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75 éve történt, 3. rész.
Véres harcok Tapolca
utcáin és terein
Hangodi László írása
6. oldal

A város három
középiskolájának
nyolc osztálya
tablóképen
4. 5. és 8. oldal

VI. ÉVFOLYAM

Őstermelői vásár a csarnokon kívül

A városi piac fedetlen, hátsó részén őstermelői vásárt tartottak az elmúlt pénteken. A szervezők hangsúlyozták, a
legszigorúbb higiéniai feltételek, a kormányzati ajánlások, előírások betartása mellett engedélyezik az árusítást.
Maszk használata, egymás közt a 2 méter távolság tartása mindenkinek kötelező volt. A város, illetve a piac vezetése
az elmúlt napokban döntött arról, hogy szigorú és ellenőrzött biztonsági előírások mellett, kültérben engedélyezi a
helyi termelők, őstermelők által előállított mezőgazdasági termékek árusítását. A keddi palántavásárnak a vásárlók
és termelők részéről egyaránt pozitív visszhangja volt, pénteken pedig nagyobb áruválaszték fogadta a vevőket /tl/

Fontos az érettségiző
diákok biztonsága
500 darab maszkot
juttatott el a Batsányi János Gimnázium
érettségizőinek és tanárainak Tapolca Város
Önkormányzata és a
Nőklub.
Az adományt Puskás
Ákos
alpolgármester-

től és Dr. Décsey Sándor
önkormányzati képviselőtől Varga Tiborné igazgató vette át a napokban.
Mint azt megtudtuk, a
Széchenyi István Baptista Középiskolában a
fenntartó biztosítja a diákoknak és pedagógusoknak a maszkokat.

9. SZÁM

Pozitív hatások?
A koronavírus fertőzés
lefolyását, gyógyításának,
megelőzésének lehetőségeit a fejlett világ szinte
minden országában kutatják. Az orvosbiológiai
erőfeszítések
mellett
nem elenyésző azoknak
a tudósoknak a száma
sem, akik egyéb nézőpontokból is fontosnak
tartják megvizsgálni a
vírus okozatait, illetve
meglepő, de annak néhány pozitív hatását is. A
Stanfordi Egyetem kutatói és Marshall Burke, a
földtani rendszerek szakértője, Kína kibocsátási adatai alapján kiszámították, hogy a Covid
fertőzés által visszavetett
gazdaság, bizonyos értelemben több ember életét menthette meg, mint
ahányat követelt maga a
fertőzés. A kutatók ös�szevetették négy kínai
nagyváros
szállópor
koncentrációjának változását és az azzal ös�szefüggésbe hozható idő
előtti elhalálozások számát a korábbi adatokkal.
Kiderült, a vírus okozta
gazdasági lassulás 4000
5 év alatti gyermek és
73000 70 évnél idősebb
felnőtt életét menthette
meg a vizsgált időszakban. A lecsökkent légszennyezés egészségügyi
következménye a kutatás szerint az volt, hogy
„nagyjából 20-szor an�nyi élet mentődött meg,
mint ahányan belehaltak
a fertőzésbe”. A végeredmény
mindenképpen
elgondolkoztató, de azért
nagy hiba lenne ezen kutatás alapján azt a mes�szemenő következtetést
levonni, hogy a járvány,
a járványok jót tesznek
az egészségnek.
/Töreky László/
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Polgármesteri fogadóóra, kérdések és válaszok online
Online fogadóórán, a
tapolcaimedia facebook
felületén köszönte meg
a város polgárainak türelmét és hozzáállását az
elmúlt hetek helyi válságintézkedéseihez Dobó
Zoltán polgármester, majd
válaszolt számos, a világhálón érkező, témába vágó
kérdésre.
Elhangzott, jelenleg (április
21-i adat) 56 darab hatósági
karantént elrendelő határozat született meg Tapolcán,
ebből 32 fő esetében már
lejárt a karantén időszaka.
Járványügyi
megfigyelés
alatt 24 fő áll. Összesen 4
fő igazolt koronavírusos
betegről tud a város (szerk.
megj. április 21-i adat, számuk azóta mérsékelten
emelkedett), a bizonyítottan velük együtt élőket nem
tesztelték, azok önkéntes
karanténba vonultak, ellátást nem kértek. – Akinél
kint van a piros tábla, az
nem okvetlenül jelenti azt,
hogy koronavírusos beteg
van a lakásban, csupán azt,
hogy hatóságilag elrendelt
járványügyi
megfigyelés
alatt áll az érintett személyfigyelmeztetett Dobó Zoltán.
Az önkormányzat költségvetését, gazdálkodását
sem hagyja érintetlenül a
koronavírus veszély. A polgármester elmondta, az önkormányzati cégeket érintő
takarékossági intézkedések
a munkahelyek megőrzését
és a város intézményeinek
hosszú távú megmaradását, működtetését célozzák,
azok végrehajtását a napokban megkezdik. A polgármester számos lakossági
kérdésre, észrevételre is válaszolt:
Az önkormányzat feladata-e az ózonos fertőtlenítés
a nyilvános helyeken?
– Nem. Azonban a városi tulajdonban működő
Cselle-Ház Kft szakemberei
kérésre elvégzik a munkát,
a költségek felét az önkormányzat átvállalja, mindaddig, amíg erre anyagi fedezet lesz. ( 20 millió forintos
járványkezelési alapot hozott létre Tapolca). Ilyen
fertőtlenítésre a 17-es Y-ban
már sor került a múlt héten.
Milyen módon valósítható

