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Jegyzet
Több, mint koncert
Tudod, ez nem pusz-
tán csak egy koncert, 
ez itt egy társadalmi 
esemény - mondja egy 
zenész ismerősöm a 
rendezvénycsarnok-
ban tartott újévi hang-
versenyről. Én örü-
lök, hogy ezt mondja, 
hiszen gyakorlatilag 
néhány nappal koráb-
ban ugyanezt gondol-
tam, majd írtam le a 
Tapolcai Ifjúsági Fú-
vószenekar koncert-
jéről a tapolcaimedia.
hu online oldalon. 
Aztán folytatjuk az 
eszmecserét. - Gon-
doljuk csak el, hogy 
egy tizennéhányezres 
kisvárosból ezer em-
ber eljön egy zene-
iskolai tanulókból 
és tanárokból álló 
fúvószenekar kon-
certjére. Ez bizonyos 
szempontból megle-
pőbb dolog, mintha 
egy klasszikus zenei 
eseményt a veszpré-
mi arénában teltházas 
érdeklődés kísérné.  
Vagy Budapesten, 
legalább 150000 em-
ber látogatna el egy 
hangversenyre, ahol 
akusztikus hangszerek 
szólnak, ahol nem a 
Rolling Stones, az AC/
DC, esetleg Madonna 
a fellépő. Nehéz lenne 
mást gondolni erről, 
mint ami nyilvánva-
ló: tapolcainak lenni 
majdnem egyet jelent 
azzal, hogy ott aka-
rok lenni az ifjúsági 
fúvósok aktuális újévi 
koncertjén, örülök 
neki, hogy minden 
jegy elkelt, de nagyon 
szomorú vagyok, ha 
nekem nem jutott... 
/Töreky László/      

Két újonnan vásárolt és 
a speciális használat-
ra átalakított dízel Fiat 
kisáruszállító jármű-
vet adott át Tapolca ön-
kormányzata nevében 
Dobó Zoltán polgármes-
ter a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Szolgáltató 
Kft. részére a minap a hi-
vatal udvarán. A két Fiat  
bekerülési értéke 10 mil-
lió forint plusz ÁFA volt, 
megvásárlásukat teljes 
egészében a tapolcai ön-
kormányzat finanszíroz-
ta.

Mezőssy Tamástól, az étel-
szállítókat hamarosan 
üzembe állító városi cég 
ügyvezetőjétől megtud-
tuk, a haszongépjármű-
vek cseréje időszerű volt, 
hiszen a korábbiak már 
17 évesek voltak, 200 ezer 
kilométernél is többet fu-
tottak városon belül, ami 
jelentős elhasználódással 
járt. (Megtudtuk, hogy a 
napokban már az új gép-
járművekkel végzik a cég 
munkatársai az ételkihor-
dást.) Dobó Zoltán polgár-
mester az átadáson hang-
súlyozta, nagyon fontos, 
hogy az étel minden idő-
járási körülmények között, 
pontos időben megérkez-
zen az intézményekbe és 
a magánmegrendelőkhöz 

egyaránt. Ugyanakkor az 
is fontos, hogy mindez jó 
megjelenéssel, megfelelő 
higiéniás körülmények kö-
zött történjen- indokolta a 
polgármester a járművek 
megvásárlását. Mezőssy 
Tamás ügyvezető megkö-
szönte a speciális gépjár-
műveket, a város hozzáállá-
sát, majd elmondta, hogy a 

helyi diák és közétkeztető 
óriási fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt egy 
évtizedben. – Bátran el-
mondhatom, hogy ma 
olyan konyhatechni-
kai szinten áll a tapolcai 
közétkeztető, amelyhez 
hasonló minőséget sok-
csillagos szállodákban és 
luxus tengerjáró hajókon 

lehet látni. E fejlettségi 
szint mellett, régi szállító 
gépjárműveink még in-
kább elhasználódottnak 
tűntek. A napokban esz-
tétikus feliratok, ábrák is 
kerülnek az új autókra, 
a közétkeztető nevével, 
logójával, a cég szolgál-
tatásainak felsorolásával- 
árulta el a cégvezető./tl/

Új járművek a helyi közétkeztetés szolgálatában

Mezőssy Tamás jelképesen átveszi az új, speciálisan ételszállításra átalakított 
haszonjárművek kulcsait Dobó Zoltán polgármestertől                              Fotó: tl

A közönségnek annyira 
tetszett a hangverseny, 
hogy többször is vissza-
tapsolta a Tapolcai Ifjúsá-
gi Fúvószenekart szom-
baton este a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban tartott hagyomá-
nyos újévi koncertjén. A 
város és a helyi zeneisko-
la életében hosszú évek 

óta kiemelkedő zenei és 
társadalmi eseménynek 
számít a zenekar fellépé-
se.

A támogatójegyek gya-
korlatilag mind egy szálig 
elkeltek... Folytatás a 4. 
oldalon A Tapolcai Ifjúsági 
Fúvószenekar újévi sikere 
címmel.

Filmzenékkel bűvölték  
el a közönséget

Péni Béla karnagy és az fúvószenekar koncert közben Fotó:mt

„Ablakaink”: Idén 
négy Veszprém megyei 
településről érkeztek 
alkotók Tapolcára
           5. oldal

Hatalmas veszteséggel 
járt a II. Világháború. 
A doni katasztrófa
áldozataira emlékeztünk
            2. oldal
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Éppen 77 éve, a sokszo-
ros túlerő három nap 
leforgása alatt a magyar 
hadtörténet legnagyobb 
katasztrófáját idézte elő. 
A sok tízezer áldozatról 
és a valós tényekről so-
káig beszélni sem volt 
szabad. 

