Tapolcai egyesület a kultúráért
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Egyre színesebb és sokrétűbb tevékenységgel, programokkal várja
az érdeklődőket a Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre a
Gyerekekért Egyesület. Feith Károly elnök tájékoztatása szerint
egyesületük 2003. januárjában alakult, azzal a céllal, hogy kiindulási
pontot és keretet biztosítson a miskolctapolcai kulturális és
sportélet számára.
Tagjaik száma jelenleg 160 fő, segítenek szabadidős-, kulturális és
sportprogramok szervezésében, emellett kiadványok megjelentetését és
terjesztését
is
felvállalják
ebben
a
körben.
Feith Károly elmondta, hogy az egyesületen belül jelenleg több sikeres
klub és szakkör is működik. Ilyen a Nőklub, Szabóné Kertész Katalin
vezetésével, a Dalárda Klub, Kametz István vezetésével, a Kerékpár
Klub, Ginovszky Máté vezetésével, illetve a Túra Szakosztály, Kovács
József egyesületi alelnök vezetésével. Van az egyesületnek focicsapata
is - a Miskolctapolca- Justicia Old Boys - őket dr. Maksa Csaba irányítja,
a számítógépes hálózati játék klub vezetője pedig Ostorházi Ádám.
Az egyesület színes programokat, szabadidős tevékenységeket szervez
tagjai számára, Feith Károly példaként megemlíti az immár
hagyományossá váló tapolcai disznótort, a szüreti bált, a borkóstolót, a
Halowen Partyt, a spanyol estet, a szilveszteri, Mikulás napi
rendezvényeket, a Rotary jótékonysági bált, a betlehemezést.
Rendszeres bükki túrákat, kirándulásokat szerveznek, kulturális
rendezvényeket látogatnak: megtekintették a Diósgyőri Várjátékokat, és
az
Új
Nemezti
Színházat
is.
Az egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek
adományaiból, illetve pályázatokból fedezik. Az éves tagdíj 1000 forint,
székhelyük a miskolctapolcai Közösségi Ház, amelyet a közelmúltban
szintén sikerült felújítani - itt működik a miskolci Polgármesteri Hivatal
kihelyezett ügyfélszolgálata is. Várják mindazok jelentkezését - nem
csupán Tapolcáról, hanem bárhonnan - akik egyetértenek az egyesület
céljaival, részt kívánnak venni a programjaiban, s azokat bármilyen
formában
támogatni
kívánják.
- Ez egy szigorúan politikamentes szerveződés! - hangoztatta
nyilatkozatának végén Feith Károly. - Szeretnénk, ha Miskolctapolcán
egy pezsgő társasági, társadalmi, kulturális és sportélet folyna,
szeretnénk, ha az egyesületünket minden tapolcai a sajátjának érezné,
kortól, nemtől, és politikai hovatartozástól függetlenül, hiszen az
óvodásoktól a nyugdíjasokig, tényleg minden korosztály számára vannak
programjaink.