meg a készpénz fertőtlenítés
bankokban, postán, üzletekben?
– Szakemberek szerint, lehetetlen megoldani, helyette a kesztyű és az orr-száj
maszk használata, kézfertőtlenítés javasolt.
Tapolcán lesz-e járványkórház?
– Jelenleg nem tud ilyenről a város, de a hírek arról szólnak, hogy az ország
legtöbb kórháza ágykapacitásának hatvan százalékát
járványügyi célra alakítják
át. A kórháztól a mai napig
nem kaptunk ilyen információkat.
Miért döntöttek úgy, hogy
palántavásárt engedélyeznek a piac területén?
– A piaccsarnokon kívül,
kültéren rendeztük meg a
vásárt kötelező járványügyi
óvintézkedések
mellett.
Korlátoztuk az árusok számát, kötelező védőfelszerelés használatot írtunk elő
számukra, illetve a vevőket
is erre kértük. A tapolcai,
Tapolca környéki termelők,
árusok, őstermelők portékái így nem vesznek kárba
és a lakosság is hasznosnak
ítélte a kezdeményezést.
Bízom benne, hogy a helyi
mezőgazdasági kistermelők
és a helyi élelmiszer ellátás
érdekében továbbra is fenntarthatjuk, más termékek
esetében a piacnapokon
történő árusítást a piac épületén kívül.
Mikor követhetjük a város
oldalán a koronavírusos
fertőzöttek számát?
– Heti egyszeri online fogadóórán egyelőre elmondjuk
az adatokat. Amennyiben
robbanás következne be
az estek számában, akkor
megfontoljuk.
Egyelőre
nincs szó járványhelyzetről, egyedi megbetegedések
vannak Tapolcán, csoportosak nincsenek.
Kap-e tájékoztatást a polgármesteri hivatal a fertőzöttek számáról, vagy csak
a hatósági karantén elrendeléséről kapnak információt?
– Az igazolt esetekről kapunk tájékoztatást, a többi
esetében csak annyit, hogy
“karanténba vonult”.
Az óvodai pedagógusok
esetében tervezik-e a részmunkaidőben történő fog-

Dobó Zoltán: az önkormányzati cégeket érintő takarékossági intézkedések intézményeink és a munkahelyek
hosszú távú megmaradását célozzák
Fotó:tl
lalkoztatást bevezetni?
– Igen, a válságintézkedések keretében, a vezetőkkel
és a dolgozókkal egyeztetett módon, intézményeink
hosszú távú megmaradásának, stabilitásának érdekében.
Csökken-e a polgármester
és a testületi tagok fizetése?
– Nem. A polgármester fizetését a hatályos törvény
írja elő, a testületi tagok
korábban kéthavi tiszteletdíjukat ajánlották fel a járvány elleni védekezéshez.
Az Egységben Tapolczáért
Egyesület képviselői már
befizettek 200 ezer forintot
a célra.
Érkeznek-e felajánlások a
város koronavírus elleni
védekezésre létesített adomány számlájára?
– Igen. Sok lelkiismeretes
ember van Tapolcán, aki a
város sorsát a szívén viseli.
A helyi járati közlekedés
megszüntetése vitát gerjesztett, miért döntöttek így?
– Korábban elengedtük a
parkolási díjakat, hogy a
közlekedést, a munkába
járást, a vásárlást járványügyi szempontból biztonságosabb módon, autóval,
kerékpárral, gyalogosan végezzék a tapolcaiak. Buszaink kihasználtsága az utóbbi
időszakban nem érte el a 7
százalékot. Például múlt héten szerdán, hajnaltól, késő
estig 13 utasa volt összesen
a buszoknak. Amint az élet
visszatér a normális kerékvágásba, újra megvizsgáljuk
a kérdést.
Mennyivel csökkent a foglalkoztatottság Tapolcán az

