaként szeretnénk
veszi körül a nap minden őrizni a szívünkben, hapercében, még később, nem belső tartását, Istenbe
a legkegyetlenebb meg- vetett szilárd bizalmát szepróbáltatások idején is retnénk átültetni gyermeélt benne a remény. Jel- keink szívébe – hangsúlemvonása volt a kifelé is lyozta Zöldy Andrásné.A
megmutatkozó szeretet, beszédet követően az ovi
amely a hozzá hasonlóan apróságainak játékos és
szerencsétlen sorsra jutott idén különösen vidám,
emberek felé is képes volt felszabadult műsorát tesugározni. Kórházat alapí- kinthették meg a jelenlétott, betegeket ápolt és bár vők. A szülők, a gyerekek
24 évesen meghalt, annyi arcán mosoly és boldogmindent ért meg, amit egy ság tükröződött. /tl/
talmazta a szakértő zsűri.
Eredménye
feljogosítja,
hogy február közepén a
harkányi döntőben újra
szakmai zsűri előtt bizonyíthasson. A verseny célja,
hogy összehozza a hazánkban és határainkon túl élő
amatőr magyar és nemzetiségi népdalénekeseket./tl/

A Tapolcai Honvéd SE – Tapolcai Trappolók hatodik alkalommal szervezik meg december 15-én a hagyományos
jótékonysági futást a Malom-tó partján.
Futva segíthet bárki a nehezebb körülmények között élőkön. A futásra a nevezés díjtalan, melyre a helyszínen lesz
lehetőség. A rendezvény 10 órakor kezdődik, előbb gyermek-futással, melynek távja 500 m. Ezt követően rajtolnak
a felnőtt futók az 1200 méteres körön, melyből mindenki
annyit teljesít, amennyit szeretne. Arra is van lehetőség,
hogy valaki adakozzon, futás nélkül. Legfőképpen játékot,
tartós élelmiszer, ruhát várnak, de pénz kivételével bármi adományozható. Tombola sorsolás rajtszám alapján és
meglepetés műsor várja az érdeklődőket. A futók karácsonyi hangulatot idéző jelmezekbe is bújhatnak. (me)
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A fogakról a Kazinczy
negyedikesei tudták a
legtöbbet
A fogászati hónap alkalmából iskolai versenyt
szerveztek a napokban a
tapolcai és a sümegi járás
diákjai számára a Tamási
Áron Művelődési Központban.
Mauerné Eszter védőnő
szakmenedzser, egészségfejlesztőtől megtudtuk, tíz
csapatnyi 4. osztályos tanuló vett részt a vetélkedőn
a két járásból. A versenyt
végül a tapolcai Kazinczy
tagintézmény 4.b osztálya nyerte meg. Második
helyre a nemesgulácsi
Keresztúry általános iskola
és a Kazinczy 4.a osztálya
küzdötte fel magát. A harmadik helyet a Nagybol-

dogasszony katolikus iskola negyedikesei és a Bárdos
4.z osztálya szerezte meg .
A zsűri elnöke Dr. Csóka
Cecília gyermekorvos volt,
a gyerekek felkészítését helyi védőnők és az Egészség
Fejlesztési Iroda munkatársai végezték. /tl/

A reformkor ismeretéből a legjobbak között
A „Haza és Haladás”
című Országos Történelmi Tanulmányi Versenyen a Batsányi gimnázium Veni, vidi, vici!
(Jöttem, láttam, győztem) elnevezésű csapata
középiskolai kategóriában 4. helyezést ért eltudtuk meg Tarnóczai
Géza felkészítő tanártól.

– A csapat tagjai Páhi Barnabás (11. A) és Sipos Ákos
(12. A) voltak. A megmérettetésen, amelyet 2019.
november 22-én rendeztek meg Budapesten, a
Kondor Béla sétányon
található Felnőttek Gimnáziumában 42 csapat vett
részt az ország minden
tájáról. A verseny témája
Kossuth Lajos, Batthyány Lajos és Deák Ferenc
életpályája, munkássága,
a magyar reformkor, az
1848-as polgári forradalom, a leverést követő
megtorlás, a kiegyezéshez
vezető út és a dualista berendezkedés voltak. Az
első, írásbeli fordulóban
teszt jellegű feladatokat
kellett megoldaniuk a ta-

