
Legszebb ünnepünk 
KARÁCSONY Várakozunk és közben szeretteinkre gondolunk 
Jelentős érdeklődés 
mellett, de minden
képpen bensőséges 
hangulatban zajlott le a 
hagyományos Min
denki karácsonya a 
városban. Kigyúlt az 
utolsó, a negyedik 
adventi gyertya is. 

A Szentháromság téren 
feldíszített nagy fenyő 
tövében több száz érdek
lődő kísérte figyelemmel 
az ünnepi programot. 
Dobó Zoltán polgár
mester a szeretetről, az 
adventi várakozás szép 
napjairól, az egymás iránt 
megnyilvánuló tisztelet 
fontosságáról szólt. Úgy 
vélte ilyenkor még a zene 
is másként érinti meg az 
ember lelkét, mint az év 
többi szakában, de a csend 
is mást jelent. A szép 
muzsika gondolatokat 
ébreszt, míg a csend az 
egész évi rohanásból való 
pillanatnyi kiszakadást, a 

várakozást, a tervezgetést 
és akár az álmodozást is 
jelentheti. Várakozunk 
Jézus szü le tésé re és 
közben szeretteinkre gon

dolunk, fogalmazott a 
polgármester. Az ünnepi 
beszéd után a történelmi 
e g y h á z a k k é p v i s e l ő i 
szóltak a résztvevőkhöz, 

karácsony üzenetéről , 
jelentőségéről, majd a 
Zajongó és a Rézangyalok 
fúvós együttes lépett 
színpadra. (szj) 

Várva várt Mikulás 
Idén is zsúfolásig meg
telt a Csermák József 
Rendezvénycsarnok. 
Gyerekek és szülők is 
együtt várták a jó öreg 
Mikulás érkezését. 

A délutáni programok 
között kapott helyet a 
méltán népszerű Acro 
Dance SE táncosainak 
bemutatója, majd bűvész
műsor varázsolt jó han
gulatot. Többször fel
lépett a városban a 
Mézengúzok gyermek
zenekar, akik ezúttal is 
nagy sikert arattak. 
Dobó Zoltán polgár
mester köszöntő szavai 
után ováció fogadta az 
ö reg l a p p f ö l d i t , aki 
szaloncukorral, kedves 

szavakkal és üdvözölte a 
színpadra érkező kicsiket 
és nagyobbakat. 

(di) 

A zeneiskola koncertje 
Teltház előtt rendezték 
meg a Járdányi Pál 
Zeneiskola karácsonyi 
koncertjét a Tamási 
Áron Művelődési Köz
pont színháztermében. 

Kocsis Kata éneke után 
Szigecsánné Freund Teréz 
a zeneiskola t a n á r a 
osztotta meg a közön
séggel karácsonyi gondo
latait. Arról szólt, hogy 
bár a karácsony a szeretet 
ünnepe, azonban mégis az 
lenne jó, ha az év minden 
napján karácsony lenne 
ebben a tekintetben. 
- Mert nincs más dolgunk 
a világon, mint szeretni, 
otthon, munkahelyen, is
kolában, bármely helyen. 
Az ünnepi készülődésben 

talán kicsit jó átgondolni, 
mit is tettünk eddig, hol 
tartunk az úton, mi az ami 
még jobb lehet. A szép 
szavak után BachBé-dúr 
indulója hangzott fel a 

fúvósok remek előadásá
ban, majd a hallgatóság a 
zeneiskolai munka teljes 
metszetével találkozhatott 
az estébe nyúló, nívós 
hangversenyen. (szj) 

Dobó Zoltán polgármester a Kovács családdal a Fő téri Betlehemnél Fotó: Szíjártó 

Török Vivien vidáman 
üldögél a Mikulás ölében 

Fotó: Dancs István 

A Járdányi Pál Zeneiskola karácsonyi hangversenyét 
hatalmas érdeklődés kísérte. A fotón Kovács Benedek 
(oboa) és Őri Jenő (zongora) Fotó: Szíjártó János 

Boldog új 
esztendőt! 
Tisztelt tapolcaiak, 
kedves olvasók! 
Amint látják, a koráb
bihoz képest némileg 
más formában, de 
továbbra is az itt 
élőkről, az itt élőknek 
szóló lapot tartanak a 
kezükben. Sok vál
tozás történt a város
ban, így az Önök jó
voltából október óta 
én töltöm be a polgár
mesteri tisztséget. 
Ezért itt, a megújult 
Tapolcai Újság első 
számában is jelzem, 
mindent megteszek 
azért, hogy a város 
végre fe j lődés i 
pályára állhasson és 
azt kapja meg, amire 
szükség van. Ennek 
szellemében kívá
nok Önöknek áldott 
karácsonyt és jobb, 
szebb, boldogabb új 
esztendőt! 