utóbbi időben?
– Tömeges elbocsátásokról
(20 fő feletti) nem tudunk,
az egyedi esetekről nincsenek értékelhető információink. A vendéglátóipar területén dolgozókat érintette a
legérzékenyebben a járvány.
Úgy gondolom, hogy egyelőre még nem vagyunk a
mélyponton, a hatások egymásfél évre is elhúzódnak
társadalmi, gazdasági értelemben, így a foglalkoztatás
tekintetében is.
Végez-e a város fertőtlenítést a közterületeken?
– A busz- és vasútállomásokon nem, azok nem a város tulajdonában vannak, a
közlekedési szolgáltatók feladata. A hulladékgyűjtőknél
igen, egyetlen aluljárónknál
igen, a köztéri padokat pedig ideiglenesen felszedtük.
Egyéb helyeken kevés értelme lenne, a kormányzat
sem írja elő.
Számíthatnak-e a lakbér
csökkentésére, vagy elengedésére az szociális bérlakások bérlői?
– A legtöbb önkormányzati
lakást szociális alapon adjuk
bérbe, a piaci alapú albérleti árak nagyjából 20 százalékán, 15-30 ezer forint
között. Ezt a nagymértékű
támogatást fenntartjuk, de
egyelőre nem változtatunk
rajta. Semmi sincs ingyen,
a 80 százalékos kedvezmény
több, mint baráti. Utoljára
12 éve emelt lakbért az önkormányzat...Folytatás a 3.
oldal alján Kérésre az önkormányzat a város társasházainak fertőtlenítésében
is segít-címmel
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Változások, újabb intézkedések a tapolcai Dr. Deák Jenő Kórházban
A jelenlegi fertőzésveszélyes helyzetben a legfontosabb, hogy csökkentsük az orvos-beteg
találkozásokat.
Ennek
végrehajtására az emberi
erőforrások minisztere
utasítást adott ki arról,
miként működjön tovább
az egészségügyi ellátás.
A rendelkezések alapján
a Deák Jenő Kórház tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2020. április 27-én
8 órától visszavonásig a
betegellátás az alábbiak
szerint alakul:
Jelen helyzetben csak
sürgősségi ellátás történik, melynek célja az
életveszély elhárítása, a
tartós egészségkárosodás
megakadályozása.
Ezzel egyidejűleg a várólisták későbbi időpontokra tolódnak.
Járóbeteg-ellátás
keretében kizárólag sürgős
megjelölésű beutalóval
érkezhetnek betegek az
alábbi rendelésekre:
Röntgen, ultrahang rendelési idő szerint
Pszichiátria: Dr. Czabán
Csaba hétfő, csütörtök
10:00-14:00-ig
Fül-orr-gégészet:
Dr.
Szeidovitz
Zsuzsanna

hétfő, csütörtök 8:3010:30-ig
Fogl. eü.: Dr. Csonka Judit
kedd 10:00-12.00-ig, csütörtök 13:00-15:00-ig
Tüdőgyógyászat:
Dr.
Czebe Krisztina kedd
9:00-11:00-ig
Tüdőgyógyászat: Dr. Vitus Ernő szerda
9:00-11:00-ig
Gyermekpulmonológia:
Dr. Neményi Ildikó csütörtök 8:00-12:00-ig
Gyermekpulmonológia:
Dr. Kovács Ilona csütörtök 12:00-16:00-ig
Urológia: Dr. Kiss Attila
hétfő 12:00-15:00-ig
Szemészet: Dr. Javadi
Abbas csütörtök 9:0011:00-ig
(csak sürgősségi esetek
ellátása: idegentest ill
szemsérülés,
szemmel
látható szemgyulladás,
hirtelen látásvesztés, folt
látás, glaucomás betegek)
Terhesgondozás: 12.18.
heti genetikai UH bejelentkezés:
Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház hétköznap
7:00-8:00 óra között 0688/556-000,6538 mellék
Egyéb esetekben a terhes
tanácsadó 06-88/556-326
telefonján történő beje-

