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Egyre népszerűbb a természetjárás
VESZPRÉM Megtartotta
évértékelő közgyűlését a
veszprémi Bakony Termé-
szetbarát Egyesület. Az
elmúlt években a megye
élvonalában szereplő civil
szervezet ismét az első
helyre került. Taglétszám-
ban és túrateljesítésben is
növekedésről számolt be
Harkai Ferenc, az egyesület
elnöke.

A tavalyi év teljesítményét
még nagyban meghatározta a
koronavírus, ennek ellenére
mozgalmas időszakot tudhat
maga mögött az egyesület. A
taglétszám az elmúlt évhez
képest is emelkedett, annak
ellenére, hogy három túratárs-
tól kellett végső búcsút venni.
Balláné Szabó Anikó, Beöthy
Judit és Plank Károly emléke
előtt egyperces néma felállás-
sal tisztelegtek a túratársak. Új
tagok felvételével az egyesület
160 lelket számlált 2021-ben,
amivel továbbra is Veszprém
megye legnépesebb civil szer-
vezete maradt a veszprémi ba-
kancsos egyesület.
Az elnöki beszámolóból

megtudtuk, hogy tavaly az
egyesület tagjai 823 túranapon
vettek részt, ebből gyalogtúrá-
val 656 napot, kerékpáros tú-
rával 112 túranapot, két napot
magashegyi kerékpártúrával
töltöttek. A nyolcnapos vízitú-
rára tizenegyen vállalkoztak.
Amint azt már a bakonyo-

soktól megszoktuk, a túra-

útvonalak karbantartásából,
jelzésfestésből is alaposan ki-
vették részüket azt elmúlt év-
ben. Munkatúrával 144-en 51
napot töltöttek el. Legjelentő-
sebb vállalásuk tavaly is a tu-
ristautak jelzéseinek felújítása
volt, ebben az egyesület 18
tagja vett részt, összesen 417
órát dolgoztak, és többmint öt-
ven kilométeren újították meg
a felfestett jelzéseket. Részt
vállaltak az erdei kerékpárút

nyomvonalának – Veszprém–
Márkó – megtervezésében, a
jelzések felfestésében, aminek
idén kell elkészülnie. Ezen
túlmenően Harkai Ferenc 101
kilométer jelzésfestés-ellen-
őri tevékenységet is elvállalt.
Részt vettek októberben az
MTSZ szervezésében rende-
zett kéktúrázónapon szakasz-
felelősként, továbbá városi,
megyei turistatalálkozók szer-
vezésében tevékenykedtek.

Szeptemberben salgótarjáni
bázissal többnapos kirándu-
lásra mentek. Jó hangulatú,
emlékezetes napokat töltöttek
el huszonnyolcan, többek kö-
zött szlovákiai kirándulással.
A Bakony Természetbarát

Egyesület a legeredményesebb
tagszervezete lett 2021-ben is a
Veszprém Megyei Természet-
járó Szövetségnek (VMTSZ).
Az egyéni teljesítmények
alapján négyen – Nász Zoltán,
Horváth Ilona, György Lőrinc
és Balázs Ferenc – megkapták
az országos túramozgalom
kiváló minősítésű fokozatát.
A Dél-Dunántúli Kéktúrát
hatan teljesítették, míg a Bala-
ton-felvidéki Kéktúrát 15-en,
hárman pedig a Tihany–Pan-
nonhalma zarándokutat járták
végig, Mészáros Károly és
György Lőrinc pedig a félma-
raton kupamozgalmat. Többen
első helyezést értek el a me-
gyében. A gyermek gyalogos
kategóriában Szőke Gábor,
illetve Harkai Dóra, hölgy
szenior gyalogos kategóriában
Komlósi Anna lett a legjobb,
felnőtt hölgy kerékpárosok
közt Csiszár Magdolna, felnőtt
férfi kerékpárosoknál Mosoly-
gó János az első. A megye leg-
jobb felnőtt hölgy gyalogos tú-
rázója Csornai Edina lett, míg
a férfi felnőtt kategóriában
Harkai Ferenc végzett az élen,
így a veszprémi Bakony Ter-
mészetbarát Egyesület 2021-
ben is megőrizte a megyei első
helyet. GTM

Több mint ötven kilométeren újították meg a felfestett turistajelzése-
ket az egyesület tagjai Fotó: Bakony TE

Különleges találkozás
Tudomány randevúzik művészettel a diákok projektjében
AJKA Bródy Imre fizikus,
kémikus, a kriptongázas
izzó feltalálója életét,
munkásságát kívánja
megismertetni az Európa
Kulturális Fővárosa 2023
program keretében a Kris-
tály-völgy Egyesület.