Dobó Zoltán Tapolca 
város polgármestere 
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Januártól 
hetente 

Szíjártó János 
főszerkesztő 

Kedves olvasóink, a 
némileg megváltozott 
Tapolcai Újság első 
példányát tartják a 
kezükben. A lap, 
azonban nem csak 
külsejében, de a 
megjelenések terén is 
változik januártól 21-
től. Ettől a naptól 
kezdve ugyanis min
den héten jelent
kezünk. Híreinket, 
információinkat a vá
ros minden háztar
tásában olvashatják 
majd, hetente, sőt, 
Tapolca internetes 
felületén, akár online 
is. Az újság alapvető 
küldetése termé
szetesen továbbra is 
az itt élő emberek 
hiteles tájékoztatása. 
A lapban számos új 
rovat indítását ter
vezzük, az olvasók 
lehető legszélesebb 
rétegének maradék
talan kiszolgálása 
érdekében. ATapolcai 
Újság Önöknek és 
Önökről szól! Várjuk 
visszajelzéseiket, öt
leteiket, javaslataikat, 
elektronikus üzenet 
formájában mindig az 
impresszumban sze
replőe-mailcímre. 

Korházi alapkő 
FEJLESZTÉS Több, mint 1,6 milliárdos projekt 
Az eddigi pavilonos 
kórházi elrendezés 
helyett, jövőre tömbö
sített ellátás várja a 
betegeket a Deák Jenő 
kórház területén. 

A száz éves létesítmény 
nagyívű fejlesztésének 
megkezdése alkalmából 
alapkövet helyeztek el a 
beruházás helyszínén a 
minap. Mint megtudtuk, a 
jelenlegi belgyógyászati 
épü le t á t a l ak í t á sáva l 
nappali belgyógyászatot 
alakítanak k i . Az új 
központi épületben be
tegfogadó helyet létesí
tenek, de termálvízzel 
üzelemő fizikoterápiás 
k e z e l ő k , g y ó g y t o r n a 
medence, laboratórium, 
vérvételi hely várja a 
betegeket. Az épület 
emelti szintjén húsz ágyas 
krónikus belgyógyászat 
kap helyet, az egynapos 
sebészet tíz ággyal szintén 
az új központi épület 

Lang Zsuzsanna főigazgató, Rig Lajos alpolgármester 
és Dobó Zoltán polgármester elhelyezi a beruházás 
alapkövét a kórház udvarán Fotó: Minorics Tamás 

emeletén működik majd. 
Természetesen új műtő
blokkal, és az azt kiszol
gáló központi sterilizáló 
helyiségekkel együtt. A 
kórház volt sebészeti 
épületébe - a teljes körű 
felújítás után - helyezik át 
a harminc ágyas Ápolási 

osztályt. A mentőállomás 
is itt kap helyet, a sebé
szeti ambulanciához kap
csoltan, továbbá a járó
beteg ellátás fejlesztésére 
is jut az 1,6 milliárdos 
projektből, például kor
szerű radiológiai eszkö
zöket is vásárolnak, (szj) 

TanáCSkOZtak Strandügy 
A jövő évi átmeneti gaz
dálkodásról szóló ren
delet-tervezettel is foglal
kozott a képviselő-testület 
a legutóbbi nyilvános 
ülésen. Számos napirend 
került még terítékre, így a 
képviselő-testület 2015. 
évi munkaterve, a városi 
főépítész tevékenysége, a 

polgármester és az alpol
g á r m e s t e r fontosabb 
tárgyalásai, valamint a 
testület határozatainak 
végrehajtása.A képvi
selők Dobó Zoltán pol
gármester tájékoztatóját is 
hallhatták a beszerzési 
szabályzat megalkotá
sáról, (szj) 

Az önkormányzat fon
tosnak tartja a városi 
strand fejlesztését a tu
risztikai vonzerő növe
lése érdekében. Továbbá 
a lakosságáért, az új nem
zedékért, a tanulóifjú
ságért érzett felelőssége 
tudatában - tájékoztatta 
lapunkat Dobó Zoltán 
polgármester. (szj) 

Sokat segítenek a térfigyelő kamerák 
A tapolcai járás közbiz
tonsági egyeztető fóru
mának a polgármesteri 
hivatal udvari tanács
terme adott otthont. 