lentkezés szükséges
NST időpontkérés:
06-88/556-326,6545
mellék
A fel nem sorolt szakrendelések esetén rendelési időnek megfelelően
a szakrendelőben tartózkodó szakasszisztens
nyújt tájékoztatást kizárólag telefonon!
Sebészeti- traumatológiai ambulancián az alábbi
sürgős beavatkozásokat
végezzük el:
friss sérülések ellátása és
kontrollja
gyulladásos kórképek ellátása és kontrollja
rosszindulatú daganatos,
vagy daganatgyanús betegek ellátása
varratszedés, gipszeltávolítás
Gasztroenterológiai szakrendelésen az akut vérző
betegeket előzetes telefonos egyeztetés és sürgős
háziorvosi beutalóval fogadjuk.
A
szűrővizsgálatok,
köztük
a
tüdőszűrés,
nőgyógyászati,
gasztroenterológiai szűrővizsgálatok, valamint a
gondozók tevékenysége
átmenetileg szünetel.
A fizioterápiás részleg,

2020. 04. 24-től előszűrő sátrat működtetnek. Csak
ezen keresztül juthatunk be a szakrendelésekre Fotó:mt
a vizes kezelések és a
gyógytorna tevékenységek szintén szünetelnek.
Az egynapos sebészeti
ellátás átmenetileg szünetel.
A krónikus belgyógyászati osztályon fekvő betegek közül otthonukba
bocsájtjuk mindazokat,
akiknek állapota és ápolása otthoni környezetben folytatható.
A laboratóriumba szintén
csak a sürgős megjelölésű
beutalók érvényesek.
A
havonta
történő
prothrombin
kontrol-

lokat, valamint a hematológiai, onkológiai és
biológiai kezelésben részesülők labor vizsgálatát, a terhességi laborokat
és a műtétre várók laborvizsgálatát folyamatosan
végezzük.
Az ápolási és belgyógyászati osztályon fekvő betegeink számára a hozzátartozóktól csomagátvétel
kizárólag a hétfői, a szerdai és a pénteki napokon
lehetséges 13 óra és 15
óra között.
A kórház vezetősége

Kérésre az önkormányzat a város társasházainak fertőtlenítésében is segít
...Folytatás a 2. oldalról...
A helyi két idősotthonnal
milyen a kapcsolattartása
városnak, mit lehet róluk
tudni?
– Bízom benne, hogy ők
fokozottan figyelnek a
karantén szabályokra, a
védekezésre. Mindkét intézmény szakmai munkáját kielégítőnek, sőt magas
szintűnek láttam, bízom
benne, hogy nem lesz
probléma egyik tapolcai
idősotthonban sem.
Elindult
az
óvodaibölcsödei ügyeleti ellátás, mekkora volt erre az
igény?
– Az előzetes érdeklődés nagyobb volt, mint a
realizált. Arra bíztatom
azokat a szülőket, akiknek például a munkahely
megtartása forog kockán,
hogy bátran jelentkezzenek, hiszen felkészültünk
a gyerekek fogadására, a
rászorultak esetében meg
tudjuk oldani az elhelyezést.
Y házak liftjeit csoportosan használják az emberek védőmaszk nélkül.
Valamit tenni kéne ez ellen!

– A társasház üzemeltetése, a házirend kialakítása
a tulajdonosi közösség,
illetve a közös képviselő
dolga. Az önkormányzat
a fertőtlenítésben tud segíteni kedvezményesen.
Nem tartom túlzásnak,
naponta
háromszornégyszer a lift fogantyúk
gombjainak áttörlését, hetente egyszer pedig ózonos fertőtlenítés alkalmazását.
Kapott-e a tapolcai kórház védőfelszereléseket?
– Nem tudom, remélem
igen.
Kell-e félni a piros cetlivel
jelzett lakások lakóitól, a
járványügyi megfigyelés
alatt állóktól?
– Higgadtan kezeljük a
helyzetet, ne menjünk el
a boszorkányüldözés irányába! Ez csupán járványügyi megfigyelést jelent.
Nagy áruházakban eladók-vásárlók közül még
ma is sokan nem viselnek
orr-száj maszkot.
– Az orr-száj maszk
használata a szakértők
szerint igenis csökkenti a
fertőzés, megfertőződés
kockázatát. Ha azon vitat-