Vasárnap, a város ka-
tolikus templomában, 
helyi hívek és katonai 
hagyományőrzők előtt,  
Csonka Nándor tapolcai 
plébános emlékezett és 
mondott misét a Donnál 
elesett magyar katoná-
kért. Később a jelenlévők, 
köztük tapolcai város-
vezetők és az Egységben 
Tapolczáért Egyesület 
több tagja, a közeli Szent 
István parkba vonultak, 

ahol folytatódott a közös 
ima, a főhajtás, majd a 
gyertyagyújtás az áldoza-
tokért. 
1943. január 12-én a 
szovjet seregek áttörték 
a magyar arcvonalat, és 
néhány hét alatt felmor-
zsolták seregeinket. A 
Magyar Királyi második 
Honvéd Hadsereg két-
százezer katonájából vé-
gül alig hatvanezren tér-
hettek haza, a legtöbben 
elestek vagy hosszú évek-
re hadifogságba kerültek. 
A magyar katonáknak 
több mint kétszáz kilo-
méteres frontvonalat kel-
lett védeniük. 
A téli hadfelszerelés nem 
érkezett meg, a német 
hadvezetés pedig az ígé-
retek, szerződések ellené-

re nem látta el korszerű 
fegyverekkel a magyar 
katonákat. Ráadásul a 
német Dél Hadseregcso-
port vezetése, amelynek 
alárendeltségében a má-

sodik magyar hadsereg 
szolgált, megtiltotta a né-
met tartalékok bevetését, 
a magyarokat azonban az 
utolsó emberig való ki-
tartásra utasították. /tl/

Imával, gyertyagyújtással, katonai tiszteletadással 
emlékeztünk a Don-kanyarban elesett magyar áldozatokra

Az idegen földön elesett sok tízezernyi magyar áldozat 
emlékének megőrzése hazafias kötelességünk    Fotó:tl

Egy nagy családhoz ha-
sonlította Tapolca város 
lakosságát és az ünnepi 
esemény résztvevőit egy-
aránt Dobó Zoltán a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ színháztermé-
ben tartott újévi köszön-
tőjében. A polgármester 
továbbra is nyitottságot, 
párbeszédet, együttgon-
dolkodást, együttműkö-
dést ígért a helyi társa-
dalom minden szereplője 
irányába. Hangsúlyozta, 
a legfőbb közös cél a vá-
ros vonzerejének, attrak-
tivitásának, közösségi 
szellemének, lakosság-
megtartó képességének 
megtartása, illetve erősí-
tése.

A hagyományos ünne-
pi esemény alkalmából 
megteltek a TÁMK szín-
háztermének széksorai, 
hiszen gyakorlatilag min-
den olyan meghatározó 
szereplő meghívást kapott 
a rendezvényre, aki szo-
rosan kapcsolódik, kö-
tődik a város közvetlen 
működtetéséhez, politikai, 
gazdasági, kulturális, ci-
vil életéhez. Dobó Zoltán 
egyfajta összegzést adott 
az elmúlt öt év legfonto-
sabb célkitűzéseiről, ered-

ményeiről, amelynek “ve-
lejét”, lényegét a mostani 
önkormányzati ciklusban 
is meg kívánja tartani a 
városvezetés. A polgár-
mester szerint, a tapolcai-
ak jó szándékú együttmű-
ködésére, egy jól működő 
közösség összatartására és 
tenniakarására van szük-
ség, hiszen ” mindenki 
akarja a jót, de azt annyi-
féleképpen, ahányan csak 
vagyunk”. Elhangzott, a 
következő öt évben a vá-
ros a szolgáltató jelleget 
kívánja erősíteni, olyan 
feladatokat felvállalva a cél 
megvalósítása érdekében, 
mint helyi egészségügy 

fejlesztése az állami lehe-
tőségeken túl, az életkö-
rülmények, a helyi meg-
élhetési esélyek javítása, 
a cégekkel, civil szerveze-
tekkel, szolgáltatókkal tör-
ténő szoros együttműkö-
dés kialakítása és erősítése, 

a közösségi média, a város-
marketing fejlesztése, a he-
lyi közösség tagjaiban lévő 
tettrekészség, kreatív, job-
bító szándék kiaknázása.– 
Szeretnénk, ha az elkövet-
kező öt év mindannyiunk 
számára a magánéletben, 
a közösségi színtereken és  
szakmai vonalon egyaránt 
egyfajta sikertörténetté 
válna. Ennek érdekében 
kérem Önöket, legyenek 
velünk szigorúak és kö-
vetkezetesek, mint egy jó 
szülő a gyermekével. Ez a 
város egy család, amely ak-
kor működik jól, ha gyen-
geségeinket, erősségeinket 

ismerjük, ha közös célja-
ink vannak. Ebben a csa-
ládban pedig a gyerekek a 
legfontosabbak, a követke-
ző generáció-fogalmazott 
a gondolatsor elsődleges 
értelmén túl, a város jövő-
jére, lakosságmegtartó ké-
pességére is célozva Dobó 
Zoltán polgármester. Az 
ünnepi beszédet állófoga-
dás követte a művelődési 
intézmény aulájában, ahol 
igényes élőzene mellett, 
pezsgős koccintás, svéd-
asztalos ünnepi vacsora, 
beszélgetés, kellemes han-
gulatú együttlét várt a je-
lenlévőkre. /tl/

Újévi köszöntő és fogadás

Dobó Zoltán polgármester pohárköszöntőt mond a 
város hagyományos újévi összejövetelén            Fotó: tl

Dobó Zoltán: 
„szeretnénk, ha 
az elkövetkező öt 
év minden
tapolcai életében 
sikertörténet 
lenne”
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Történelmi beszélgetés 
sorozatot indít, illetve új 
elemekkel bővíti kultu-
rális programkínálatát a 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum az idei évben.

Minderről Dr. Décsey Sán-
dor tájékoztatta lapunkat. 
Az intézmény igazgatója 
elmondta, a CLLD kínál-
ta pályázati lehetőségek-
kel a tapolcai könyvtár is 
élt, helyben megpályázott 
és pozitív elbírálásban 
részesült programjaikat 
idén valósíthatják meg. A 
programok első állomása 
a Wass Albert irodalmi-
történelmi est lesz február 
18-án. A városban már ha-
gyományosnak mondható 
a száműzött erdélyi irodal-
már nevéhez és szellemi-
ségéhez szorosan kötődő 
színpadi produkció éven-
kénti megrendezése, amely 
tavaly különösen színvo-
nalas előadásban öltött tes-
tet. Ezt a minőség irányába 
mutató tendenciát folytat-
ják az előadás rendezői és 
szereplői a 18-i műsorral 
is, amelyre a tavalyi évhez 
hasonlóan a TÁMK szín-
háztermében kerül sor. Új 
elem az intézmény kínála-
tában egy márciusban in-
duló, majd negyedévente 
megrendezett történelmi 
beszélgetéssorozat. Amint 
azt Dr. Décsey Sándortól 
megtudtuk, a rendezvé-
nyek Tapolca 1945-1990 
közötti időszakának társa-
dalmi, gazdasági, kulturá-
lis vetületeit veszik majd 
górcső alá, amelyet az orál 
history módszerével, mo-
derált csoportos interjúk 
során elevenítenek majd 
fel a résztvevők a városi 
múzeum falai között. A 
tervek szerint, az első be-