A minapi rendezvényt a 
megyei rendőrfőkapitány
ság képviseletében Anda 
György rendőr ezredes, 
főkapitány-helyettes nyi
totta meg. Rausz István 
alezredes, a tapolcai 
kapitány ág vezetője is- Rausz István: Csökkent a bűncselekmények száma az 

elmúlt időszakban a járás területén Fotó: Dancs István 

mertette a járás aktuális 
köz l ekedésb i z tonság i 
he lyze té t . Örömének 
adott hangot, hogy az 
elmúlt időszakban keve
sebb bűncselekményt 
regisztráltak. 
Kiemelte a településeken 
elhelyezett térfigyelő
rendszerek fontosságát. 
V o l t , a h o l e n n e k 
köszönhetően mintegy 
f e l é r e c s ö k k e n t az 
elkövetések száma, (di) 

INFORMÁCIÓ 
Tapolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal 
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Kigyúltak a gyertyák 
ADVENT Az idén is rengetegen látogattak a városi programokat 
Advent harmadik va
sárnapján is színes 
programokkal várták a 
legnagyobb keresztény 
ünnepre készülődőket 
a Főtéren. 

Míg a gyerekek fanyüvő 
j á tékoktó l , kézműves 
foglalkozásoktól és a 
barátságos kecskegidák 
simogatásától, addig a 
felnőttek a hatodik forralt 
borfoző versenytől várták 
a melegséget. Az érzék
szervi impulzusokon túl a 
lelki feltöltődést is szem 
előtt tartva, remek szín
padi produkciók is emel
ték az utolsó előtti vasár
nap fényét. A Kazinczy 
Ferenc Tagintézmény 5-6. 
osz tá lyos t a n u l ó i n a k 
szerencsekívánó, termés
varázsló lucázása után, az 
Életlehetőség Nappali 
Intézmény fiataljai, majd 
a Magyarhang együttes 
lépett színpadra. A har
madik gyertya meggyúj-

A Kazinczy Ferenc Tagintézmény 5-6. osztályos tanulói szerencsekívánó, termés
varázsló lucázását sokan nézték végig a Fő téren Fotó: Havasi Gábor 

tását követően, Dobó 
Zoltán p o l g á r m e s t e r 
átadta a borfőzők jól meg
érdemelt jutalmát, majd a 
Szentháromság szobor 
előtti nagy tér táncházzá 
változott. Az Adventtől 
Vízkeresztig rendezvény
sorozat az idei évben is az 
első gyertya meggyúj
tásával kezdődött, advent 

első vasárnapján a Fő 
téren. Ekkor a katolikus 
egyház és a Nagyboldog
asszony Római Katolikus 
Iskola tanulói várták az 
érdeklődőket , a Réz
angyalok fúvósegyüttes 
pedig alkalomhoz illő, 
szép műsort adott. A 
következő vasárnapon az 
evangélikus egyház tett 

szolgálatot, a Bárdos 
Lajos Általános Iskola 4. z 
osztályos diákjai pedig 
Mikulásváró gyermek
műsorraljárultak hozzá az 
ünnephez. A harmadik 
vasárnapon a református 
egyház és a hittanos gye
rekek közreműködése 
mellett gyúlt k i a gyertya. 

(hg, szj) 

Rövid hírek| 
• M E L E G ÉTELLEL 
szeretné szebbé tenni a 
rászorulók karácsonyát 
december 24. délelőttjén a 
Szent György Panzió és 
Étterem, valamint a Bap
tista szeretetszolgálat, 
tájékoztatta lapunkat 
Gárdos Tamás a tapolcai 
vendéglátóipari egység 
vezetője. Mint mondta, 
több száz érdeklődőre 
számítanak. (szj) 

• R O H A N Ó v á r a 
kozás? - Gondolatok az 
Adventről címmel tartott 
előadást a közelmúltban 
dr. Csemai Balázs atya a 
Dobó Lakótelep Család
jaiért Egyesület közösségi 
házában. Balázs atya az 
adventi időszakhoz kap
csolódó témában igazi 
lelki támogatást nyújtott a 
résztvevőknek. A civil 
szervezet süteménnyel és 
meleg itallal vendégelt 
meg mindenkit a rendez
vényvégén, (di) 

• LAPUNK következő 
száma 2015. január 21-én 
jelenik meg. Utána heti 
rendszereséggel jelent
kezünk, (szj) 

Gőzölgő téli itókák Karácsonyi varázslat 
Előkerültek a titkos, féltve őrzött receptek 
Forralt bor illata szállt 
advent harmadik vasár
napján a Fő téren. 