kozunk, hogy kinek kell,
kinek nem hordani, hogy
kinek lehet, kinek nem
előírni a maszkot, akkor
rossz úton járunk. A viták
helyett továbbra is azt
javaslom, hogy hordjunk
orr-száj maszkot, gumikesztyűt! Jelenleg arra
jogi lehetőség nincs, hogy
mindenhol elrendeljem a
maszk viselését.
Volt-e már figyelmeztetés,
büntetés azért, mert valaki megszegte a kijárási
korlátozást?
– Ez rendőrségi kérdés,
nekünk nincs erre vonatkozó információnk, reméljük, hogy a rendőrök a
helyzet magaslatán állnak.
A húsvéti hétvégére miért
nem zárták le Tapolcát?
– A turisztikai látogatást
meggátoltuk a nagy parkolók lezárásával. A város
egy
szolgáltatói-kereskedelmei központ. Nem
tudjuk és nem is akarjuk
meggátolni, hogy igénybe
vegyék gyógyszertárainkat, élelmiszer árusító helyeinket, ügyeleti ellátásainkat, a kórházat.
Az érettségi vizsgákhoz
kérték-e a város segítségét

a helyi középiskolák?
– 400-600 db orr-száj
maszkot biztosítunk a
Városszépítő
Egyesület
Nőklubjával
közösen.
Amennyiben bármilyen
segítséget kérnek az iskolák, mi segítünk.
Dolgozik-e a képviselőtestület a járványveszély
ideje alatt?
– A testület nem ülésezik,
de a képviselők dolgoznak. Körzeteik problémáiról, az elvégzett tevékenységükről, munkájukkal
összefüggő megfigyeléseikről a héten is írásbeli anyagot készítettek.
A hivatal pedig továbbra
is működik, végzi a napi
munkáját az új rendnek,
biztonsági előírásoknak
megfelelően.
A város gazdasági tevékenységeit, beruházásait
miként érintették a változások?
– Rendkívül óvatosan bánunk a pénzeszközeinkkel. Azt valósítjuk meg,
amit erős kötelezettségvállalások miatt be kell,
hogy fejezzünk. A beruházásokat
indokoltság
szerint osztályozzuk, ha

kell, elhalasztjuk.
A haraszt, a városi szabadtéri szabadidős létesítmények használata
javasolható, vagy inkább
nem?
– Be kell lássuk, hogy négy
fal között egész nap ülni
rendkívül megterhelő. Ki
kell menni, mozogni kell,
de magunkra és másokra
is vigyázva, a járványügyi
szempontokat is figyelembe véve.
Miért kell szerződésben
igazolni a jövedelmet, ha
a szociális alapellátást
igénybe akarom venni?
Fizetni kell érte?
– Mindenképpen vizsgálni kell a rászorultság
mértékét. Vannak olyan
szolgáltatások
amelyek
térítésért, vannak olyanok amelyek ingyenesen járnak, de ezekről az
intézmény ad személyre szabott tájékoztatást.
Azonban kérek mindenkit, hogy elsősorban
természetes
támaszaik
(rokonok, ismerősök, barátok) segítségét kérjék,
csak ezek hiánya esetén
forduljanak az alapellátáshoz. /tl/
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Ballagóink 2016-2020

Érettségire, illetve szakmunkás vizsgára készülnek a város középiskolásai. Ma már tudjuk, a megszokott ballagás elmarad. Szerény kárpótlásul három tapolcai tanintézmény összesen nyolc végzős osztálya tablóképeinek biztosítottunk
helyet a város lapjában. Minden vizsgázónak sok sikert, nagyszerű helytállást kíván a Tapolcai Média csapata!