szélgetés témája a helyi 
vasút, a vasutasok élete 
lesz, „Nohabok és társaik” 
címmel. Erről és a sorozat 
többi eseményéről is tele-
víziós felvétel készül. A ké-
sőbbi beszélgetések során, 
a laktanyai-, „bauxitvárosi” 
életet, az Y- házakba költö-
zők érkezését, mindennap-
jait, vagy éppen a kulturá-

lis élet egykori színterei, 
például a VOKE, az Ifiház 
vagy éppen a HEMO törté-
netét, a háztáji gazdaságok, 
a hétvégi kiskertek, a ki-
egészítő jövedelmet jelentő 
szőlőmunkák korszakát, az 
MHSZ világát, a majdnem 
NB1-be jutott Bauxit fut-
ballcsapat történetét eleve-
nítik fel a kor tanúi. Gya-
korlatilag a szocializmus 

évtizedeit, helyi és szemé-
lyes emlékeken nyugvó 
történelmét dolgozza fel a 
sorozat, a közember szem-
szögéből megvilágítva a 
korszak mindennapjait. 
A korábbi években már 
meglévő, bevált kulturális 
programjait 2020-ban is 
folytatja az intézmény. Áp-
rilisban a Költészet Napja, 
május végén a gyermekna-
pi koncert, nyáron a Mú-
zeumok Éjszakája, ősszel 
a Népmese napja, majd a 
gyermekkönyvhét előadá-
sai, télen az adventi kon-
cert színesíti majd Tapolca 
kulturális életét. Része a 
könyvtári-múzeumi prog-
ramoknak egy időszaki 
kiállítás megrendezése is, 
amely régi mesterségek he-
lyi tárgyi emlékeit kívánja 
bemutatni a közönségnek 
a könyvtár falai között. Ez-
úttal a famegmunkálás és 
a kerámiaipar fennmaradt 
helyi értékeiből állít össze 
egy szép kiállítási anyagot 
az intézmény - tájékoztatta 
lapunkat Dr. Décsey Sán-
dor igazgató. /tl/

A személyes visszaemlékezések fókuszában az elmúlt évtizedek 
Tapolcája. Többek között a  helyi vasút, a laktanya, az Y-házak 
világa is górcső alá kerül a negyedévente megrendezett fórumokon

Történelmi beszélgetések

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum rendezvényeinek 
egyik legfontosabb célja a múlt helyi emlékeinek
feltárása                                                            Fotó archív:tl

Drávecz Balázs gyógy-
kezelésének támogatá-
sára összegyűlt pénz-
adományt adott át az 
Egységben Tapolczáért 
Egyesület nevében Dobó 
Zoltán polgármester és a 
gyűjtésben partner Bap-
tista Szeretetszolgálat a 
mai nap délelőtt a pol-
gármesteri hivatalban.

Amint arról már koráb-
ban beszámoltunk, az 
Egységben Tapolczáért 
Egyesület a leukémiás, 
őssejt beültetésen átesett 
széchenyis diák gyógy-
ulásának támogatására 
gyűjtést szervezett az el-
múlt hetekben. Hasonló 
adománygyűjtéssel járult 
hozzá jótékonysági akció 
sikeréhez a Széchenyi is-
kola, továbbá korábban 
egyéb tapolcai intézmé-

nyek, vendéglátóipari he-
lyek tulajdonosai, magán-
személyek, vállalkozások 
is. A mostani gyűjtés bevé-
telének komoly részét egy 
közelmúltban megrende-
zett diszeli jótékonysági 
koncert eredményezte, 
ahol számos ismert tapol-
cai kulturális csoport lé-
pett színpadra, természe-

tesen ingyenesen, őszintén 
azonosulva a rendezvény 
céljával. A gyűjtésekből 
befolyt pénzeket és Dobó 
Zoltán saját polgármes-
teri felajánlását vehette át 
a mai napon a beteg fiú 
nagyapja, aki ígérte, az így 
összegyűlt többszázezer 
forintot hamarosan eljut-
tatja a családhoz. A közeli 
hozzátartozó elmondta, 
Balázs állapota, közérze-
te hullámzó, a kezelések 
mellékhatásaként, legyen-
gült immunrendszere 
nem tudja megvédeni a 
vírusoktól, gyulladások-
tól. Nincs ereje, állandó 
odafigyelést, orvosi be-
avatkozásokat igényel. A 
létminimum határán élő 
családra, a családi költ-
ségvetésre hatalmas terhet 
ró Balázs gyógyíttatása, 
az anya szükséges állan-

dó budapesti jelenléte, az 
utazások, a gyógykezelés 
különböző mellékköltsé-
gei. A tervek szerint, a fiú 
március körül térhet haza, 
itthon légszűrő berende-
zésekre, sterilszobára lesz 
szüksége, amelyek szintén 
nagy költséget jelentenek 
a családi kasszára nézve- 
tudtuk meg. /tl/

Jótékonyság

A város polgármestere és Bertalan Csaba az Egységben 
Tapolczáért egyesület átadja a pénzadományt     Fotó:tl

A CLLD kínálta 
pályázati
lehetőséggel
a város könyvtára 
és múzeuma is élt

Attól még, hogy valahová 
be tudsz illeszkedni, nem 
biztos, hogy oda is tartozol! 
Hogy szűkebb és tágabb 
környezetedben hogy vi-
selkedsz, az annak a függ-
vénye, hogy önmagaddal 
milyen a kapcsolatod. Mi-
nél jobban értékeled azt, 
aki vagy, minél biztosabb 
vagy önmagadban, minél 
nagyobb az önbecsülé-
sed, annál könnyedebben 
mozogsz szociális térben. 
Ha személyiségednek ezt 
a szegmensét vizsgálom, 

akkor látni fogom az írás-
jegyeidből, hogy van-e a 
beilleszkedésre igényed, és 

ha igen, azt 
milyen for-
mában és 
milyen cél-
lal teszed. 
Társas kap-
csolataid-
ban mek-

kora a dominanciaigényed, 
azt milyen formában érvé-
nyesíted. Tudsz-e, akarsz-e 
alkalmazkodni egy adott 
közösségben és ott, hogy 
érzed magadat. Van-e au-
tonómiára igényed, és meg 

tudod-e őrizni a szuvere-
nitásodat több ember tár-
saságában, vagy magukkal 
ragadnak és feladva az ön-
állóságodat, tőlük teszed 
függővé a hangulatodat 
és engedsz a befolyásolá-
si szándékuknak. De az is 
láthatóvá válik, hogy szá-
modra mekkora a jelentő-
sége a mások, rólad kiala-
kított véleményének. Képes 
vagy-e önmagadat annak 
látni, amilyen valójában 
vagy. Esetleg annak alapján 
mondasz magadról ítéletet, 
amilyennek a környezeted 
lát. /Gosztola Brigitta/