Barnabás és Ákos Fotó: tg
nulóknak, majd a szóbeli
döntőn már csak a legjobb
5-5 általános, illetve középiskolás csapat vehetett
részt. A szóbeli fordulóban a tárgyi tudás mellett
a kreativitásnak is nagy
szerep jutott, szituációs játék és plakátkészítés is szerepelt a feladatok között.
A neves szakemberekből
álló szakmai zsűri elnöke
Závodszky Géza, az ELTE
tanára, számos tankönyv
szerzője volt. A résztvevő
versenyzők ezüst medált,
tollat és vászon táskát kaptak ajándékba
- árulta el lapunknak
Tarnóczai Géza. /tg-tl/
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Mit tehetünk?– Éljünk egészségesebben...
A helyi Egészségfejlesztési Iroda „Amiről félve
beszélünk” címmel ingyenes előadássorozatot
indított, amelynek első
állomása november 6-án
volt, a Tapolca Városi
Moziban.

Bár napjainkban egyre
nagyobb hangsúlyt kap az
egészségünkre, szervezetünkre való odafigyelés,
akár a mozgás, akár a táplálkozás terén, sajnos gyakran halljuk, hogy ez sem
elég, hiszen rengetegen
halnak meg idő előtt, ország-, Európa-, világszerte
különböző betegségekben.
Ezek nagy részét a daganatos megbetegedések teszik
ki, ezért az ősz folyamán
világszerte kampányolnak:
az október a mellrákellenes küzdelemről szól, míg
a november az a hónap,
amikor a férfiak szűrővizsgálatainak fontosságára hívják fel a figyelmet.
Ehhez csatlakozott Tapolca is, az októberi sétával,
valamint több novemberi
előadással. November 6-án
először Magvas Zoltán,
a LEK szakmai vezetőjét
hallhatták az érdeklődők,
aki a pszichoszomatikus
megbetegedésekről
beszélt. Őt követte dr. Kiss
Attila urológus főorvos
Férfi egészség 40 év felett
az urológus szemével című

dr. Kiss Attila urológus
főorvos
Fotó: szr
előadásával. A főorvos a
veszprémi kórházból érkezett, de nem ismeretlen
számára városunk, ugyanis
25 éve Tapolcán rendel hetente egy napot. Úgy véli,
a kor előrehaladtával a tapasztalatok ahogy nőnek,
a képességek úgy csökkennek, ami a férfi egészséget
illeti. Egyre inkább fordulnak elő például daganatos
betegségek, mint a vese-,
here-, prosztatadaganat.
Hogy melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják
az említett betegségek kialakulását? A dohányzás,
túlzott alkoholfogyasztás,
a negatív környezet, az elhízás sajnos mind növeli
a kockázatot. Tehát gondolhatnánk, hogy nincs
más dolgunk, mint egészségesen élni, ám ez nem
mindig elég, a doktor úr
kihangsúlyozta a szűrések
fontosságát. Előadása második felében a proszta-

Koncert Balázs
gyógyulásáért

Drávecz Balázs a Széchenyi
István Baptista Középiskola tanulója. Záróvizsgája előtt derült ki, hogy
leukémiája van. Május óta
gyógykezelés alatt áll és ez
hatalmas terhet ró szerény
körülmények között élő
családjára is. Az Egységben
Tapolczáért Egyesület december 14-én egy jótékonysági koncertet szervezett
a diszeli Csobánc Művelődési Házba, hogy annak
bevétele és egyéb adományok révén is segítheti a

fiú gyógyulását.
A jótékonysági eseményen 13 órakor elsőként
lép a színpadra a tapolcai
gyerekek nagy kedvence
a Zajongó együttes, majd
a Batsányi Táncegyüttes
műsora következik. A kiváló helyi tánccsoportot a
Tapolcai Musical Színpad
énekeseinek műsora követi.
Az előzetes tervek szerint,
este fél nyolctól már a népszerű tapolcai Rock’inger
zenekar csaphat a húrok
közé, hogy jól záródjon az

tadaganatról hallhattunk
részletesebben, ahol elhangzott, hogy Európában
jelenleg 2 millió férfit kezelnek ezzel a betegséggel,
és évente 9 milliárd eurót
költenek rá. Megtudtuk,
hogy lassan fejlődik ki, és
alattomos módon sokáig
nem okoz tüneteket. 50
éves kor felett évente egy
urológiai vizsgálaton való
részvételt javasol. A férfi nézőközönség távozott,
majd dr. Csonkáné dr. Buti
Zsuzsanna radiológus főorvos beszélt a Mammográfia, emlőszűrés fontosságáról. Sajnos a mellrák
a leggyakoribb daganat a
nőknél, amely olykor igen
agresszív tud lenni, de,
ha időben észrevesszük, a
gyógyulási esélyeket nagy
mértékben tudjuk növelni. A főorvosasszony nem
tudományos előadásra törekedett, inkább praktikus
tanácsokat adott hallgatóinak.
Felhívta a figyelmet az
önvizsgálatra, arra, hogy
járjunk évi-, kétévi rendszerességgel szűrésekre.
Ám nem csak tanácsokat,
kéréseket is fogalmazott.
Kérte, senki ne menjen
vizsgálatra beutaló nélkül,
ám, ha valaki kér időpontot, mindenképp menjen
el, vagy mondja le, hiszen
mások elől veszi el a lehetőséget. /szr/

