
  Az idei programokat 
a következő évre 
ütemezik át

Harminc éves az Első Magyar Látványtár
Az idei esztendőre tervezett kiállítások a járványhelyzet miatt elmaradnak 
A 2020-as év szép kerek 
évfordulót jelentett az 
Első Magyar Látványtár, a  
Mission Art Galéria, vala-
mint a Várfok Galéria 
számára, hiszen az idén 
lettek 30 évesek.

Erről Gyökér Kinga, Jurecs-
kó László, Kishonthy Zsolt,  
Szalóky Károly és Vörös-
váry Ákos tájékoztatta a 
nyilvánosságot azzal a fon-
tos kiegészítéssel, hogy az 
évfordulóra tervezett tárla-
tok a járvány miatt elmarad-
nak. Mint írták, a „2020-as 
év egy kerek évfordulót je-
lentett hármunk (Első Ma-
gyar Látványtár,  Mission 
Art Galéria, Várfok Galé-
ria) számára, ez évben let-
tünk egyenként 30 évesek. 
Június végére terveztük an-
nak a nagyszabású tárlatnak 

meri majd meg az olvasó a 
két galéria és az alapítvány 
történetét, létrejöttének kö-
rülményeit és az eltelt három 
évtized fontosabb esemé-
nyeit. A járvány sajnos töröl-
te sok ez évi tervünket, köz-
tük ezt a legfontosabbat is.”
A közleményben azonban 
hangsúlyozzák, hogy 2021-
ben megrendezik  mindazt, 
ami most elmaradt.

2020-ban tehát „A feketé-
ről” mellett változatlanul lá-
togatható a Bán Mariann 
emlékszoba is, az ismert 
egészségügyi szabályok be-
tartásával. 
Kapcsolódó összeállításunk 
a 3. oldalon.                        (szj)

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-
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 PIZZA EXPRESS: 87/322-729

Tapolca, Árpád u.1.

#maradjrendelésben

Megnyílt a Hungária ételbár!
Tapolca, Főtér 6-8.
Naponta: 09-22-ig 

- Kézműves 
  hamburgerek
- Frissensültek
- Egytálételek
- Csapolt sörök,
  rövid italok, üdítők
- Balatoni borok
- Elvarázsolt fagyi

Megújult 
étlapunk!

ÉTEL- ÉS ITALKISZÁLLÍTÁS!

06/20/930-8781

Szigligeti
Zöld veltelíni

száraz, fehér bor

A hónap
ajánlata

BRINGACENTRUM

Nyitva: H-P: 9-17; SZO: 9-12

Járműalkatrész szaküzlet
8300 Tapolca, Szent István u. 3.

Tel: 06-87/321-421
06-20/216-7667

e-mail: bringanet@freemail.hu

KERÉKPÁR - alkatrész

- eladás

- köcsönzés

- szerviz

AUTÓ - MOTOR
ALKATRÉSZ

Új helyen a 
FOTÓBOLT!

Tapolca Főtér 6-8.
(A tóparti lejáró mellett)

Tel:+36 20 2626845

Hirdetés
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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.

MUSTANG Söröző és ételbár
8300 Tapolca, Május 1. utca 2. Tel: 06/30/560-8445
Nyitva: H-CS 09-21 P: 09-24. Szo: 11-24 Vas: 11-21

Ételeink: Hamburgerek, melegszendvicsek, fatálak
velős pirítós, frissensültek, napi levesválaszték
Italok: Kávé különlegességek, üdítők, forró csoki,
röviditalok, sörök, borok 

Minden

pénteken

pacalpörkölt!

Szigligeti Zöld veltelíni 

borunkkal várunk minden 
borkedvelőt szombatonként 

Káptalantótiban a Liliomkert piacon!

06/30/975-8455

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

www.esemenyter.hu

Hírek, információk, képek

Puha pihe álom Sanders paplannal
______________________________________________________________________________________________

Régi használt tollát ne dobja el!
-

MI KITISZTÍTJUK ÉS ÚJ 
SZÍNES ANGINBA TÖLTJÜK!