GRAFOLÓGIA
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... Folytatás az első oldal-
ról. Megközelítőleg ezren 
foglaltak helyet a küzdőtér, 
illetve a lelátó széksorai-
ban, köztük városi, megyei 
képviselők, önkormányzati 
vezetők, intézményveze-
tők. A Péni Béla karnagy 
vezette zenekar ezúttal 
nagysikerű filmek zenéit, 
zenei részleteit szólaltatta 
meg, természetesen fúvós 
és ütőhangszerekre átdol-
gozva a híres és népszerű 
műveket. A zenei blokkok 
között Kovács Melinda, a 
Tapolcai Városi Televízió 
főszerkesztője beszélt az 
előadott művekről, filmek-
ről és filmek zeneszerző-
iről. Először azonban a 

László király induló, majd 
az Ammerland szólalt meg 
a zenekar tolmácsolásában, 
ez utóbbi fúvószeneka-
ri művet a tavaly elhunyt 
Dr. Sáry Gyula tiszteleté-
re játszotta el a zenekar. A 
zene, a zenekar rendkívül 
szépen, tisztán szólt, ekkor 

már megérezte a közön-
ség, hogy az elkövetkező 
két óra nem mindenna-
pi élményeket tartogat a 
hallgatóság számára. Sorra 
szólaltak meg a világszerte 
népszerű gyöngyszemek: a 
Kis hableány, a Karib-ten-
ger kalózai, a Farkasokkal 
táncoló, a Lánglovagok, az 

Aladdin, az Oroszlánki-
rály, A szépség és a ször-
nyeteg, az elmaradhatatlan 
Rózsaszín párduc, majd 
Webbertől a Jézus Krisz-
tus szupersztár, az Evita, a 
Macskák leghíresebb rész-
letei, később a kellemes 
ABBA slágergyűjtemény. A 
világ leghíresebb filmzenéi, 

zeneszerzőinek felsorolá-
sából semmilyen körülmé-
nyek között nem hiányoz-
hat Ennio Morricone neve. 
A Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar nagyobb örömet 
nem is okozhatott volna a 
közönségnek, minthogy 
eljátssza a Volt egyszer egy 
vadnyugat, illetve a Jó, a 

Rossz és a Csúf című fil-
mek rendkívül fülbemászó 
és szuggesztív zenei aláfes-
téseit. Talán nem véletlen, 
hogy ezek után nem igazán 
szerette volna a publikum, 
hogy a zenekar csak úgy 
távozzon, szűnni alig aka-
ró tapssal, lelkes ovációval 
követelte, és meg is kap-
ta a ráadást a helyenként 
zenei, előadói poénoktól 
sem visszariadó Péni Béla 
karnagytól és zenekarától. 
A koncert szünetében el-
hangzott, a tavalyi évben 
a Telekom Veszprém kézi-
labdásainak tapolcai szur-
kolói által alapított Ihász 

József Emlékdíjat a zenekar 
egy tehetséges fuvolistája, 
Mersics Lili kapta. A Tapol-
cai Ifjúsági Fúvószenekar 
erkölcsi kötelességének 
tartja, hogy bekapcsolód-
jon a mellrák elleni küz-
delembe. Ennek apropóján 
arra kérték a közönséget, 
hogy minél nagyobb szám-

ban vegyenek részt a január 
14-én 17 órakor a Tapolcai 
Városi Moziba szervezett 
megelőzésről szóló előadá-
son, amelyet a szurkolói 
kör szervezett. Elhangzott 
az is, hogy a Tapolcai Ifjú-
sági Fúvószenekar Egyesü-
let 2019-ben volt először 
jogosult az adó 1 %-ára, 
közel négyszázezer forintot 
kapott. A koncert szüne-
tében jelentették be, hogy 
Dobó Zoltán polgármester 
2020-ban félmillió forint-
tal támogatja a zenekar 
működését. A közönségtől 
elismerő tapsot kapott a 
gesztus. /tl/

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar újévi sikere

A város fúvósai és ütősei nagyobb örömet nem is okozhattak volna az ezer fős tapolcai  közönségnek, mint
Ennio Morricone szerzeményeinek nagyszerű tolmácsolása                                                                          Fotó: mt

A két órányi 
koncert nem 
mindennapi zenei 
élményeket 
tartogatott a 
publikumnak

Szűnni alig akaró tapssal követelte vissza a színpadra 
a fúvószenekart a publikum. A zenekar valósággal
fürdött a közönség szeretetében                         Fotó: mt
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Története során hatodik 
alkalommal hívta életre 
a megyei Amatőr Kép-
zőművészeti Mozgalom 
az Ablakaink elnevezésű 
tárlatot, amelyre idén öt 
Veszprém-megyei telepü-
lés alkotóköre, egyesülete 
hozta el pályamunkáit.