Volt aki a hagyomá
nyokra, míg más az 
újításokra hagyatkozva 
nevezett a versenyre, 
amely immár hatodik 
születésnapját ünnepelte. 
Üstök és kondérok ontot
ták magukból a gőzt és a 
féltve őrzött receptek 
illatanyagát. Szakértők 
kavargatták a fortyogó 
nedűt. A szervező Tapolca 
Kft. (Csermák József 
Rendez v é n y csarnok) 
munkatársai elérték, hogy 
a Badacsonyi borvidék 
télen is hírt adjon magá
ról, jelezze nagyszerű
ségét. Elvégre jó forralt 
bort, kizárólag jó ala
panyagból lehet készíteni. 
Huszonkét csapat mérette 
meg magát a versenyen. 

Elkészült a finom forralt 
bor, lehet kóstolni Fotó: szj 
Első helyet ért el az 
MSZP, második lett a 
Tapolca és Környéke 
Honvéd Bajtársi Egye
sület, míg a harmadik 
helyen a Mik i és a Bébi
csőszök együttese vég
zett. Az emléklapokat és 
okleveleket Dobó Zoltán 
polgármester adta át a 
csapatok képviselőinek. 

(hg) 

Karácsony táján elő
fordul, hogy csoda 
történik. A Tamási Áron 
Művelődési Központ 
ilyen esemény szín
helyevolta napokban. 

Az álmok valóra váltak, 
hiszen élettelen bábuk 
harcoltak igencsak élő 
lényekkel és ér telmi 
fogyatékossággal élő 
emberek játszottak együtt 
ép e m b e r t á r s a i k k a l . 
Bemutatták a Diótörő és 
Egérkirály című musicalt. 
Horváthné Somogyi 
Ildikó a Veszprém Megyei 
É F O É S Z e l n ö k e , 
országos alelnök köszön
tőjében elmondta, nagy 
öröm számára a Tapolcai 
Musical Színpaddal való 
e g y ü t t m ű k ö d é s . Úgy 
vélte, a társulat egy 
integrált színház, ahol ép 
és é r t e l m i l e g sé rü l t 
emberek azonos értékű 

munkát végeznek a közös 
cél, a közönség szórakoz
tatása érdekében. 
Halápiné Kálmán Katalin 
művészeti vezető örömét 
fejezte k i , hogy újra 
együtt dolgozhat a fiata
lokkal, és ismertette a 
társulat tagjainak büszke
ségre okot adó ered
ményeit. A színdarabot a 
rendező keretbe foglalta, 
hiszen az első dallamok a 
múltat, a nagy sikerű Légy 
jó mindha lá l ig c ímű 
művet elevenítették fel, 
majd az Abigél jól ismert 

dallamaival zárult, amely 
talán a jövőre enged 
következtetni. Azonban a 
fő attrakció a múlt és jövő 
közötti álomvilág volt. 
Mindezt az alaptagokkal 
kiegészült új nemzedék 
olyan átéléssel és meg
győződéssel játszotta, 
hogy a néző kapkodta a 
fejét és hol mosolyogva, 
hol elérzékenyülve nyug
tázta a lá tot takat . A 
harminchat tagú szereplő
gárdát állva tapsolta meg 
végül a nézősereg. 

(hg) 

A lelkes szereplőgárda nagyszerű produkcióját állva 
tapsolta meg a közönség a Tamásiban Fotó: Havasi 



4 - TAPOLCAI ÚJSÁG KRÓNIKA 2014. DECEMBER 24. 

Rövid hírek 
• NYOLCADIK alka
lommal rendezték meg az 
Országos vasutas véradó 
napot Tapolcán a VOKE 
Batsányi János Műve
lődési és Oktatási Köz
pontban. A házigazda 
intézmény igazgatója, 
Füstös Zsuzsanna arról 
tájékoztatta a lapunkat, 
hogy a véradó napra nem 
csak „mávosokat", hanem 
civileket is vártak az ajkai 
Vérellátó Állomás dolgo
zóival együtt. Tapolcán a 
ház immár harmadik 
alkalommal adott otthont a 
rendezvénynek, ezúttal 
tizenhármán gondolták 
úgy, hogy segítenek 
embertársaikon. (di) 

• A NYUGDÍJAS Ér
dekvédelmi Egyesület a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban rendezte meg 
a Karácsonyi Ünnepségét. 
A minapi eseményen 
színes műsorral lepték 
meg a résztvevőket, (szj) 

• Az ÉV VÉGI malac-
kodás jegyében december 
28-án 9.30-tól rendezik 
meg a I I I . Kolbásztöltő 
versenyt a Malomtó part
ján. A szervezők gondos
kodnak a csapatépítő 
kísérő programokól, a 
kitűnő hangulatról és nem 
utolsó sorban csapaton
ként a mintegy öt kilo
grammhúsról, (szj) 

