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Könnyű széllel szállni az égen...
A repülőstársadalom is megemlékezett a trianoni békediktátum 100. évfordulóján
A trianoni országvesztés 
századik évfordulójáról a 
magyar repülős társada-
lom is megemlékezett a 
múlt hónapban. 2020. jú-
nius 4-én délelőtt pontban 
10 órakor számos helyen 
emelkedtek magasba a 
gépek, s köröznek tíz per-
cen át.

Erről Bognár István tapolcai 
pilóta tájékoztatta lapunkat. 
Ő Balatonedericsről szállt 
fel, majd Tapolca légterében 
hajtotta végre az emlékrepü-
lést. Mint megtudtuk, Sza-
kács Gábor és Talabos Gá-
bor, a hazai repülőtársada-
lom két ismert alakja szer-
vezte a megmozdulást, Ma-
gyarország határainak ösz-
szezsugorodása évforduló-
ján, a határokon belül. A kez-
deményezéshez minden pi-
lóta saját felelősségére csat-
lakozott.

„Könnyű széllel szállni az 
égen, naponta erről álmo-
dom, álmodhatnék neked is 
szárnyat, hogy velem repülj 
egy szép napon…” - énekel-

sok, a bauxitbányászat ré-
vén. A vállalat dolgozója-
ként érdeklődött a vezető-
ségnél, illetve a város akkori 
vezetésénél, hogy esetleg 
nem lehetne-e elindítani egy 
dzsúdószakosztály, mivel 
akkoriban aktívan űzte ezt a 
sportot. A válasz nemleges 
volt, nincs rá lehetőség, 
nincs rá pénz, közölték vele.
(Folyt. a 3. oldalon „Van, 
akinek...” címmel)        (szj.)

te a Napoleon Boulevard 
együttes 1986-os nagy slá-
gerében. Minden bizonnyal 
a tapolcai Bognár István ma 
is kedveli ezt a dalt, hiszen a 
légtér, a magasság, a repülés 
az élete.
Neki valóban térkép a táj, a 
Tapolcai-medence, bár nem-
csak a magasból ismeri a ta-
núhegyek térségét, hanem 
lentről is, hiszen régóta él 
Tapolcán. Bognár István, 

akit a legtöbben lakóhelyén 
csak Pilótának hívnak, har-
minchat éve repül, sokezer 
órát töltött a levegőben. Ő 
volt az első pilóta, aki a vö-
rösiszap- katasztrófa hely-
színe fölé szállt az MTI fotó-
sával. Régóta ismerem Ist-
vánt, szerény, megfontolt 
ember, aki egy alkalommal 
úgy fogalmazott, a repülés 
szeretete szavakban nem ki-
fejezhető. Azt mondta, an-

nak, aki ebbe egyszer bele-
kóstolt, nincs többé akadály, 
mindent megtesz azért, hogy 
újra és újra fent lehessen a 
magasban. Onnan minden 
más, minden szebb. Ezzel 
vélhetően mindenki egyet-
ért, még az is, aki életében 
nem emelkedett a felhők 
közé.
Bognár István Kecskemétről 
került Tapolcára 44 éve, 
mint akkoriban sokan má-

Bognár István pilóta is részt vett az országos emlékrepülésen, ő Tapolca légterében körözött délelőtt 10 órától. 
Neki valóban térkép a táj, főként a Balaton környéke és a Tapolcai-medence                   Archív fotó: Szijártó János
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ESEMÉNYTÉR
kereskedelmi, szolgáltató időszaki lap

Megjelenik Tapolcán és környékén 
havonta, 8000 példányban

Szerkeszti, kiadja: Szijártó János

e-mail: esemenyter@gmail.com
web: www.esemenyter.hu

Facebook: Eseménytér / Tapolcai Régió Magazin

Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft. 
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

független újságíró

mérnök-informatikus

Szijártó János

Mail: esemenyter@gmail.com

Honlap: www.esemenyter.hu

Mobil:  06 30 975 8455

Keressen, hívjon, 
kérjen árajánlatot!

-  készítés, üzemeltetés HONLAP

- Eseményrögzítés, digitalizálás
- PR-cikk, sajtóanyag írása, fotózás
- Kiadvány, prospektus, tervezése,
  szerkesztése angol és német nyelven is

Gondot okoz a vízkő?
Családi házak, társasházak figyelem!

Van megoldás, prémium minőség!

