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Tapolcai Fürdőújság

MISKOLCTAPOLCAI HÍREK
A 2003. évben alakult Miskolctapolcai Kulturális és Sport Egyesületen belül egyre élénkebb
szervezeti élet folyik. Az Egyesület egyes rendezvényei szűkebb, célzott csoportoknak, mások szélesebb rétegeknek szólnak. Előbbiekhez a kézimunkázó hölgyek részére szervezett Női Klub, és a
futballkedvelőknek való Old Boys futballcsapat sorolható, melyek heti rendszerességgel tartják
találkozóikat. A focicsapat különböző bajnokságokon is eredményesen szerepelt (Holcim Kupa,
Kőhalmi Kupa). Ide sorolhatók még a gyermekek részére szervezett egy és több alkalomra kiterjedő
rendezvények is, buszos Vadasparki kirándulás óvodásoknak, számítógépes hálózati játékok
iskolásoknak, gyermek kerékpárverseny pénzbeli támogatása, sakkverseny, magán-gazdaság
bemutatása iskolásoknak, stb.
Az egyesület más rendezvényei pedig szélesebb réteget céloznak, úgymint gyalogtúrák szervezése
a Bükkbe, autóbuszos kirándulás Szlovákiába, ehhez kapcsolódó gyalogtúra a Tátrába,
színházlátogatások Szegedre, Budapestre, rendezvénylátogatás az Aggteleki Cseppkőbarlangba,
múzeumlátogatások Ópusztaszeren, Miskolcon, Budapesten. Ide sorolhatók továbbá a rendszeres
és csaknem kivétel nélkül nagysikerű társas összejövetelek is úgymint Erzsébet-Katalin bál,
évbúcsúztató, valamint a Tápéi Házasok Klubjának, továbbá a csángó gyerekeknek
vendégszereplése, bemutatkozása. Utóbbiak részére Miskolctapolcai Rotary Klubbal közösen
sikeres ruha-cipő és játékgyűjtést is szerveztünk. Több világutazó is tartott sokakat érdeklő,
vetítéssel egybekötött élménybeszámolót.
A 2006. év elején alakult férfi-női vegyes kórus dr. Sándorné Papp Edit vezetésével ugyancsak
rendszeres és eredményes munkát végez. Ezt bizonyítja a pünkösdkor, az államalapítás
évfordulójára valamint karácsonykor történt fellépéseik a tapolcai református templomban és a sziklakápolnában, szentmiséhez kapcsolódva. A katolikus templomban – misén szokatlan módon – a
nagyszámú, még állóhelyeket is elfoglaló hallgatóság mindkét alkalommal, tapssal is megköszönte a
kórus szereplését. Egyéb nem egyházi rendezvényeken is fellépett külön műsorral a vegyes kórus,
nevezetesen az emlékmű (kereszt) avatás valamint az október 23-i helyi megemlékezés alkalmával
is. Úgy gondolom, hogy a fentiekben vázolt, az Egyesület keretében és szervezésében folyó
szervezeti élet a mai világban figyelmet és támogatást érdemel.
Kamecz István

NŐI KLUB
Tapolcán a Közösségi Házban működik a női klub, melynek én 3 éve a tagja vagyok.
Nyugdíjasként egyedül élek, és ez a közösség számomra kikapcsolódást jelent, hiszen
kéthetente, kedden 18h-kor, összejövünk, hol kézimunkázunk, beszélgetünk, teázunk, kártyázunk,
filmet vetítünk, stb.
Ezen kívül, közösen szervezve nevezetesebb kiállításokat látogatunk meg, és színházi
előadásokra is elmegyünk.
A közös túrák összehoznak bennünket, ahol jó hangulatban szalonnát sütünk, gombát, szedret
szedünk.
Én szívesen festek szabadidőmben otthon. Képeimből, tavaly kiállítást is rendeztünk a
Közösségi Házban, amiről az újságok is hírt adtak. Ez számomra nagy megtiszteltetés volt és
örömmel töltött el, hogy a Tapolcai lakosok is megismerhették munkáimat.
Lányom, sőt unokám is voltak már a rendezvényeken, amik mindig nagyon jól sikerültek,
különösen a Farsangi, és Szilveszteri mulatságok. A disznóvágáson is jól éreztük magunkat.
A Tápéi Házasok műsora különösen kedves volt számomra, mert lányom barátai látogattak meg
minket, a Közösségi Házban, és egy kellemes szórakoztató műsort adtak a részünkre.
Én csak ajánlani tudom a többi nőtársamnak, hogy jöjjön el a klubunkba, ahol szeretet és jó
hangulat vesz körül minket.
Novákné Stella
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