éjszaka. Megtudtuk, a koncert teljes bevételével (1500
forint lesz a beugró) és a
támogatójegyek segítségével gyűjtött adományok
teljes összegét Drávecz Balázs gyógyítására fordítja
az Egységben Tapolczáért
Egyesület. A szervezők
felhívják a figyelmet arra
hogy, aki a koncertre nem
tud elmenni, az a Széchenyi
iskolában, a Tamási Áron
Művelődési Központban,
a moziban és a Tourinform
irodában is vásárolhat támogatójegyet. Adományt
Balázs javára a Baptista
Szeretetszolgálat Alapítvány is fogad a 1091800100000061-69770006-os
bankszámlaszámon. /tl/
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Az egészségé volt a főszerep SPORT
Testi-lelki egészség és
mozgás. Erről szólt a
huszonhetedik Egészség
– és Aerobiknap a Csermák József Rendezvénycsarnokban
november
harmadik hétvégéjén. A
sztárvendég Péntek Enikő volt.

Az előtérben kiállítók és
vásár, szellemi csontkovács, a kistermekben előadások, masszázsok, finn
szauna és életvezetési tanácsadás várta a látogatókat. A gyermekekről sem
feledkeztek meg, hiszen
ameddig a szülők tornáztak, ők a játszósarokban
érezhették jól magukat. A
Lelki Egészségfejlesztési
Központ tesztek kitöltésére és konzultációra várta a hozzájuk fordulókat.
Az
Egészségfejlesztési
Iroda munkatársai is kitelepültek a programra;
előadásokkal, kérdőíves
általános állapotfelméréssel, életmód tanácsadással
és vérnyomásméréssel is
készültek. A programon
lehetőség volt koleszterin
– és vércukorszint mérés-

Népszerű volt Baján János zumbaórája
re, PSA prosztataszűrésre,
valamint véradásra is. Ismét egészséges ételkészítés workshopra invitálta
az érdeklődőket a helyi
televízió gasztro műsorának háziasszonya, Szarka
Zsófia. A küzdőtéren az
ovisoknak, a felnőtteknek
és a kisiskolásoknak is hirdettek jógát. Utóbbi korosztályt gerinctornára is
várták. A World Jumping,
a M.A.X. Training, és a
High-intensity
interval
training alaposan megizzasztotta a résztvevőket,
míg a táncos lábúak a

Fotó: me

Zumba órán mozoghattak.
A napot a sztárvendég,
Péntek Enikő ZONA edzése zárta, aki nagy örömmel tért vissza másodszor
is Tapolcára, hiszen a két
évvel ezelőtti bemutatóján
is nagyon jól érezte magát a helyiekkel. Elmondta, a mozgásformája egy
alapvetően saját testsúlyos
blokkosított edzés, mely
többféle szinten, intervall
és funkcionális elemek
meghatározott kombinációján alapul. Enikőre és
edzésére ismét sokan kíváncsiak voltak. /me/

Atlétika
Juhász Judit remekelt a
nyolcadszor sakkolimpián
Idén ismét ősszel adott
otthont a Csermák József
Rendezvénycsarnok
a
VIII. Szöcske Gála – Fedett pályás gyermek atlétika versenynek.