Az eseménynek hagyo-
mányosan a Tamási Áron 
Művelődési Központ adott 
otthont, ahol az alkalom-
ból 48 művész 80 alkotá-
sából nyílt  kiállítás pén-
teken. A művészi munkák 
korábban már zsűri előtt is 
megmérettek, most díjaz-
ták azokat.
Az amatőr alkotókat, a 
művészetkedvelő közönsé-
get Barczáné Tóth Boglár-
ka a rendezvénynek helyet 
biztosító TÁMK igazgatója 
köszöntötte, bemutatva az 

idei résztvevőket, az ajkai, 
alsóőrsi, balatonfüredi, 
herendi és helyi alkotó-
kat, alkotóköröket és a 
szervezőket, köztük a ren-
dezvény ötletgazdáját és 

motorját, Tihanyiné Bálint 
Zsuzsannát. A kiállítást 
Dobó Zoltán polgármester 
nyitotta meg, aki elmond-
ta, ötödik alkalommal áll 
az Ablakaink tárlat amatőr 
művészei előtt, így alkalma 
volt belelátni abba a tevé-
kenységbe, ami egyszerre 
jelent örömteli szabadidős 
elfoglaltságot az alkotók-
nak és hasonló örömet 
azoknak is, akik a művé-
szeti produktumot befo-
gadják. A polgármester az 
idei kiállítási anyag euró-
pai építészet tematikájára 
utalva elmondta, kulturá-
lis szempontból a helyünk 
Európában van és egyetlen 
európai nemzet mellett 
sincs okunk szégyenkezni, 
amikor a művészeti alko-
tómunka helyi eredmé-
nyeire tekintünk. – Köszö-
nöm Önöknek, hogy itt, 
ilyen rendezvény kapcsán 

is meg tudjuk mutatni, 
hogy milyen európainak 
lenni, magyarnak lenni és 
idetartozni a Balaton-felvi-
dékre- fogalmazott Dobó 
Zoltán. A megnyitót kö-
vetően emléklapot vett át 
Tamási Áron Művelődési 

Központ igazgatójától az 
idei Ablakaink kiállítás kö-
zel ötven megyénkben élő 
alkotója, majd a zsűri által 
legjobb képzőművészeti 
munkáknak és alkotók-
nak járó elismerés átadása 
következett. A Baranyai 
Zoltánné, Veszeli Lajos 
és T.Szabó László alkotta 
szakmai zsűri ezúttal öt dí-
jat, két különdíjat és szin-

tén kettő Nívó-díjat ítélt 
meg a legszinvonalasabb 
pályamunkák alkotói-
nak, akik Dobó Zoltántól 
és Barczáné Tóth Bog-
lárkától vették át elisme-
réseiket. Szücs Wagner 
Magdolna, az Ajkai Kép-
zőművészeti Egyesület 
tagja, Horváth Veronika, 
az Alsóőrsi Képzőművé-
szeti Egyesület tagja, Fejes 
Sándor, a Balatonfüred és 
Környéke Múzsa Művé-
szeti Közhasznú Egyesület 
tagja, Fogl Ildikó, a Heren-
di Vizuális Műhely tagja, 
Somogyiné Varga Anikó, a 
Tapolcai Képzőművészkör 
tagja vehette át 2020-ban 
az Ablakaink oklevelét és 
emlékplaketjét. A zsűri 
két kiállítót különdíjban is 
részesített: Végh – Mozgai 
Heni a Balatonfüred és 
Környéke Múzsa Művésze-
ti Közhasznú Egyesületből 

és Sütő György a Tapolcai 
Városi Képzőművész Kör 
tagja- kapta meg az elis-
merést. Ebben az évben a 
zsűri nem csak a különdí-
jak átadásával volt forma-
bontó, de a tárlat „Nívó-
díj”-át is két alkotó között 
megosztva ítélte oda. Az 
okleveleket és a Horváth 
Róbert tapolcai szobrász-
művész által készített em-
lékplakettet és hozzá, 20 
ezer Ft értékű ajándékutal-
ványt vehetett át a Heren-
di Vizuális Műhely tagja, 
Szilágyi Mariola és a Bala-
tonfüred és Környéke Mú-
zsa Művészeti Közhasznú 
Egyesületből Irázi Ökrös 
Géza. A győztes pálya-
munkákról és alkotóikról 
készült, Veszeli Lajos által 
megfogalmazott, papírra 
vetett szakmai értékelést 
Dégi Alexandra, a TÁMK 
munkatársa olvasta fel. /tl/

“Ablakaink” Veszprém megye legjobbjai Tapolcán

A kiállítás témája Európa volt. A megye számos pontjáról érkeztek képek      Fotó:tl

Tihanyiné Bálint Zsuzsa 
saját versét szavalja F: tl

A zsűri az idei 
Nívó-díjat két
alkotónak ítélte 
meg
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A Telekom Veszprém 
kézilabda csapat tapol-
cai szurkolói csoportja 
figyelemfelhívó előadást 
szervezett a városi mozi-
ban. Pásztor Enikő saját 
tapasztalatait osztotta 
meg a mellrákkal kap-
csolatban. Átadták az 
Ihász József Emlékdíjat 
is.

A Telekom Veszprém ké-
zilabda csapat tapolcai 
szurkolói csoportja, foly-
tatva decemberi jótékony-
sági akcióját, január 14-én 
a mellrákkal kapcsolatban 
szervezett ingyenes elő-
adást a moziban. Pupos 
Csaba szervezőtől meg-
tudtuk, az összegyűjtött 
adományokból kívánják 
támogatni a mellrák elle-
ni küzdelem kampányát. 
Csaba Sopronban hallot-
ta, egy közeli jó barátja- a 
családja révén egyébként 
Tapolca környéki kötő-
désű – Pásztor Enikő elő-
adását a betegségéről és 

az életéért vívott harcról. 
Már akkor tudta, hogy az 
ügy mellé kell állniuk. A 
tapolcai találkozó volt az 
első állomása egy előadás-
sorozatnak, melyet orszá-
gos szintűvé kíván emelni 
a tapolcai szurkolói cso-
port. Délután a helyi gim-
názium 11. és 12. évfolya-
mos diáklányai, este pedig 
a moziban bárki meghall-

gathatta az előadást, ahol 
elhunyt szurkolótársuk és 
barátjuk emléke előtt tisz-
telegve adták át harmadik 
alkalommal, az Ihász Jó-
zsef Emlékdíjat az előadó 
Pásztor Enikőnek. Enikő 
saját történetét osztotta 
meg az érdeklődőkkel. 
– Néhány nap híján egy 
éve indult a történetem. 