• A FONOGRÁF Em
lékzenekar január 16-án 
19 órakor ad koncertet a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban. (szj) 

• A PESTI Magyar 
Operett Színpad január 
30-án rendezi meg újévi 
opertettgáláját Tapolcán a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban. Az este 19 
órakor kezdődő előadás 
sztárvendége Oszvald 
Marika lesz. (szj) 

• GYŰJTÉST szerve
zett rászorulók részére a 
tapolcai Németh Zsolt az 
adventi időszak, illetőleg 
karácsony alkalmából. Az 
adományokat a Városi 
Mozi épületében lévő 
irodájában vette át az 
elmúlt hetekben a vállal
kozó, aki az idén határozta 
el, hogy segít azokon, akik 
nehezebb körülmények 
között élnek. (szj) 

Kórusok találkozója 
ÉNEKSZÓ A lelkekben is karácsonyi fényt gyújt a szép muzsika 
„Az ének szebbé teszi 
az életet, az éneklő 
másokét is". Kodály 
Zoltán örökérvényű 
idézetét választották 
mottóul az ötödik 
Adventi Kórustalálkozó 
szervezői. 

Hat együttes mutatkozott 
be nagy s ike r re l a 
közelmúltban a VOKE 
Batsányi János Műve
lődési és Oktatási Köz
pontban megrendezett 
zenei seregszemlén. A 
program résztvevőit Dobó 
Zoltán, Tapolca polgár
mestere k ö s z ö n t ö t t e . 
Beszédében azt is külön 
hangsúlyozta, hogy nem 
csak a Szentháromság
szobornál, a Malomtónál 
és a lakásokban gyúltak az 
adventi fények, hanem a 
lelkekben is a kórus
ta lá lkozónak köszön
hetően. - A karácsonyhoz 
a zene szárnyán juthatunk 
el a fellépő kórusok 

Az adventi kórustalálkozón idén sem maradt el a közös éneklés Fotó: Dancs István 

segítségével, de legalább 
ennyire fontos a keresz
tény, nemzeti kultúra 
ápolása is - fogalmazott a 
polgármester, majd átadta 
a szót dr. Csernai Balázs 
atyának, aki az advent 
kettősségéről is szólt. 
- Magunkba szállunk, 
elcsendesedünk, ugyan
akkor rohanunk egyik 
áruházból a másikba, így 
készülve az ünnepekre. 
Pedig fontosabb a vára

kozó ember. A k i vár 
valakire, vagy valamire, 
Jézusra, a szeretetre, a 
családdal együtt töltött 
meghitt percekre. Bár
mennyire is távoli a 
közénk jövő Isten, amikor 
az ének hangjai fel
csendülnek, akkor érez
hetjük igazán a jelenlétét, 
mert várunk rá. Ezután a 
fellépő kórusok követ
keztek, a sort a Batsányi 
Népdalkör nyitotta, majd 

a Csobánc Népdalkör, a 
Protestáns Énekegyüttes, 
a Tapolcai Kamarakórus, 
az Oladi Szentháromság 
Kórus, és a Batsányi 
Vegyeskar lépett fel. A 
ház n e v é b e n Füstös 
Zsuzsanna igazgató mon
dott köszönetet minden
kinek. Végül Honthegyi 
Zsolt evangélikus és Zichy 
Emőke református lelkész 
intézett szép szavakat a 
résztvevőkhöz. (di) 

Épületek kiállítása 
Ybl Miklós szakrális 
épületeit bemutató 
vándork iá l l í t ásnak 
adott otthont a Wass 
Albert Könyvtár és 
Múzeum. 

Az egyik legjelentősebb 
19. századi hazai építész 
születésének kétszázadik 
évfordulójáról így emlé
kezett meg az intéz
mény. A megjelenteket 
Décsey Sándor igazgató 

köszöntötte. Dr. Kenyeres 
István egyetemi docens a 
főváros Levé l tá rának 
főigazgatója részletesen 
szólt Ybl Miklós életút
járól és munkásságáról. 
Dr. Kiss Gyula, a Szent 
I s tván Egyetem Y b l 
Miklós Építéstudományi 
Karának dékánhelyettese 
ismertette a tárlat anyagát, 
amelyet az Ép í t é sz 
mérnöki Intézet hetven 
hallgatója készített, (di) 

Dr. Kis Gyula, dr. Kenyeres István, Décsey Sándor 

November 15-én ren
dezték meg a második 
egészségnapot ebben az 
évben. Arról érdeklőd
tünk, milyen programokat 
kínált az E g é s z s é g 
fejlesztési Iroda? 
- Dr. Hubert János házi
orvos és Juhász Anna 
orvostanhallgató inter-aktív 
előadást tartott szív-érrend
szeri és cukor-betegeknek. A 
résztvevőknek lehetősége 
nyílt betegséggel, tüne
tekkel kapcsolatban kérdé
seket feltenni, illetve élet
móddal, életvitellel kap
csolatban juthattak fontos 
információkhoz. Az elő
adást követően haskörfogat 
mérést és kockázatbecslést 
is végeztünk a részt
vevőknek. Az előtérben, 
Jámbor Szilvia dietetikus 
tartott étkezési tanácsadást, 
egészséges turmixokat és 
ételeket kínált. 

