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RÖVIDEN
Véradó napok
KÖRKÉP A következő
helyszíneken várják a vér-
adókat május 9. és 11. kö-
zött. Csütörtök: Veszprém,
Continental Kft. 8–11.30-
ig; Veszprém, vérellátó ál-
lomás 8–15 óráig. Péntek:
Veszprém, Balaton Plaza
14–17 óráig; Pápa, rendelő-
intézet 8–11 óráig; Veszp-
rém, vérellátó állomás 8–12
óráig. Szombat: Tapolca,
Belvárosi üzletház 10–14
óráig; Balatonfüred, tűzol-
tóság 10–13 óráig; Bada-
csonyörs, Folly Arborétum
14–17 óráig; Halimba, mű-
velődési ház 15–18 óráig.
MAR

Jótékonysági
fúvóskoncert
VESZPRÉM AMagyar Lé-
gierő Zenekara jótékonysá-
gi koncertet ad a Veszpré-
mi Ifjúsági Fúvószenekar
javára május 9-én, csütör-
tökön 18 órától a Hangvil-
lában. Az ifjú fúvósok a
bulgáriai The Power of the
Song elnevezésű európai
ifjúsági zenei fesztiválon
szeretnének részt venni, a
közönség támogatói jegyek
megvásárlásával segítheti
az együttest. A koncerten
a katonazenészek mellett a
Zeitler Dénes karnagy ve-
zette ifjúsági fúvószenekar
fesztiválon elhangzó műso-
rát is hallhatják az érdeklő-
dők. MAR

Példaértékű munkát
végeznek a rend tagjai
TÓTH B. ZSUZSA
szuzsa.b.toth
@veszpreminaplo.hu

SOMLÓVÁSÁRHELY A Ba-
latoni Borrégió Gizella Ki-
rályné Női Borrend a Tor-
nai-pincészetben tartotta
Gizella-napi ünnepi ren-
dezvényét. A rend nevéből
adódóan is igyekszik éves
találkozóját a balatoni bor-
régió más-más vidékein
tartani, így esett a választás
idén a Nagy-somlói borvi-
dékre.

A korábbi években meghívott
vendégeiknek már bemutatták
a rend tagjai a Balatonfüred–
csopaki borvidéket, a Bada-
csonyi borvidéket és a Zalai
borvidéket. A somlói rendez-
vényen 35 borrend, illetve bor-
barát egyesület vett részt. Az
időjárás kevésbé kedvezett, de
a vendégek fogadásakor kínált
kiváló borok feledtették a bo-
rúsabb időt.
Kovács Zoltán országgyű-

lési képviselő megnyitóbe-
szédét követően Enese Beáta,
a borrend elnök-nagymeste-
re felolvasta Nagy István ag-
rárminiszter köszöntő szavait,
aki a borászhölgyek külön-
leges látásmódjára mutatott
rá. Amint azt írta: a Balatoni
Borrégió Gizella Királyné Női
Borrend munkája egyszerre
egyedülálló, értékteremtő és

példaértékű. A Magyarorszá-
gi Borrendek Országos Szö-
vetségét Sajgó Gáborné alel-
nök képviselte, a Somló hegyi
települések polgármesterei is a

meghívottak között voltak. A
borrendek bemutatása után a
résztvevők előadásokat hall-
hattak. Tornai Tamás a Somló
múltjáról és jelenéről beszélt,
valamint a magyar borágazat
helyzetéről a világ „bortenge-
rében”, majd növényvédelmi
szakemberek szóltak a szőlő
növényvédelméről, ami a jelen
lévő szőlészek számára is ér-
dekesnek bizonyult.
Enese Beáta a borrend tá-

mogatóinak segítségét okle-
véllel és borral köszönte meg,
a rendezvényt Vesztergám

Miklós tárogatójátéka színesí-
tette.
Az előadások után új bor-

rendi tagot avattak Nyitrainé
Sárdy Diána személyében, aki
a Szent István Egyetem borá-
szati tanszékét vezeti. Ezt kö-
vetően a vendégek megtekin-
tették a Somló-múzeumot, és
pincetúrán vettek részt.
Az ebédnél különböző bo-

rokat szolgáltak fel, a gazdák-
nak lehetőségük nyílt bora-
ik bemutatására, a vendégek
megismerhették a bor és a
gasztronómia kapcsolatát is.

Új tagot avattak Nyitrainé Sárdy Diána személyében Fotó: borrend

LMP-tájékoztató
az európai
integrációról
VESZPRÉM A multik Eu-
rópája helyett az emberek
Európáját címmel tartott
sajtótájékoztatót a Haszko-
vó utcai buszmegállóban
Gerstmár Ferenc, az LMP
veszprémi önkormányzati
képviselője és Ungár Péter,
az LMP országgyűlési kép-
viselője.

Az LMP politikusai a hely-
színválasztással azt szeret-
ték volna érzékeltetni, hogy
mennyien indulnak munkába
a közeli multikhoz tömegköz-
lekedéssel.
Ungár Péter elmondta,

hogy bár az európai kohéziós
alapok forrásai jelentős szere-
pet játszanak a magyar gazda-
ság életében, de önmagukban
nem elegendőek a felzárkózás-
hoz, főként ha hibás gazdasági
szerkezet finanszírozására for-
dítják őket.
– Ha a jelenlegi helyzeten

változtatni akarunk, újra kell
gondolnunk az európai integ-
ráció alapjait. A nagyvállala-
tok és a tőke Európája helyett
az emberek szolidaritáson
alapuló Európáját kell megte-
remtenünk – mondta el Ungár
Péter.