Tavaly, január közepén 
diagnosztizáltak nálam 
egy nagyon agresszív 
mellrákfajtát – kezdte a 
visszaemlékezést Enikő. 
Elmondta, a gyász idősza-
kában kellett szembenéz-
nie a rákkal, hiszen az idő 
tájt veszítette el édesany-
ját, aki ugyanabban a be-
tegségben hunyt el, mint, 
amit nála megállapítottak 
(korábban pedig nagyma-
máját is a mellrák győz-
te le). Nagyon gyorsan 
történt minden. Azonnal 
megkezdték Enikőnél a 
kezelést. Életének egy drá-
mai időszaka következett. 
Hihetetlen erő volt benne, 
és tudta, hogy a betegség-
gel együtt egy küldetést 
is kapott. A kezdetektől 
fogva felvállalta a beteg-

séget, félelmeivel szembe 
szállt, és érezte, hogy ezzel 
másoknak is erőt adhat. 
Végig vezette naplóját, és 
viszonylag hamar meg-
fogalmazódott benne az, 
hogy a visszaemlékezése-
ire építkezve ki kell majd 
adnia történetét könyv 
formájában is. Küldeté-
sének vallja, hogy minél 

több emberhez eljusson, 
megoszthassa tapaszta-
latait, illetve minél több 
nő figyelmét felhívhassa a 
szűrővizsgálatok fontossá-
gára. Sokan voltak kíván-
csiak Enikő történetére 
Tapolcán. 
Előadása magával ragadta 
az érdeklődőket. Egy erős 
nő állt előttük, akit az élni 
akarás, a pozitív gondol-
kodás vitt és visz előre – 
hiszen további műtét vár 
még rá. 
Őszintén beszélt tapasz-
talatairól, gondolatairól, 
érzéseiről, félelmeiről, két-
ségeiről. Azzal tudott hatni 
hallgatóságáral, hogy egy 
hétköznapi ember szavai-
val próbálta megismertet-
ni, hogy milyen az, ha, le-
sújt a mellrák. /me/

Mellrák utáni életéről mesélt

Ihász József özvegye (balról), Pupos Csaba, a szurkolói 
kör szervezője, és Pásztor Enikő előadó”           Fotó: me

Szembeszállt a 
rettegett rákkal 
a soproni hölgy. 
Története, kitar-
tása erőt adhat 
mindenkinek

A magyarországi színhá-
zakból és a televízió kép-
ernyőjéről is jól ismert 
művészek játékával kelt 
életre a Tamási Áron Mű-
velődési Központ színház-
termében Neil Simon Kü-
lönterem, avagy vágytól 
asztalig komédiája az év 
első keddi napján.

Hogy mi a közös hat ide-
genben? Az, hogy a végén 
kiderül, nem is annyira ide-
genek egymásnak. A tör-
ténet helyszíne az elegáns 
párizsi LA Casette Hotel 
különterme, ahová rejtélyes 
vacsorameghívást kap há-
rom nő és ugyanannyi férfi, 

akik arra próbálnak meg 
rájönni, miért pont őket in-
vitálták meg a különösnek 
ígérkező összejövetelre. A 
bonyodalom ott kezdődik, 
miután fény derül a sze-
replők közti, addig nem 
nyílvánvaló kapcsolatra. A 
történet középpontjában a 
házasság és a múltban, vagy 
a karakterekben mélyen el-
temetett párkapcsolati él-
mények, emlékek, sérelmek 
állnak. Ezeket boncolgatja 
a hat szereplős darab, olyan 
neves művészek, színészek 
és szinkronhangok tolmá-
csolásában, mint Csepregi 
Éva, Hegyi Barbara, Pikali 
Gerda, Bozsó Péter, Kere-

kes József és Szalma Ta-
más. Az előadást követően 
sokáig zúgott a vastaps a 
zsúfolásig megtelt nézőté-
ren. (me)

Neves színészek és szinkronhangok

Bonyodalom nők és férfiak 
között                   Fotó: me

Egy rejtélyes meghívás, amely miatt sok titokra derül fény

 A Hajléktalanokért 
Közalapítványon ke-
resztül, a célra elnyert 
kétmillió forintból egy 
konténerházat vásárol-
hatott a Tapolcai Hajlék-
talan Személyek Átmene-
ti Szállása novemberben. 
Ezzel elindította a köz-
területen élők számára 
az úgynevezett ”alacsony 
küszöbű szolgáltatást” a 
helyi szociális intézmény.  
Az udvari konténerház 
azoknak jelent átmeneti 
menedéket, akik nem ké-
pesek betartani a szálló 
szabályzatát.  

– A program fő célja a 
fagyhalál elkerülése, a haj-
léktalanok befogadásához 
megfelelő körülmények 
biztosítása- mondta el la-
punknak Magvas Zoltán 
vezető. - A tizenkét négy-
zetméter alapterületű, 
három személyes, fűthe-
tő lakó-konténerházat a 
szállás udvarára telepítet-
tük. A konténer könnyen 
tisztítható, fertőtleníthető, 
abban matracok, plédek 
szolgálják a kényelmet- 
tette hozzá. 
A 2018. október 15-ei jog-
szabályváltozásokat kö-
vetően újabb feladatokkal 
kellett szembenéznie az 
intézménynek, valamint 

a tapolcai hajléktalan-el-
látásnak - tudtuk meg. 
- A nappali melegedő és 
az átmeneti szálló éle-
tét házirend szabályozza. 
Annak nem túl szigorú 
szabályai ellenére az utcai 
életre berendezkedett haj-
léktalanok vagy önszán-
tukból, vagy a szabályok 
súlyos megszegése miatt 
eddig nem vehették igény-
be szolgáltatásainkat. 
A házirend az alapvető 
jogokat hivatott ugyanis 
biztosítani, így a szolgál-
tatásainkat igénybe vevő 
ellátottak nyugodt pihené-
sének megteremtése fon-
tos célunk. A hajléktalan 
szálló szolgáltatásait éjjel 
és nappal is igénybe vehe-
tik azok, akik az egyébként 
nem szigorú házirendnek 
azon pontját betartják, 
hogy nem részegek. 
-De ez nem detoxikáló! 
- figyelmeztet az illeté-
kes. -Aki ezt nem tudja 
betartani, részeg, drogos 
állapotban van, az mehet 
a konténerházba. A kon-
ténert a krízisidőszak kez-
detén, november elején 
nyitottuk meg, azóta jól 
működik, kihasznált. Így 
mostanra sokkal kevesebb 
a konfliktus a szállón – 
árulta el az intézmény ve-
zetője, Magvas Zoltán. /tl/

Konténer az udvaron, 
fagyhalál ellen
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A 2020-as év első vasár-
napján a labdarúgók vet-
ték birtokba a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nok pályáját.

