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Tapolcai Fürdőújság

MISKOLCTAPOLCAI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK
PÁLYÁZAT
2007. szeptember 3.- 2008. február 18.

2007. október 23. – 17h
Nemzeti Ünnepünk
Az előző évhez hasonlóan, fáklyás, zászlós felvonulást tervezünk, lakóhelyünk Tapolca elejétől, az Enyedi úti
parkolótól, ahol a helyi Vegyes Kórus szereplésével az ünnephez méltó dalokat énekelnénk. A
megemlékezésen beszédet mond Dr. Nagy Kálmán Országgyűlési Képviselő, helyi lakos, majd a Miskolci
Fúvószenekar kíséretével, a felvonulást a Barlangfürdő előtt lévő sírkeresztig folytatnánk, ahol a
Gyermekvárosban élő gyerekek verseket mondanának, a Kórus énekei előtt. A helyi Polgárőrök biztosítása
mellett utunkat a Közösségi Házba folytatnánk, ahol kötetlen beszélgetést tartanánk, az 51 évvel ezelőtti
események felelevenítésével. A Miskolc-Tapolcai Rotary Klub tagjai és a Miskolctapolca Idegenforgalmának
Alapítvány tagjai is részt vesznek a programban.
A Bástya Hotel éttermében, a programban résztvevő Gyerekvárosi gyerekeknek, díszvacsorával
kedveskedünk.

2007. december 24. – 22h
Éjféli mise Tapolcai Katolikus Szikla Kápolnában
A szeretett ünnepe alkalmából és Jézus születésének a tiszteletére a tavalyi évben is kellemes színfolt volt a
Kápolnában, a Tapolcai Vegyes Kórus Karácsonyi éneklése. Ezt az eseményt ebben az évben is folytatjuk,
Dr. Sándorné Papp Edit helyi lakos, a Bartók Kórus karnagya, vezényletével, mivel a hívek részéről, méltó
elismerésben részesültünk. A Tisztelendő úr is támogatásáról biztosított bennünket, sőt a Pünkösdi, és
Húsvéti Istentiszteleten is énekelt a kórus.
Helyi virágkötők segítségével a Szikla Kápolnát ünnepi díszbe öltőztetjük.

2008. január 22. – 17h
A Kultúra Napja
Az előző évekhez hasonlóan most is megemlékezünk e jeles napról.
Helyi amatőr festőinknek már több alkalommal volt kiállítása a Közösségi Házban, erre a napra tervezünk egy
közös kiállítást, Novák Ferencné és Repka József műveiből. Az esemény megnyitóján beszédet mond
Zemlényi Attila helyi lakos, Szabó Lőrinc-díjasköltő, az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület Elnöke, majd,
Oleg Lazarev fiatal amatőr helyi író, saját verseiből mond el néhányat, mint már ezt tette több
rendezvényünkön is. A program végén Kórusunk énekel az alkalomhoz illő dalokat, Dr. Sándorné Papp Edit
helyi lakos, a Bartók Kórus karnagya, vezényletével. A Gyermekvárosi gyerekeket is meghívjuk a
rendezvényre, akik verseket mondanak.

2008. február 9.-én 7h-kor
Tapolcai disznóvágás, és zenés baráti találkozó
Már ötödik évben kerül megrendezésre a hagyományosnak nevezhető, helyi kezdeményezés a disznóvágás.
Meghívást kapnak a helyi óvoda gyermekei és szülei is. Minden évben nagy érdeklődés mellett, böllér
vezetésével, a helyszínen kerül feldolgozásra, helyi lakosok segítségével, és itt készül el a finom orjaleves,
párolt káposzta, sült hús, hurka és kolbász. A forral bort minden alkalommal más-más személy, készíti el saját
szájíze szerint, melyből minden csepp el szokott fogyni.
Hagyományos mondókákkal, elevenítenénk fel a régi néphagyományt, a falusi verseket, köszöntőket Kucskár
Tibor a Miskolc-Tapolcai Rotary Klub tagja mondja el.
A Közösségi Házba több vendéget is meghívunk, ebből az alkalomból, mint ahogy máskor is szoktunk.
A vacsora után zenés táncos, szórakoztató műsorral zárjuk a programot.
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