Szép számmal képviseltették magukat a helyi és
környékbeli iskolák. A
diákok nemenként, több
versenyszámban, két korcsoportban mérték ös�sze tudásukat. A verseny
lebonyolításában a csarnok dolgozói, a verseny
ötletgazda, Bakler Zoltán
vezette Tapolcai Sportakadémia SE, illetve a Tapolcai Diáksport Egyesület
működött közre. A III-IV.
korcsoportos versenyzők
öt versenyszámban, nemenként mérkőztek meg.
A helyi iskolások is szépen
teljesítettek. Az eredményeket a tapolcaimedia.hu
oldalon olvashatják. /me/

TAP
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A TVSE sakk szakosztályának kiválósága, Juhász
Judit a mezőny legjobb
női teljesítményét nyújtotta Törökországban, az
U16-os sakkolimpián.
A törökországi Corumban,
november elején megrendezett versenynek valójában csak a nevében
szerepelt az olimpia szó,
hivatalosan ezt a korosztály világbajnokságának
tekintették. A megmérettetésen harmincnyolc ország negyvennyolc csapata vett részt, a magyarok
a tizennegyedik helyen
rangsorolva
kezdhették
meg a viadalt. A csapatot
Judit mellett négy fiú, név

Fotó: archív
szerint Krstulovic Alex,
Borhy Marcell, Csíki Endre
és Gombócz Ferenc alkotta. Judit 5/5 ponttal, százszázalékos teljesítmén�nyel tábladíjas lett, ezzel
az egész mezőny legjobb
(női) teljesítményét érte
el.
A csapat végül a tizenkilencedik helyen zárt. /me/

A sportkedvelőknek bizonyára nem
mondok újat
azzal, hogy
Tapolcát az
a megtiszteltetés éri, hogy tavas�szal áthalad rajta a három
legrangosabb kerékpáros körverseny egyike, a
Giro d’Italia – a háromból ráadásul ezt rendezik
meg jövőre legelőször.

Már most véssük be a
naptárunkba 2020. május
11-t, hiszen örömteli és
sporttörténelmi pillanat
lesz ez a város életében,
mellyel felkerülhet Tapolca a világ sporttérképére.
Azoknak, akik pedig még
bővítenék ismereteiket a
témában, azt javaslom,
kezdjenek hozzá és használják ki a még előttünk
álló hónapokat.
(Májer Edit írása)
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Csoportelső labdarúgók
A Széchenyi István Baptista Középiskola labdarúgó csapata is részt vett
a közelmúltban, az ajkai
Fair Play Cup amatőr
labdarúgó torna első fordulóján.

- Kiváló körülmények
között töltöttünk el egy
remek délelőttöt az ajkai
focicentrumban. A fiúk
remek játékkal, minden
mérkőzésen a fair play
szellemében játszva végül az első helyet szerezték meg a csoportjukban.
Folytatás a második for-

Eredmények: Bánki AjkaSziszi Tapolca 1:2 gólszerző: Simonyai Zsombor,
öngól, Sziszi Tapolca- Kisfaludy Sümeg 3:2 g.sz.:
Szobonya Barnabás, Papp
Bence, Kiss Ramon, Bercsényi Ajka- Sziszi Tapolca 0:4 g.sz.: Nagy Márton,
Czuth Olivér, Domokos
Dominik, öngól, Batsányi
Tapolca- Sziszi Tapolca 2:1
g.sz.: Simonyai Zsombor.
A csapat tagja Kiss Ramon,
Nagy Márton, Papp Bence,
Gárdonyi Valentin, HajduNagy Szabolcs, Czuth Olivér, Domokos Dominik,

dulóval, tavasszal, szintén
Ajkán – tájékoztatta lapunkat Hetsey Pál felkészítő - testnevelő.

Városi Soma, Szobonya
Barnabás, Simonyai Zsombor Resperger Mihály, és
Nagy Gergő volt. (me)

TVSE kézilabdások bálja
A jótékonyság jegyében
báloztak a helyi kézilabdások november harmadik hétvégéjén. Céljuk a
sportág támogatása, népszerűsítése volt, mindez
egy jó hangulatú alkalomhoz kötve.

Az Együtt a Kézilabdáért
Alapítvány nyitotta meg
a báli szezont, a negyedik
hagyományos jótékonysági batyus báljával. Közel
százharminc résztvevője
volt a Kazinczy tagintézményben megszervezett
jó hangulatú estnek. A
belépőkből és a tombolából befolyt összeget a
TVSE kézilabda szakosztály utánpótlás csapataira
fordítja majd az alapítvány.
A megjelenteken Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte, aki elmondta, az
önkormányzat karácsonyi
ajándékaként 150.000 Ft
támogatással kíván hozzájárulni a szakosztály működéséhez.
Beszédében
kitért a TVSE kézilabda
szakosztályaihoz is köthető
TAO pályázatokból megvalósult felújításokra, majd

a részletek ismertetéséhez
átadta a szót Puskás Ákos
TVSE elnök helyettesnek. Antal Lászlóné edző,
a női szakosztály vezetője
a szezonkezdés kapcsán
foglalta össze gondolatait. Antal Lászlóné, Johnné
Sallai Ibolya és Szám Péter
edzők vehettek át ajándékot a megnyitón. A bált
Rig Lajos országgyűlési
képviselő, a rendezvény
fővédnöke nyitotta meg.
A mulatság a kézilabdás
lányok meglepetés műsorával kezdődött. Az est további részében a Syncron