A hagyományos Újévi 
Kupa – férfi teremlab-
darúgó tornát szokás 
szerint maximális, tizen-
hat csapat részvételével 
indították útjára a szer-
vezők. Egész nap szo-
ros volt a küzdelem, a 
dobogó legfelső fokára 
végül a Lapland, a máso-
dik fokára a helyi TIAC 
VSE együttese az 1Kis 
foci, míg a harmadikra a 
Nightmare csapata állha-
tott. A TIAC egyébként 

két csapattal indult, akik a 
negyed döntőben játszot-
tak egymás ellen. 
A legjobb kapusnak a 
bronzérmes együttesből 
Péntek Axel Noel, míg 

a legjobb játékosnak a 
TIAC-os Vers Mátét vá-
lasztották. A gólkirályi 
címet a győztes csapatból 
Pergel Bence vihette haza 
(tizenöt góllal). /me/

Éremmel köszöntötték az újévet

Az ezüstérmes TIAC csapata. Különdíjas Vers Máté                          
                                                                              fotó: csarnok

Az idei év első világku-
pa versenyén, Németor-
szágban Siklósi Gergely 
egyéniben, majd Rédli 
Andrással és társaikkal 
csapatban is megszerez-
ték az aranyérmet.

Jól indult az idei év Sikló-
si Gergelynek, aki a nyá-
ron szerzett első egyéni 
felnőtt (budapesti) világ-
bajnoki címe mellé, most 
első egyéni világkupa 
győzelmét is magáénak 
tudhatja. A január máso-
dik hétvégéjén megren-

dezett, heidenheimi Férfi 
párbajtőr egyéni Világku-
pán, a 332 főt számláló 
mezőnyben Siklósi nagy-
szerű vívással harcolta ki 
magának a döntőbe ju-
tást, ahol a koreai olimpi-
ai bajnok Parkot győzte le 
egyetlen tussal 15:14-re. 
Rédli egyéniben a 64. he-
lyen zárt. 
A Férfi párbajtőrcsapat 
Világkupa 35 indulója 
között elképesztő tel-
jesítményt nyújtott az 
Andrásfi Tibor, Berta Dá-
niel, Rédli András és Sik-

lósi Gergely összeállítású 
magyar együttes. 
Céltudatosan meneteltek 
előre a versenyen, a döntő-
ben pedig 45:43-ra győz-
ték le Franciaországot, 
megszerezve az aranyér-
met. Ezzel a győzelemmel 
jelentős hátrányból visz-
szaszerezte reális olimpi-
ai kvalifikációs esélyeit a 
csapat. Válogatott edző 
Dancsházy-Nagy Tamás, 
edzők: id. Andrásfi Tibor, 
Dancsházy-Nagy Tamás, 
illetve Udvarhelyi Gábor. 
/me/

Dupla arany a heidenheimi VK-ról
- Siklósi és Rédli taroltak

Volt ok az örömre Heidenheimben. Az aranyérmes férfi párbajtőrcsapat, köztük 
Siklósi és Rédli.                                                                                         Fotó: Augusto Bizzi

Arany- és ezüstéremmel 
zárta a tavalyi évet Siklósi 
Gergely és Rédli András 
párbajtőrvívó.

Az adventi várakozás utol-
só hétvégéjén, a budapesti 

Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokban rendez-
ték meg a hat fegyvernemes 
országos bajnokságot, ahol 
az egyéni, százkilencven in-
dulót számláló versenyben 
Siklósi ezüstérmet szerzett, 

Rédli pedig az ötödik helyen 
zárt. A huszonkilenc férfi 
párbajtőrcsapat versenyében 
a Rédli András, Siklósi Ger-
gely, Hosszú Dániel és Somfai 
Péter alkotta Budapesti Hon-
véd SE együttese nem talált 
legyőzőre, így az arany-
érmet vihette haza. Edző 
Dancsházy- Nagy Tamás és 
Udvarhelyi Gábor. (me)

Honvéd arany Siklósival
és Rédlivel

Bolla József ötödik helyen 
zárta a tavalyi évet, Né-
metországban, a testépítő 
világbajnokságon.

A hamburgi NAC Interna-
tional Ms. & Mr. Universe 
2019 viadalon a ”Body Over 
40” kategóriában érte el a 
tapolcai az előkelő ötödik 
helyezést. A versenyen való 
részvételéhez Tapolca Város 
Önkormányzata is hozzájá-
rult. Sikerével csak tetézte 
az amúgy is eredményes 
őszt, amikor a PCA Hun-
gary viadalon masters ka-
tegóriában szerezte meg a 
magyar bajnoki címet. /me/

Ötödik a vb-n a tapolcai 
testépítő bajnok

Bolla József Fotó: Facebook

13. alkalommal alakítják 
bálteremmé a Csermák 
József Rendezvénycsarno-
kot, február 7-én. A Sport-
gálán, városi díjátadón és 
sportbálon a kiemelkedő 
sportolók, edzők tavalyi 
eredményeit, munkáját dí-
jazzák.
 
Kapunyitás 18.30-kor, kez-
dés 18.45-kor. A díjátadó 
ünnepséget Dobó Zoltán 
polgármester nyitja meg. 
Az est „show vivője”, Hor-
ti Gábor sportriporter lesz. 
A sportgálán adják át az év 
legjobb sportolói, verseny-
zői, legjobb testnevelői, 
edzői díjakat, a „Hoppá”- 
díjakat, a legjobb sportolói 
címet, valamint a Testneve-
lés és Sport kitüntetést. A 
vacsora és a bál ideje alatt 

a jó hangulatról a Silver 
Band Tánczenekar gondos-
kodik. A szervezők minden 
vendéget welcome drikkel 
köszöntenek, továbbá in-
gyenes Selfie Cam áll majd 
rendelkezésre. Az est folya-
mán lehetőség nyílik tom-
bola vásárlására is, melynek 
fődíja két fő részére 3 nap/2 
éjszaka félpanziós ellátás-
sal, illetve wellness haszná-
lattal Balatonalmádiban, a 
Hunguest Hotel BÁL Resort 
szállodában. Tombolasorso-
lás 00.30 órakor. Belépőjegy 
ára 6500 Ft/fő. Asztalfogla-
lás és jegyértékesítés a Vá-
rosi Moziban, a Tourinform 
Irodában, valamint a csar-
nokban lehetséges. Továb-
bi információk a Csermák 
József Rendezvénycsarnok 
Facebook oldalon. /me/