-Az egészséges ételek mellett 
a mozgás is nagyonfontos az 
egészség megőrzése érde
kében. Milyen mozgás
programot lehetett kipró
bálni? 
A küzdőtér nagy színpadán, 
Németh Katalin fitness 
instruktor által vezetett Hot-
Iron edzést próbálhatták ki a 
résztvevők. 
-A lakossági fórum milyen 
eredménnyel zárult? 
Nagy számban tudtuk elérni 
a lakosságnak azt a rétegét, 
aki eddig nem ismerte 
irodánkat. A fórum, szemé
lyes találkozással egybe
kötött alkalmat adott be
mutatni az EFI irodát, és az 
általa kínált lehetőségeket. 
-Sikeresnek tartja-e az ilyen 
rendezvényeket? 
A fórum után sokan jelentek 
meg az irodában és csatla
koztak a programunkhoz, 
így sikeresnek mondható. 
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Jótékony 
célú futás 
Jótékonysági futást 
rendeztek a Tapolcai 
Trappolok a Malom
tónál a közelmúltban. 
A kedvezőtlen idő 
ellenére nagy érdek
lődés övezte a ren
dezvényt. 

A szakadó eső ellenére 
is rengetegen gyülekez
tek a Malom-tó mellett 
felállított sátornál, ahol 
Domán Gábor a tapol
cai fiitók vezetője kö
szöntötte a megjelent 
futókat, adakozókat. 
Köszönetét fejezte k i 
mindazoknak, akik 
adományaikkal segítsé
get nyújtanak a rászoru
lóknak. Ezt követően 
pedig megszólalt a zene, 
a visszaszámlálás, elraj
tolt a népes mezőny. Az 
indulók soraiban mind
két nem képviseltette 
magá. A célba érkezőket 
meleg teával, zsíros 
kenyérrel és emlék
lappal várták a szer
vezők, (ae) 

Ünnepi műsor 
TÁNCOSOK Ismét kápráztatott az Acro Dance 

Évzáró karácsonyi műsorral léptek színpadra az Acro Dance táncosai Fotó: Antal E. 

Évzáró karácsonyi és 
egyben évbúcsúz ta tó 
gálaműsorra l kedves
kedtek az Acro Dance 
tapolcai táncosai a Tamási 
áron Művelődési Központ 
színháztermében a minap. 
Fergeteges, te l tházas 

rendezvényen köszön
tötte Cseh Diána, a táncos 
lányok vezetője a vendé
geket, s bevezetőjében 
ismretette a 2014-es év 
sikereit, nagyszerű ered
ményeit, melyre nagyon 
büszke tanítványaival 

együtt. A Pink Párducok 
csapata érte el az idei 
legjobb eredményt, akik 
az A c r o D a n c e 
k a r á c s o n y r ó l arany
éremmel tértek haza. A 
remek táncesten színpad
ra lépett mindenki, (ae) 

Mikulás focipályán Jól szerepeltek 
Óvodások rúgták a bőrt 
a Csermák József 
Rendezvénycsarnok
ban a Mikulás-kupa 
gyermektomán. 

Tapolcán tovább időzött a 
Mikulás. 6-án, Miklós 
napján az utcán, a csalá
doknál, óvodákban, isko
lákban, 7-én a Malomtó
nál, 8-án a rendezvény
csarnokban tűnt fel a 
focitornán. A róla elneve
zett focitornán résztvevő 
óvodásokat megdicsérte 
és meg is jutalmazta. A 

nap délelőttjén tapolcai 
(Barackvirág, Hársfa, 
K e r t v á r o s i , Szen t 
Erzsébet, Szivárvány) és 
Tapolca környéki (nemes-
gulácsi és zalahalápi) 
óvodák csapatai mérték 
össze focitudásukat. A 
kicsik az eredményhir
detésen a Télapótól vehet
ték át az okleveleket, 
jutalmakat , édes ség 
csomagokat, majd dalok
kal, versekkel is köszön
tötték a nagyszakállút, aki 
megígérte, hogy jövőre is 
ellátogat hozzájuk, (ae) 

A tapolcai kosárlabdás gyerekek egyre jobb eredmé
nyeket érnek el a sportágban Fotó: Antal Edit 

Utánpótlás és felnőtt 
versenyen is győzel
mekkel örvendeztettek 
meg bennünket kosa
rasaink a téli tornákon. 