Kis lakások, családi házak részére:
Brilliancy Water System központi ioncserélős vízlágyítók,

HA IGAZÁN LÁGY VIZET AKAR.

5 év garancia

VAGY

Társasházak, közületek részére:
Új generációs Dropson EMI gondozásmentes elektromos

vízkőmentesítő berendezés.
Egyszeri beruházással, további fenntartási költség nélkül!

- Nem használ vizet, sót, vagy más adalékot
- Környezettudatos működés

5, vagy akár 10 év garancia

Forgalmazó: Perlaky Műszaki Bolt
8300 Tapolca, Deák F. u. 5., 87/510-475, 06-30/748-5025

LÁTOGASSON EL 

DÍSZÁLLAT

SZAKÜZLETÜNKBE!
Díszállatok, felszerelések
Különféle állateledelek
Szaktanácsadás 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
a tapolcai Piac és Vásárcsarnokban!

(Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky utca)
                                 Mobil: 06/30/7424-972 Nyitva: H-P: 8-12, 13-17 Szo: 8-12

www.esemenyter.hu
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Van, akinek tényleg térkép e táj 

Kedves Barátaink!
A 2020-as év egy kerek évf-
ordulót jelentett hármunk 
(Első Magyar Látványtár,  
MissionArt Galéria, Várfok 
Galéria ) számára, ez évben 
lettünk egyenként 30 éve-
sek. Június végére terveztük 
annak a nagyszabású tárlat-
nak a megnyitását, amelyet a 
Tapolca-Diszelben működő 
Látványtárban rendeztünk 

volna meg, a három intéz-
mény saját gyűjteményi 
anyagából. Két éve készü-
lünk erre az eseményre, a 
művek kiválogatása mellett 
tervezzük a katalógusként is 
szolgáló emlékkötet kiadá-
sát. Ebben a képek mellett 
egy-egy nagyinterjúból is-
meri majd meg az olvasó a 
két galéria és az alapítvány 
történetét, létrejöttének kö-

(Folyt. az 1. oldalról)
Aztán eltelt néhány év, és a 
városi pártbizottságról meg-
kerestek azzal, hogy eljött az 
idő, van keret egy új szak-
osztály alapítására. Nagyon 
megörültem, hogy végre el-
jött az én időm, kérdeztem 
is, hogy hogyan képzelik a 
dzsúdót, kivel, hol, mikor, 
szóval nagyon feldobott a 
hír. A párttitkár azonban rám 
nézett és kimérten megszó-
lalt: István, ki beszélt itt 
dzsúdóról? Maga repülni 
fog – emlékezett vissza mo-
solyogva az utólag már iga-
zán humoros és amolyan ta-
nús, Pelikán elvtársas tör-
ténetre. De végül is innen in-
dult el pilótakarirrerje, a ta-
polcai sárkányrepülők szak-
osztályának megalakulásá-
tól.
Minden pilóta, sárkányos, 
paplanernyős, ejtőernyős 
életében előfordulnak haj-
meresztő vagy éppen hihe-
tetlen epizódok, amikor a 
halál érinthető, tapintható 