AzAjka Bródy Imre Gimnázi-
um 23 fős csapata tanáraik és
képzőművészek segítségével
már el is kezdték a munkát,
amelyben a képzőművészet
és az irodalom eszközeivel fe-
jezik ki gondolataikat. A cso-
port tagjai április közepén fel-
keresték a kriptongyárat, ahol
Bródy Imre tevékenykedett.
Ott szerzett élményeik alapján
a képzőművészet iránt érdek-
lődők által készített plakátter-
veiket május 31-én Kocsis Le-
vente és Jáger Réka grafikus
vezetésével beszélték meg. A
diákok fotóztak és videóztak,
jelenleg már fotómontázsokon
is dolgoznak.
Az irodalom iránt érdeklő-

dőknek az iskola egykori di-
ákja, Beck Zoltán énekes, szö-
vegíró, egyetemi adjunktus, a
projekt művészeti vezetője
adott útmutatást, aki elmond-
ta, hogy az iskolába érkezése
előtt járt a gyárban, ahol a ter-
melésbőlszármazószínesüveg-
darabokat is látott. Azok kin-
csek, egy fontos korszak em-
lékei. Visszaemlékezett gyer-
mekkorára, amikor társaival a
Torna patak medrében keresték
a kincseket. Kérte a diákokat,
hogy az emberi oldalról köze-
lítsék meg a történetet.
Beck Zoltán kérdésünkre

elmondta, hogy a gimnáziumi
évek alatt rosszul tanult, mivel
az iskola akkor a kreativitást
nem igazán támogatta, nem
érezte magát otthon a falai kö-
zött. A mai iskolának már más
a szellemisége. Örömmel vesz
részt a projektben, amelynél a

kreativitásnak óriási a szere-
pe. A Bródy mint Superman
projektben az ipari emlékeken
kívül meg lehet fogalmazni a
művészetek nyelvén azt, hogy
milyen volt egy ember, aki hitt
abban, hogy képes teremteni
valamit, ami addig nem volt. A
levegőből kivonni olyan anya-
got, amely utána jobbá teszi az
emberek életét. Beck Zoltánt a
gyárban az fogta meg, hogyan
élhettek az ott dolgozó embe-
rek. Megnézte az öltözőben
hagyott személyes tárgyakat,
elgondolkodott, hogy az egy-

mást keresztnéven szólító em-
berek hogyan tölthették min-
dennapjaikat.
A projektben Kersner Ákos

és Galláné Antal Nikoletta se-
gíti a diákokat.
Varga Andrea, a Kristály-

völgy Egyesület elnöke el-
mondta, örül, hogy a fiatalok
lelkesen dolgoznak, komolyan
veszik a feladatot. Tevékeny-
ségük segít abban, hogy kö-
zelebb hozzák az embereket a
tudományhoz, tartsák életben
a Bródy-kultuszt. A Krip-
tongyár épülete az Európa
Kulturális Fővárosa program
támogatásával hamarosan
megújul.
Antalné Galla Nikolettá-

tól megtudtuk, hogy a jelent-
kezés önkéntes alapon tör-
tént. Olyan rálátást kapnak
a különböző művészeti ágak
közös alkotói folyamataira,
amelyet máshol nem tudnak
megtapasztalni.

A diákokat a kriptongyárban
tett látogatás során magával
ragadta a hangulat. Szakmai
segítséget is kapnak, hogy öt-
leteik miként válhatnak igazán
kifejező alkotássá. Bródy éle-
téről és munkásságáról is sokat
beszélgettek.
– A projekt lényege, hogy

a csatlakozók önszántukból,
szellemi kíváncsiságból tevé-
kenykednek ebben az összmű-
vészeti kalandban – válaszolta
kérdésünkre Kersner Ákos. Ez
egyszerre múltidézés, hagyo-
mányőrzés és ugyanakkor a
jövő lehetőségeit kutató szelle-
mi utazás is, amelyben minden-
ki kibontakoztathatja kompe-
tenciáit, hiszen zenét, színpadi
darabot, díszletet és sok egyéb
mást is létrehozhatnak a diákok.
Egymást inspirálják, ahogy
egykor Bródy Imre tette a csa-
patával, egyik ötletből bomlik
ki a másik, egyik gondolat szüli
a következőt. TA

