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Tapolcai Fürdőújság

Megújult weblap Miskolctapolcáról
www.miskolctapolca.net
Új honlap kezdte meg működését a www.miskolctapolca.net oldal, melyet a Miskolctapolca
Idegenforgalmáért Alapítvány üzemeltet.
Sok hasznos információt tartalmaz a helyi vendéglátásról, az idegenforgalmi látnivalókról,
programokról
Bő választékát mutatja a helyi szálláshelyeknek, mely hasznos információval szolgál az ide látogató
turistáknak.
A helyi civil élet aktív résztvevőit is bemutatja az érdeklődőknek, értékesítésre váró ingatlanok nagy
választéka is megtalálhatok az oldalon.
Kellemes időtöltést, jó böngészést kívánunk minden kedves látogatónak!

Tapolcán, egy fejlődni akaró közösségről
A mi családunk nem tősgyökeres Tapolcai, csupán 10 éve élünk itt. Mindig szerettünk volna
egy szűkebb közösséghez tartozni, mivel mindketten a férjemmel vidékről kerültünk először a
fővárosba, majd Miskolcra.
Nekünk Tapolca gyermekkorunk emlékét adta vissza. Nagy séták a jó levegőjű ősi fák között a
parkban, a vasárnapi misékre hívó és a déli harangszó, az utcabeli emberek egymás iránti figyelme,
mind-mind ezt igazolja. A nagyvárosi élet „durva zaja „ ahogy Ady Endre egyik versében írja „bántja
lelkünket „ Ezért szeretünk itt élni, örömünket teljessé tette a Tapolcai Közösségi Ház megléte. Úgy
gondoljuk emberi melegség, együttérzés, vidámság, összetartozás élményét adja nekünk. A
rendezvényeken többen kellene részt venni, hogy más is megélhesse azt, amire ez a Közösségi Ház
létrejött.
Örömet, vidámságot hozott életünkbe a Vegyes Kórus megalakulása is. Mi tagok, azt valljuk, nem
vagyunk jó hangú énekesek, de szeretünk tiszta szívből énekelni. Ez a közös éneklés felmelegíti
lelkünket és talán azokét is, akik meghallgatnak minket. Ezen kórusunk szellemi atyja egy nyugdíjas,
dalos kedvű, közösségi életet összetartó társunk Kamecz István.
Szeretnénk, ha több ilyen aktív ember segítene minket, jelenlétével és ötleteivel.
Nő klubunk is van, igaz még nagyon a kezdetén tartunk. Néhányan összejövünk kéthetente, és
teázás mellett beszélgetünk. Egészségünk megőrzéséről, kézimunkáról, főzésről, ünnepeink,
családunk hagyományairól. Hasznos lenne, ha többen lennénk és kicserélhetnénk tapasztalatainkat
sok-sok témáról. Egy- egy filmvetítés, könyvismertetés is gazdagítana bennünket.
Fiataljainkat is szívesen bevonnánk programjainkba, egymástól sok mindent tanulva, eltölteni 1-2
órát.
Tudom a dolgozó, gyermekeket nevelő családoknak kevés a szabadidejük, de sok nyugdíjas is él itt
Tapolcán, őket is nagy szeretettel látnánk közöttünk.
Jó lenne, ha többen lennénk ezen eseményeken, hogy a közös élmény, az örömteli együttlét
megsokszorozódhatna
Csépányi Kálmánné
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