Balról Antal Lászlóné,
Johnné Sallay Ibolya és
Szám Péter.
Fotó: me
Duo gondoskodott a jó
hangulatról, amely hajnalig tartott. A szervezők
köszönetüket fejezték ki
a támogatóknak, tombola
felajánlóknak. (me)
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Dr. Sas, Dr. Vas, siker a négyzeten SZÍNHÁZ Dalaikkal
Szűnni alig akaró tapssal
jutalmazta a közönség a
Tapolcai Musical Színpad pazar játékát az Én
és a kisöcsém című zenés
vígjáték tapolcai premierje után, november 22én. A zajos siker az utána
következő napok előadásain sem maradt el.
A Halápiné Kálmán Katalin vezetésével működő
Tapolcai Musical Színpad
a Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében már az első, a pénteki
előadás után megtapasztalhatta azt a lélekmasszírozóan kellemes élményt,
hogy a tapolcai közönség
imádja amit csinálnak és
ahogy azt csinálják. A társulat ezúttal egy meglehetősen régi sikerdarabot
vett le a polcról és porolt
le, hogy hozzáadja önmagát, a tapolcai amatőr

színészet legnépszerűbb
oldalát, a helyi zenéstáncos-énekes előadások
hosszú során edzett tehetséget és tapasztalatot.
És persze a varázslathoz
elengedhetetlenül szükséges technikát, kosztümöket, a díszletvilág modern
megoldásait. Az előadott
vígjátékról
Eisemann
Mihály, az operett műfaj egyik szülőatyjának
darabjáról annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy az 1934es százas szériát megért
operettszínházi ősbemutató óta is rendületlenül
vissza-visszatérő sikerdarabja a magyar színházak
repertoárjának.Tapolcai
Musical Színpadnak egyrészről könnyű dolga volt,
hiszen egy jól bevált darabot kellett csak aktualizálni, másrészről viszont
nem kis felelősség a nagy

remekeltek
A Csobánc Népdalkör a
Népek Tánca- Népek Zenéje verseny középdöntőjében szép eredményt ért
el a napokban.

Egy rendkívül szórakoztató jelenet a darabból Fotó: tl
elődök után bármit is igazán jóra kihozni. Amit a
közönség megérzett, megtapasztalt, az az volt, hogy
végül sikerült a varázslat.
Nehéz ugyanis elképzelni,
hogy egy profi, messziről
jött utazó társulat sokkal
jobbat, többet nyújtott
volna a helyi publikum

számára, mint ők: Bali
Mónika, Tasner Réka, Szabó György, Torma Tamás,
Báder Zoltán, Novák István, Németh Gabriella,
Horváth Zoltán, Bardon
Nikoletta, Herczeg Réka,
Kardos Marcell , Kötéljártó
Napsugár, Krámli Beáta és
Magyar László. /tl/

MIKULÁSTÚRA

Házasságkötés

A TVSE Természetjáró szakosztály december 7-én Mikulástúrát tart a 16 km távú
Diskamajor- Szent Györgyhegyi kápolnák- Diskamajor
útvonalon. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron
szombaton reggel 7.35-kor,
a busz 7.45-kor indul. Az
utazási költség teljes áron a
hazaúttal együtt 500 Ft. (me)

2019. 11.15.
Nagy Kornél
Jobbágy Erzsébet
Steierlein István
Reichert Míra
2019.11.16.
Hajdu Gábor
Bagdán Viktória
2019.11.26.
Kovács Zsolt
Márton Katalin

A kaposvári versenyen a
zsűri az elérhető 50 pontból 49 ponttal jutalmazta a
produkciójukat. Az együttes vezetője Kocs Ida, a
szólóének kategóriában 49
pontot ért el, így a csapat
mellett ő is biztosította helyét a döntőben. – Nagyon
büszke vagyok a lányokra.
Most már gőzerővel készülhetünk a februári, harkányi
fináléra- mondta el népdalkör vezetője lapunknak.
2019-ben a Hontravel Kft.
IX. alkalommal rendezte
meg a ,,Népek Tánca – Népek Zenéje” országos rendezvénysorozatát. /tl/