Beck Zoltán arra kérte a diákokat, hogy az emberi oldalról közelítsék meg a történetet Fotó: egyesület

Bródy Imre hitt
abban, hogy

képes teremteni
valamit, ami

addig nem volt

GYÁSZJELENTÉS

LAKÁSFELÚJÍTÓK figyelem! Ke-
rítés, kapu, előtető, teraszkorlát
szakszerű kivitelezése. Számlá-
val, rozsdamentes kivitelben is.
Tel.: 06-20/851-3919, e-mail:
pal.gorog52@gmail.com

*951750*

SZOLGÁLTATÁS

VENNÉK hulladékvasat, satut, üllőt,
vas szerszámokat. 06-30/256-9952

*953778*

VESZPRÉMI lakos vagyok, a Ba-
latonalmádi Horgászegyesületnél
horgászom. Horgász társat keresek,
aki gépkocsival, esetleg csónakkal
is rendelkezik. Természetesen a
felmerülő költségeket megosztanánk.
06-20/232-9898

*953789*

VÖRÖS tojórécék, tyúkok szállítva
eladók. 06-30/224-6007

*954303*

SÁRGABARACK eladó termelőtől
cefrének, lekvárnak, szállítással.
06-70/297-4065

*954008*

ELADÓ vastag, akác parketta 60.000
Ft/5 m3 . 06-30/682-0842, EUTR-
AA6230326.

*954166*

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csőkamerázás!
Gyorsan, tisztán, igényesen! Nyug-
díjaskedvezmény. Gyömörei Péter,
06-20/540-2591.

*943676*

ÁLLAT-NÖVÉNY

RÉGI bútorokat, képcsarnokos ké-
peket, horganyzott kádat, fateknőt,
hastokot, gyalupadot vásárolok.
06-70/388-1389

*954302*

SZOLGÁLTATÁS

OKTATÁS

FÁRAÓ Gold Kft. befektetőket ke-
res korrekt feltételekkel, évi 12%
hozammal. Hívjon bizalommal! 06-
70/398-9999

*952884*

MEZŐGAZDASÁGI tanfolyamokat
szervezünk Veszprém, Pápa, Ta-
polca helyszíneken. Aranykalászos
gazda (E-000683/2014/A005), Fa-
kitermelő (E-000683/2014/A026),
Méhész (E-000683/2014/A027),
Gyümölcspálinka-gyártó (E-
000683/2014/A018), Dísznövény-
kertész (E-000683/2014/A050),
Gyógy- és fűszernövénytermesztő (E-
000683/2014/A048), Falusi vendég-
látó (E-000683/2014/A050) tanfolya-
mokról érdeklődjön: 06-96/529-621,
DEKRA Oktatóközpont, Győr, Corvin u.
50. FEsz: E-000683/2014.

*890452*

MEGEMLÉKEZÉS
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
Smi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk,mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él, s örökre ottmarad!”

Gondoljonmindazokra,
akikmár nem lehetnek velünk!

LapunkMegemlékezés rovata
segít Önnek ebben.

VENNÉK régi motorkerékpárokat,
akár nem működőket is. Simsont,
Puchot, Jawát, Komárt, ETZ-t. 06-
30/256-9952

*953781*

EPER, meggy! Még mindig szedd
magad. Csikvándon, a Polgár Kerté-
szetben. H-SZ 7-18 óráig, vasárnap
7-12 óráig. Tel.: 06-30/665-0835,
06-30/204-3600.

*954169*

MOTOR, KERÉKPÁR

NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghá-
lók júniusban 50%-os kedvezménnyel,
+10% nyugdíjaskedvezmény! Akció
részleteiről érdeklődjön: 06-20/500-
8185.

*948634*

PALATETŐK szigetelését VILLAS
bitumenlemezzel, összeszokott csa-
pattal vállalom. Határidőre, 20 év
tapasztalattal, 10 év garanciával.
06-70/378-0263

*948940*

VÁLLALKOZÁS

VEGYES

RÉGISÉG

SÍKPALATETŐK bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitumenes
lemezzel. 12 év garancia! Laposte-
tők szigetelése. 06-30/227-7082,
www.palatetok.hu

*941421*

hogy üzlete
sikeres legyen!

Hirdessen,

SÍRKŐKÉSZÍTÉST vállalok. Gránit,
műkő, helyreállítás, tisztítás, elem-
cserék rövid határidővel. Forduljon
hozzám bizalommal! Horváth Rudolf
kőfaragó, 06-20/513-9475.

*943397*