Idén sem marad el 
a népszerű Sportgála

2018 legjobb sportolója Gaál Zsóka volt    Fotó: archív

A tapolcai természetjárók év eleji túraterve:
01.25. szombat: Nagyvázsony- Kab-hegy- Nagyvázsony
01.29. szerda, sétatúra: Vörs-Vörsi betlehem- Vörsi- kilátó- 
Vörs
02.01. szombat: Balatonederics- Vadlány futóút- Vonyarc-
vashegy
02.05. szerda, sétatúra: Keszthely, Balaton Múzeum
02.08. szombat: Szentbékkálla- Tűz útja tanösvény- Almádi 
monostor- Széles- forrás-Monostorapáti
Folytatás a hátsó oldalon februári túratervek címmel

S I K E R
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Gergely Róbert társu-
lata, a Gergely Theáter 
jól bevált vendég Tapol-
cán. Ezúttal sem kellett 
csalódnia a TÁMK szín-
házbérleteseinek, hiszen 
egyik legszórakoztatóbb, 
legpikánsabb előadását 
hozta el a budapesti tár-
sulat a helyi színházra-
jongóknak a napokban.

A Nő a tét című, Ales-
sandro Capone és Rosario 
Galli tollából született 
kétfelvonásos modern, ze-
nés vígjáték Gergely Róbert 
rendezésben és szereposz-
tásában, bátran kijelenthe-
tő, egyetlen unalmas, ne-
vetés nélküli perccel sem 
büntette a tapolcai pub-
likumot. A sztori pedig 
egyszerű: négy idősödő 
férfi, Pablo (Lippai László) 
, Nick (Gergely Róbert), 
Will (Forgács Gábor) és 
John (Dányi Krisztián) ti-
zenkét éve minden hétfő 
este pókereznek, ugratják 
egymást, ahogy közeli jó 
ismerősökhöz, barátok-
hoz illik. Egy szokványos, 
de a megszokottnál ese-

ménytelenebbnek és kel-
lemetlenebbnek ígérkező 
estén pattan ki az ötlet: mi 
lenne, ha egy örömlány 
meghívásával dobnák 
fel a partit?Az ál éjszakai 
pillangó képében Yvonne 
(Némedi-Varga Tímea) 
végül meg is érkezik, ha-
talmasat alakít, a felaj-
zott férfinép pedig annak 
rendje és módja szerint 
csődöt mond. John és 
Yvonne kivételével na-
gyot veszítenek az öreg 

macsók a meglepő for-
dulatot is tartalmazó ero-
tikus pókerjátszmában. 
A veszteséget viszont, 
ahogy egy jó komédiához 
illik, senki sem bánja, hi-
szen ezúttal a vesztesek is 
kiválóan szórakoztak. A 
helyzet és jellemkomikai 
elemekben egyaránt bő-
séges produkció, cseppet 
sem meglepő módon, 
hosszantartó vastapsot, 
ovációt kapott a tapolcai 
közönségtől. /törekyl./

Amikor a tét ledér

A budapesti társulat egyetlen nevetés nélküli percet 
sem engedélyezett a tapolcai publikumnak        Fotó: tl

A tapolcai rendőrök egy 
órán belül elfogtak egy 
közveszéllyel fenyegető 
férfit- adta hírül a napok-
ban a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság.

A szóban forgó illető ez 
év január 4-én 16 óra 17 
perckor arról értesítette 
a rendőrséget, hogy egy 
korábbi, általa vélt sérel-
me megtorlásaként elin-

dul, és felgyújt két családi 
házat, egyet Szigligeten, 
egyet pedig Badacsony-
tomajon. A rendőrök 
elvégezték az adatgyűj-
tést, majd annak ered-
ményeként azonosították 
a feltételezett telefonálót. 
Később - a bejelentéstől 
számított egy órán belül 
- Tapolca egyik utcájában 

elfogták az 56 éves he-
lyi lakost. A férfit ezután 
előállították a Tapolcai 
Rendőrkapitányságra, 
majd őrizetbe vétele mel-
lett gyanúsítottként ki-
hallgatták. Ellene közve-
széllyel fenyegetés bűntett 
elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folyik 
nyomozás. /tl/

Gyújtogatással fenyegetett, 
szólt a rendőröknek is

A Tapolcáról indult Novák 
Zalánnak napról napra 
szurkolhatunk az Exatlon 
Hungary televíziós mű-
sorban.

Januárban indult az sport- 
reality második évada, ahol 
a Bajnokok (egykori és je-
lenlegi élsportolók) és a Ki-
hívók (akiknek kiemelkedő 
szerepet játszik életében a 
sport) mérik össze erejüket, 
kitartásukat a képernyőn. 
Minden nap, helyileg a Do-
minikai Köztársaságban 
speciálisan kiépített pályá-
kon versenyeznek, melyek 
különféle elemekből épül-
nek fel. A tapolcai Novák 
Zalán funkcionális edző-
ként dolgozik a hétközna-
pokban, a versenyben pedig 

a Kihívók csapatát erősíti. A 
múlt héten vetített tizen-
egyedik adásban, a „Sárvi-
lágban” Zalán hátsérülést 
szenvedett, emiatt egy ver-
senynapot ki kellett hagy-
nia, de szerencsére a pén-
teki adásban már visszatért 
a viadalba, így továbbra is 
szurkolhatunk neki. /me/

Novák Zalán F: ExatlonH.

Februári túratervek:
02.12. szerda, sétatúra: Badacsonytördemic- kerékpárút- 
Szigliget
02.15. szombat: Hegyesd- Gilicés-tó- Felső-erdő- Bondorói- 
kulcsos ház- Kinlód- Monostorapáti
02.19. szerda, sétatúra: Kapolcs- Imár- Gyertyános-Pula
02.22. szombat: Sátormapuszta- Sátorma-erdő- Szentbékkál-
la- Monostorapáti
02.26. szerda, sétatúra: Ódörögd- Véndeki- erdő- Tapolca
02.29. szombat: Nyirád, Csemetekert- Deáki- hegy- Deáki- 
erdő-Sümeg

Hajrá Zalán! SPORT