A Tapolcán rendezett 
Országos Kenguru Baj
nokságban két győze
lemmel első helyen vég
zett a Tapolcai Sziklák 

gárdája , Egy győze
lemmel és egy vereséggel 
második lett a Tapolcai 
Oroszlánok csapata (ed
zők: Molnár Lajos és Ko
vács Kristóf). A Veszprém 
megyei felnőtt bajnokság 
második körében a TVSE 
kosarasa i , m i n d k é t 
m é r k ő z é s ü k e t meg
nyerték, (ae) 

Rövid hírek| 
• KÉT GYŐZELEM
MEL zárta az évet sakk 
NB I/B-s csapatunk. A 
nemzeti bajnokság 3. 
fordulójában Tapolca 
Rockwool VSE- Nagy
kanizsa I I 7:5. A tapol
caiak magabiztos győ
zelmet arattak a jó erőkből 
álló kanizsaiak felett. A 4. 
fordulóban Biatorbágy-
Tapolca Rockwool VSE 
4,5:7,5. Teljesen meg
érdemelt három pontos 
tapolcai siker. Az őszi 
fordulók befejezése után a 
Rockwool a harmadik 
helyen áll. (ae) 

• BUDAPESTEN ren
dezték a tekézők országos 
egyéni döntőjét, ahol a 
Tapolca VSE két ver
senyzője is érdekelt volt a 
65 év felettiek szenior 
kategóriájában. Nyirő 
Tamás végül országos 18. 
(399 fa) lettPeszleg Gyula 
a 24. (350 fa) helyen zárta 
a viadalt. (ae) 

• A MEGYEI I . osz
tályú felnőtt labdarúgó 
bajnokságban az utolsó, 
16. fordulót bonyolították 
le. A TIAC vendége a 
Várpalotai BSK volt. A 
tapolcai csapat 1:0-s félidő 
után 4:2 arányú győzelmet 
aratott Horváth két, 
Balogh és Piskor l - l gól
jával. Egyértelmű hazai 
győzelem született. Az el
ső játékrészben a helyze
tek kihasználatlanok ma
radtak, de a 2. félidőben 
gólokban is megmutatko
zott a két csapat közötti 
különbség. A 15. fordu
lóban hazai pályán a Pere
marton volt az ellenfél. A 
jó formában játszó Patus 
gólja és két gól-passza 
döntötte el a 3 pont sorsát. 
Gólok: Szabó 2, Patus. A 
TIAC az őszt a 7. helyen 
zárta 23 ponttal. (ae) 

• BRAVÚROS győzel
met aratott a tapolcai NB 
H-es Tapolca VSE-Köl-
csey Nyomda ifi játéko
sokkal kiálló együttese, a 
Keszthelyi Spartacus SE 
sakk alakulata ellen. 
5,5:6,5 lett a keszthelyi 
meccs eredménye. (ae) 

• A VESZPRÉM me
gyei sakk csapatbajnokság 
negyedik fordulójában 
Tapolca VSE I I . - Bányász 
SKAjka7,5:4:5. (ae) A Mikulás megdicsérte a gyerekeket Fotó: Antal Edit 
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Karácsonyi koncert 
ÜNNEP Az idén is percekig zúgó vastaps zárta a hangversenyt 

Remekművek készül
tek a mézeskalácssütő 
versenyen Fotó: Havasi 

Mézesek 
versenye 
Karácsonyi hangulat 
és illat lengte be a 
Hotel Pelionta minap. 

A Tamási Áron Művelő
dési Központ immár 
harmadik alkalommal 
hirdette meg mézes
kalács sütő versenyét és 
kiállítását, amelyre re
kordszámú nevezés ér
kezett. A k iá l l í t á s t 
szakavatott zsűri érté
kelte, a tárlat anyagából 
készült füzetet pedig 
m i n d e n m é z e s k a 
lácssütő megkapta, így 
akár évek múltán is 
megelevenedhetnek az 
édes csodák. A kiállítás 
december 28-ig tekint
hető meg. (hg) 

Lelket melengető kará
csonyi hangversennyel 
zárták az idei eszten
dőt a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
gyermekkórusai, peda
gógusai és diákjai a 
római katolikus temp
lomban. 