-

Sokféle paplan és 3 féle párna közül választhat!

A háziporra allergiásoknak is ajánljuk!
-----------------------------------------------------------------

Tapolca Május 1. utca 4/C

Tel:06/30/492-6203 
06/30/9277-588
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Hirdetés

Gondolat

Nem tudnám megmondani, hányszor láttam a 
Csengetett, Mylord? című brit televíziós vígjáték-
sorozat egyes részeit, ám biztos, hogy vannak je-
lenetek, epizódok amelyeket kívülről fújok, mégis 
előfordul, hogy újként élek meg egy-egy pillanatot. 
A mintegy három évtizeddel ezelőtt forgatott 26 ré-
szes filmsorozatban az 1920-as évek angol társa-
dalma tárul elénk. Egy főúri család és cselédei 
mindennapjaiba tekinthetünk be, az ütős humorral, 
iróniával átszőtt, akár egymástól függetlenül is 
nézhető részekben. A film görbe tükröt tart mind az 
arisztokrácia, mind az „alsóbb” osztályok elé, ám a 
nevettetés mellett időnként a mai néző el is szo-
morodik a társadalmi tagolódás kőkemény világát 
látva. Előfordul, hogy az ember egyik pillanatban 
szinte fuldoklik a nevetéstől, a következőben meg 
a könnyeit törölgeti a kiszolgáltatott helyzetű cselé-
dek láttán, akik között szintén szigorú hierarchia 
uralkodik.
De miért is téma ez itt és most? Szinte egész nyá-
ron nem néztem tévét, s most egyik este mégis er-
re „vetemedtem”. Hosszas kapcsolgatás után a 
TV2 Comedy műsoránál akadtam el, ahol éppen a 
Csengetett, Mylord? szereplői tűntek fel. Ezerszer 
láttam minden részt, de letettem a távirányítót. A 
Meldrum-ház személyzete ismét magával raga-
dott. Stokes, az eszes, dörzsölt komornyik újabb 
sunyi húzása tárult elém, és persze a szintén itt 
szolgáló leánya, Ivy, aki szinte fájdalmas naivitás-
sal látja a világot. Nos, e két karakter egy-egy mon-
data ragadt meg a fülemben. A komornyik egy vita 
során úgy fogalmazott: „Nincs okunk panaszkodni, 
hiszen van fedél a fejünk fölött és van mit en-
nünk…” A 20-as években sokaknak csak ez volt, 
ennyi lehetett az életcélja. A ma embere egyáltalán 
ezt el tudja képzelni? Például, amikor panaszára-
datot zúdít a másikra, vagy éppen „sanyarú” sor-
sával szórja tele a világhálót nap, mint nap. Amiről 
persze nem ő tehet, hanem a politika, a szomszéd, 
a rosszakaró, bárki… Pedig neki bizonyára van fe-
dél a feje fölött és van mit ennie. Sőt.
A szóban forgó epizód végén aztán Ivy oldja fel a 
cselédsors sanyarúságának sötét árnyékát. Ja-
mes, a tekintélytisztelő szolgáló ugyanis (jogosan) 
hazugsággal vádolja a másokat könyörtelenül ki-
használó, ismét trükköző komornyikot. A leány 
hallva a vitát az ég felé néz és megszólal: „Kö-
nyörgöm uram, hogy az apám most az egyszer 
igazat mondjon!” Az ütős poént, ahogy a szomorú 
megjegyzést is, napjaink lokális és országos véle-
ményformálói is megszívlelhetnék. Száz évvel ez-
előtt az európai emberek sokasága egy rossz vi-
lágban élt, de igyekezett azt jónak látni, míg ma, az 
akkorihoz képest egy jó világban él a többség, de 
mindenképpen rossznak akarja azt látni és láttatni.