Gerstmár Ferenc bírálta a
kormányt és az uniót, mert
egyik szervezet sem akadá-
lyozza meg, hogy az itt termelt
profitot a multinacionális cé-
gek kivigyék az országból.
– Magyarázatot kíván az is,

hogy a multinacionális nagy-
vállalatok igényeihez igazodva
az állam és az önkormányzat
finanszírozásában munkás-
szállót alakítottak ki, nem
épülnek új bérlakások Veszp-
rémben – mondta el Gertsmár
Ferenc.
Az LMP azt követeli, hogy

aminimálbér fedezze a tisztes-
séges megélhetést, javasolják
az egységes európai minimál-
bér-szabályozást. Véleményük
szerint az EU–USA és az EU–
Kanada szabadkereskedelmi
egyezmények nemcsak az
állami, de az önkormányzati
szabályozások ellen is táma-
dást jelentenek. SAG

Ungár Péter és Gerstmár Ferenc
a buszmegállónál Fotó: Sági Ági

Alternatíva a választóknak
VÁRPALOTA Megalakult
a Mi Hazánk Mozgalom
helyi szervezete, jelentette
be kedden a Thury-vár
előtt Ferenczi Gábor,
a párt országos alelnöke.

A politikus kiemelte, a várpa-
lotai csoport a nemzeti moz-
galom immár tizenegyedik
hivatalosan megalapított helyi
szervezete Veszprém megyé-
ben.
– Alternatívát szeretnénk

kínálni a választóknak. Hisz-
szük, hogy a kormánypártok,
illetve a Jobbikkal kiegészült
balliberális oldal mellett igény
van a nemzeti értékek men-
tén történő politizálásra, egy
harmadik pólusra a magyar
politikai palettán. Viszonylag
friss párt vagyunk, hiszen ta-
valy szeptemberben jegyezték
be hivatalosan a Mi Hazánk
Mozgalmat, ám bízunk abban,
hogy mind az európai parla-
menti választáson, mind az
őszi önkormányzati választá-
sokon sikerrel szerepelnek je-
löltjeink – mondta el Ferenczi
Gábor, aki hozzátette, az ala-
pító tagság – amelyben több

egykori Jobbik-tag, köztük
Lukács Péter, a párt egykori
várpalotai alelnöke is megta-
lálható – Málik Norbertet bíz-
ta meg a várpalotai szervezet
elnöki teendőivel.
– Április végén alakult

meg hivatalosan a Mi Hazánk
Mozgalom helyi szervezete.
Korábbi Jobbik-tagok közül is
többen érkeztek hozzánk. En-
nek legfőbb oka véleményem

szerint az, hogy sokan csalód-
tak a Jobbikban, amiért össze-
fogott a balliberális oldallal,
s az emberek a nemzeti érté-
keket képviselő Mi Hazánk
Mozgalomban látják a jövőt
– mondta el Málik Norbert,
aki kiemelte, azon dolgoznak,
hogy ősszel Várpalotán min-
den választókerületben tudjon
jelöltet állítani a párt.

SZPD

Zászlót bontott a Mi Hazánk Mozgalom Várpalotán. Balról Ferenczi
Gábor, Málik Norbert és Vaszily Zsolt a várpalotai Thury-vár előtt

Fotó: Szabó Péter Dániel

A régió legjobb borait keresik
BALATONFÜRED A legki-
válóbbakat választják ki a
Balatoni borrégió hat bor-
vidékének legjobb nedűi
közül az Annabella Hotel-
ben május 16-án.

A versenyt 17. alkalommal a
Balatoni Szövetség és a Bala-
tonfüred–Szőlősi Hegyközség
szervezi meg, amelynek fő-
védnöke Nagy István agrármi-
niszter.
A szervezők lapunknak el-

mondták, a versenyre csak

olyan borokkal lehet nevezni,
melyek a Balatoni borrégióból
származnak, és az idei borvi-
déki vagy hegyközségi bor-
versenyen arany- vagy ezüst-
érmet szereztek.
A mintákat Nagyradán, Ba-

latonfüreden, Badacsonyban,
Balatonlellén és Somlóvásár-
helyen lehet leadni, a hegy-
községi irodákban, május 9-én
és 10-én. A borokat szakértők-
ből, szakújságírókból és for-
galmazókból álló zsűri bírál-
ja el, élén Kocsis Lászlóval, a

Pannon Egyetem Kertészeti
Kara tanszékvezetőjével.
Megválasztják a Bala-

ton legjobb fehér-, vörös-,
rozé-, gyöngyöző és desszert-
borát, illetve a Veszprém me-
gyei borok közül Veszprém
város borát.
A díjakat az ünnepélyes

eredményhirdetésen adják át
Tihanyban, az Apátsági Rege
cukrászdában június elején. A
részletekről a szövetség hon-
lapján és a hegyközségi iro-
dákban lehet tájékozódni. KE

Hirdetés

Látogasson el weboldalunkra!

A somlói
rendezvényen
35 borbarát-

egyesület
vett részt

Műsorral
köszöntötték
az édesanyákat
SOMLÓJENŐ Az édesanyá-
kat és a nagymamákat
műsorral köszöntötték a
somlójenői fiatalok május
első vasárnapján a műve-
lődési házban, tudtuk meg
Nemes Ferencné polgár-
mestertől.

A szereplők hetek óta lelkesen
készültek, hogy ezen a szép
napon köszönetet mondhassa-
nak az édesanyáknak, nagy-
mamáknak a gondoskodásért,
szeretetért, amellyel minden-
nap elhalmozzák őket. TA