Az immár hosszú évek óta 
hagyományosan meg
rendezendő koncerten 
ezúttal dr. Csernai Balázs 
atya köszöntötte a szép 
számú közönséget. 
A hangversenyen előbb a 
csilingelő hangú Kicsi
nyek kórusa énekelt , 
Dómján Tamásné irányí
tásával, majd a felsősök
ből álló Bárdos Gyer
mekkórus állt a közönség 
e lé , Bodor Tamásné 
karnagy vezetésével. Az 
alsósok népdalcsokorral, 
k ö z é p k o r i k á n o n n a l , 
Handel, Brahms, művek
kel, karácsonyi énekek
kel ajándékozták meg a 
szép számú közönséget, 
míg a felsősök több más 
mellett Bárdos, Kodály és 
Farkas Ferenc szerze-

A Bárdos Gyermekkórus, Bodor Tamásné karnagy vezetésével idén is csodálatos 
karácsonyi koncerttel ajándékozta meg a közönséget Fotó: Szijártó János 

ményeket adtak elő. Az 
idei műsort is versekkel, 
hangszeres számokkal 
tették színesebbé. Befeje
zésként karácsony apro
póján felcsendült a Peda
gógus Kórus is. Bajner 
Imre, a Bárdos Lajos 
Általános Iskola igazga
tója köszönetet mondott a 

szép karácsonyi hang
versenyért. Beszédében 
utalt Balázs atya vasár
napi szentmiséjére, ahol a 
harmadik gyetya meg
gyújtásához kapcsolódva 
az öröm fogalmát, annak 
lehetséges okait járták 
körbe. Az igazgató kifej
tette, fontos, hogy tud

junk örülni akár a kisebb 
dolgoknak is. Az közös 
éneklés sem maradt el, a 
Pásztorok, pásztorok, a 
Dicsőség és a Mennyből 
az angyal elhangzása után 
a még percekig tapsolt a 
közönség, a gyerekektől 
és pedagógusoktól kapott 
szép aj ándék okán. (szj) 

Adventi felvonulás Kibontakozó lélek? 
Sikeres rendezvényen 
van túl a helyi Római 
Katolikus Plébánia. 

A Veszprémi Érsekség 
Családpasztorációs Irodá
jával karöltve adtak ott
hont a színes programot 

kínáló adventi családos 
lelkinapnak. Este Balázs 
és Péter atya vezetésével 
lámpás felvonulás indult, 
amelynek végállomása
ként a templomba vonul
tak vissza a családok a 
szentmisére. (di) 

Nagy érdeklődés mellett rendeztek adventi családos 
lelkinapot a Római Katolikus Plébánián Fotó: Dancs 

ismételten 
A Wass Albert tisztele
tére rendezett megem
lékezést a magyar és a 
székely Himnusz fog
lalta szép keretbe, amit 
egy irodalmi est is 
követett. 

A programnak a névadó 
intézmény adott otthont a 
közelmúltban. Décsey 
Sándor intézményvezető 
k ö s z ö n t ö t t e a rész t 
vevőket, hangsúlyozva, 
hogy az eltelt hat esztendő 
alatt egyszer sem volt 
koszorúzás, megemlé
kezés. Dobó Zoltán pol
gármester kiemelte, Wass 
Albert és életműve példa
értékű, és számtalan oka 
van, hogy méltassuk és 
emlékezzünk rá. (di) 

Calumnia címmel jelent 
meg a közelmúltban az 
egyik legnépszerűbb 
spirituális írónő, Andrea 
Weaver könyve. 

A könyvbemutatónak a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ adott otthont. A 
tapolcai kötődésű Takács 
Andreának sikerült meg
találnia célközönségét, 

amely évről- évre bővül, 
könyvei sikerre vannak 
ítélve. - Lassan elérkezik 
az idő, amikor az emberek 
egy magasabb és bizton
ságosabb tudat felé nyit
nak. Szükségünk van és 
lesz a spiritualitásra, s 
mivel mindenkiben lélek 
lakozik, legújabb művem 
is ezt a célt szolgálja -
fogalmazott az írónő, (di) 

Szobrász é s az író találkozója 
Mayer István szobrász
művész rajzaiból nyílt 
tárlat, majd dr. Bartalis 
Imre új k ö t e t é n e k 
bemutatójára is sor került 
a közelmúltban a Wass 
Albert könyvtárban. A telt 
h á z a s p r o g r a m o n 
megjelenteket és a kiállító 
művészt Németh István 

Péter költő, könyvtáros 
köszöntötte, majd mél
tatta a Kővágóörsön élő 
szobrász, keramikus élet
útját és munkásságát. Dr. 
Bartalis Imre új könyve 
családregény, amelyben 
egy magyar-sváb-zsidó 
család történetét ismerhe
tik meg az olvasók. (d i) 