Szijártó János

A rossz és 
a jó aktuális 
relativitása

A kényszerű helyzet okán 
2020-ban továbbra is „A 
feketéről” című tárlat láto-
gatható.
- A kiállításon, gazdagon ár-
nyalt feketére számíthatnak, 
és megbízható fehérre. Jöj-
jenek el! - tette közzé Vörös-
váry Ákos ajánlójában. 
- Régen - legalábbis jól esik 
így gondolni - egyszerűbb 
volt a világ. Egyszerűbb volt 
róla feketén-fehéren gon-
dolkodni, megnyilatkozni. 
Vagy csak „eladni” volt egy-
szerűbb – kinyilatkoztatás-
ként akár – a feketefehéret? 
Akárhogyan is, ez az anak-
ronisztikus jelenség, lesújtó 
eredményességével együtt 
nagy túlélőnek bizonyult. 
Viszont van egy széles pá-
lya, gazdag és színes, érzé-
keny világ – a képzőművé-
szetek végtelenjére gondo-
lok –, amelyben mindig szü-

lettek, születnek érvényes 
művek, megnyilatkozások: 
világos, kerek feketefehé-
rek. Kivételes terep ez a mi-
énk; félelmetes, mert irgal-
matlanul szókimondó, tisz-
ta, pontos, de ringatóan köl-
tői is lehet, ahol a fekete-
fehér érzékenysége nem, 
hogy csorbult volna, tán 
még erősebb is, mint régi én-
je. Ez a viszony más termé-
szetű, mint a legősibb páros, 
a fény-árnyék ereje. Míg 
ezek nincsenek egymás nél-
kül, a fekete megáll magá-
ban, és megáll a fehér is – vi-
szont láthatóan élvezik 
egymás társaságát.
Az Első Magyar Látványtár 
megpróbálja szóra bírni a fe-
ketét, kicsikarni titkait. A 
vallatásnál nélkülözhetetlen 
segítségünk, egyben a „val-
lomás” koronatanúja a min-
dentudó fehér - áll az ajánló-

A Látványtár mindig várja az érdeklődőket 

FIGYELEM!

Már szombaton is 
nyitva van a 
káptalantóti 

Liliomkert piac! 

!Mobil:  
06 30 975 8455

Keressen, 
hívjon!

Ne várja meg míg régi, szalagon tárolt
felvételei tönkre mennek! Értékes emlékek

semmisülhetnek meg, amelyek 
digitalizálással ma még megmenthetők.

MAIL: esemenyter@gmail.com

ban. Aki ismeri a Látványtár 
történetét, tudja, ezúttal sem 
kell csalódni. Számos izgal-
mas, érdekes, néha meghök-
kentő tárlattal lepték már 
meg a nagyközönséget.
Mi az a giccs? Mitől giccs, 
és mi az határ, ahonnan már 
erről beszélhetünk? Legyen 
szó képről, díszről, használ-
ati tárgyról vagy akár szö-
vegről. Egyik évben erre ke-
resték, s adták meg a választ.
2011-ben a „Piros, fehér és 
zöld, némi rózsaszínnel” 
című remek tárlattal hívo-
gatták az érdeklődőket, akik 
elégedetten távozhattak. 
Az „esendőség ereje” is 
megmutatkozott 2013-ban, 
majd a következő évben a 
Nagy Háborúról emlékeztek 
meg Diszelben. Tény, hogy a 
Látványtár megszámlálha-
tatlan élménnyel  ajándé-
kozta meg a közönséget. (szj)

Vörösváry Ákos a 2012-ben megnyitott kiállítóteremben, a „raktárban” Fotó: Szijártó János
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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

egy helyen a Keszthelyi úton, a volt Kinizsi laktanya területén!

DIEGO TAPOLCA
Keszthelyi út (a volt Kinizsi laktanya területén)

06-20-3730-811

- Hatalmas lamináltlap 
  készlettel és választékkal

VIDA BÚTOR
Egyedi konyhák, bútorok gyártása

06-20-3737-441

HAMAROSAN

- Gyönyörű szőnyegekkel - Szép függönyökkel, akciós 
varrással várjuk vásárlóinkat!
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