Gondolat

Én még pár alkalommal térdepeltem gyermek-
koromban. Nem sokszor és nem is kukoricán, de 
mindenképpen büntetésből. Tudtam, hogy olyat 
tettem, amit nem szabadott volna, s amíg a fal felé 
fordulva térdeltem sajgó hátsóval, vagy csengő fül-
lel, elmélkedhettem azon, miért is állt elő ez a hely-
zet. Volt rá időm, mert azért nem 3 perc volt egy 
ilyen bünti, ami, még egyszer hangsúlyozom, csak 
ritkán, egészen indokolt esetben fordult elő. Ma ez 
tulajdonképpen elképzelhetetlen, maximum a 
templomban térdelnek le a hívek, Isten előtt. Min-
denesetre a térdepelés számomra vagy a (gyer-
mekkori csínytevésekért járó) büntetést, vagy Is-
ten előtti meghajlást jelenti. Éppen ezért elképed-
ve láttam a Forma 1 pilótáinak futam előtti térde-
pelését, amit a rasszizmus elleni gesztusként pre-
zentáltak. „A szezonnyitó Forma-1-es Osztrák 
Nagydíj rajtja előtt a versenyzők (és csapattagok) 
egy percet kaptak, hogy a sportág új, rassziz-
musellenes, egyenlőségpárti, a befogadást hirde-
tő kampányához illeszkedve belátásuk szerint ki-
fejezzék a támogatásukat.” - adták hírül a lapok. 
Igaz, nem mindegyik pilóta térdelt, de nyilván ők is 
elítélik a rasszizmust. A Lewis Hamilton világ-
bajnok ösztönzésére – egyesek szerint nyomásá-
ra –, valamint a Forma-1 kezdeményezésére indult 
akció azonban véleményem szerint ellentétes ha-
tást ér el a nagyközönség előtt és semmiképpen 
nem szolgálja a rasszizmus elleni harcot. Senki 
nem tartozik ősei, sok száz évvel ezelőtt élő távoli 
elődei bűneiért számadással, mert ha így lenne, 
akkor szinte minden ma létező nemzet fiai és lá-
nyai térdepelhetnének valaki, vagy valakik előtt. 
Éppen ezért nem gondolom, hogy a Forma 1-es pi-
lótáknak bárki nevében, bárkiért szükséges lenne 
térdet hajtaniuk. 
Az orosz pilóta, Kvjat nyilatkozta az orosz 1TV-
nek, hogy a rasszizmust természetesen ő is elítéli, 
de a letérdelés szembemegy az orosz menta-
litással, ők csak a haza, a zászló és Isten előtt 
hajtanak térdet.  Ahogy sokan mások is.

Szijártó János

Új trend 
lesz a 
térdepelés?

közelségbe kerül, hiszen a 
gravitáció azért csak lefele 
húz. Bognár István életében 
is történtek már hasonló 
mozzanatok, azonban ez 
idáig szerencséje volt. Sze-
rinte tartogat számára még 
az élet itt elég feladatot, 

ezért óvta meg őt eddig a 
sors a nagyobb bajtól. De 
látni azért ő is látott már sok 
mindent, a szépség, a csoda 
mellett borzalmas tragédiát, 
például a már említett vörös-
iszap-katasztrófa helyszíne 
fölé ő repült elsőként.     (szj)

Fentről minden más, minden szebb Fotó: Szijártó János

Farkas Norbert
vállalja:

- épületek bontását
- családi házak felújítását
- külső szigetelését
- burkolását
- gipszkartonozását
- festését
- térkövezését

Érdeklődni: Sárközi Mária
építési vállalkozó
Tel: 06-70-279-9040

Megnyílt a Hungária ételbár!
Tapolca, Főtér 6-8. (Régi Pura Vida)

Nyitva: 09-22-ig, naponta

Hamburgerek
Frissensültek
Csapolt sörök
Balatoni borok

Az Első Magyar Látványtár közleménye

Hirdessen az
www.esemenyter.hu ESEMÉNYTÉR újságban!

rülményeit és az eltelt három 
évtized fontosabb esemé-
nyeit. A járvány sajnos tö-
rölte sok ez évi tervünket, 
köztük ezt a legfontosabbat 
is. E levél csak jelezni kíván-
ja, hogy nem hagyjuk ma-
gunkat, megkésve bár, de 
törve nem, 2021-ben meg-
rendezzük a rendhagyóan 
kerek, 31. születésnapunkat 
a korábbi terveink szerint.

Hirdetés
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Bejelentkezés:
30/682-3722
Torma Sarolta
gyógymasszőr

Frissítő svéd masszázs!

Ez a kezelés a legismertebb masszázsok közé tartozik, mert az egész testre kiterjed, az 
izmok, inak és ízületek átmasszírozására irányul. Elősegíti a mozgásfunkciók helyes 
működését, ellazítja a fájdalmasan feszülő, görcsös izmokat.  

Időpontfoglalás a 30/682-3722-es telefonszámon. 

Címünk: Tapolca  
Deák Ferenc utca 10.

VERS BETON
Tapolca Halápi út 33.
06-30/2161-910 - Transzportbeton

gyártás, szállítás

- Betonpumpa

- Gépi földmunka

Landrea Trans Kft.

www.versbeton.hu
versl@enternet.hu

Tel.:06-30/6856424

!!

Mohásodott, elkoszolódott sírkövek, síremlékek, térkövek 
és díszburkolatok, beton és kőkerítések tisztítását, 

felületkezelését rövid határidővel vállaljuk.

+36 70 351-8596
Kerítés, tisztítás előtt Kerítés, tisztítás után

Sírkő
tisztítás

előtt - után
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