Szollár Gyula igazgató: „Amit két kezed, vagy elméd alkot, az minősít majd, az adhat megélhetést!” Varga Tiborné igazgató: „A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nemsokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson,
s ebből az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie.” (Gabriel García Márquez)
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Tisztelt
végzős Diákok!
Kedves Ballagók!
„A búcsúzónak minden emlék drága,
Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics,
Hogy emlékezzék a távolban is
A helyre, melyre visszavonja vágya,
Tanú lesz az érzéseiről halálig,
S egy semmi így legdrágább kinccsé válik.”
Goethe ír így, amikor arra figyelmeztet,
hogy ne feledjük el életünk fontos állomásait. Ne feledjék el tehát Tapolcát, a várost,
amely Önöket mindig visszavárja. Az
alma matert, a
diákélet örömeinek-keserveinek,
az életre szóló
barátságoknak, a
tiszta szerelmeknek helyszínét.
Tapolca mindig
és mindenkor az
otthonuk marad,
amely hazavárja
Önöket. Az elmúlt hetek valamennyiünket megváltoztattak! Hirtelen sokkal nagyobb önállóságot, sokkal nagyobb felelősségvállalást
várt el Önöktől is mindenki. A virtuális
térbe átkerült oktatás, az online tanórák
újat hoztak tanárnak, diáknak egyaránt.
Meg kellett tanulni az időt jól beosztani,
és ráébredni, hogy komoly, talán az eddigiektől még komolyabb munka vár mindenkire. Tele volt ez az időszak bizonytalansággal. Lesz-e ballagás? Lesz-e, illetve
hogyan lesz érettségi? Hogyan alakul a továbbtanulás? Olyan időszak ez, ami minden bizonnyal történelmi. Egyszer talán
érettségi tétel is lehet. Akkor majd lesz mit
mesélnünk azoknak, akik nem tudják milyen az, amikor a mindennapi viselethez
hozzátartozik a maszk, amikor boltba is
csak a meghatározott időben mehetünk,
amikor a tavasz virágainak illata felett a
fertőtlenítő győzedelmeskedik. Bízom
benne, hogy csupán ennyi lesz a mesélnivalónk, és nagyobb veszteségekről nem
kell megemlékeznünk. És Önök elmesélhetik, hogy ez az a generáció, amelyik virtuálisan ballagott el, a Gaudeamus csak a
nappali falai között csendülhetett fel odahaza, és akik különleges módon tették le
az érettségi vizsgákat. Legyenek büszkék
magukra! Keményen dolgoztak, hogy
ilyen körülmények között idáig eljutottak.
Már csak egy kicsi hiányzik, és véget érnek a középiskolás évek. Kívánom, hogy
vegyék sikerrel az Önök előtt álló akadályokat!
Dobó Zoltán
polgármester
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Harcok Tapolca utcáin és terein
A Haraszton kialakított
német ellenállási vonalakat elsöprő szovjet páncélostámadást a város peremén leállították, de a 181.
harckocsidandárt még az
utolsó manőverek közben
is érzékeny veszteségek érték.
A Véndeki utcai volt Sásdi
Ferenc-féle ház (a Halápi
út felől nézve a mai jobb
oldali első ház helyén) kertje végében kilőtt T-34-es
lövegtornyát oldalirányból
érte páncélököl telitalálat,
s a felrobbanó tank tornyát
felrepítette a detonáció. A
szovjet harckocsitámadás
jobb szárnyán oldalbiztosító menetben lévő Szu76-os rohamlövegek közül pedig kettő is német
páncéltörő ágyú találatot
kapott a Viszló-völgy felől
jövő országúton, a hajdani
útkaparóház közelében. A
kezelőszemélyzeteik
kö-

füves peremén két harckocsi, egy Pz. IV. és egy Pz. V.
„Párduc” is elakadt, miután
utolsó cseppig kifogyott az
üzemanyaguk és az utántöltésre halvány remény se
maradt. A kezelők elhagyták, és egy-egy a küzdőtérbe behajított kézigránáttal
sebtében megrongálták a
harcjárműveket, majd ők
is gyalogosan folytatták a
visszavonulást.
A német katonák között
voltak azonban többen,
akik a város utcáiba beszaladva igyekeztek kijutni a
kialakuló bekerítésből. Ezt
a szovjetek is látták. A gyalogságuk benyomulása előtt
a futó németek nyomában
aknavető tűz alá vették a
kertvárosi utcákat. Ekkor
kapott repesztalálatokat a
protestáns templom tornya
tetőszerkezetének északi
oldala is. Egy a csapatától
elszakadt, fegyvereitől már
megszabadult és kétség-

Korabeli panoráma a Víztorony körüljárójáról
Fotó: archív
zül több katona bennégett
az eltalált harcjárművekben. Az egyik rohamlöveg
Viktor keresztnevű, súlyos
égési sérüléseket szenvedett
kezelőjét később hosszabb
időn át ápolták és kötözték
a tapolcai kórházban.
A város határán megállási
parancsot kapott szovjet
páncélos erők mögül szétbontakoztak a 37. szovjet
lövészhadtest 320. lövészhadosztályának századai,
és ezek folytatták a Tapolca
elleni hadmozdulatot. Ezalatt a Haraszton át egyesével vagy kisebb csoportokban futva menekülő német
katonák zöme a település
legszélső házai és kertjei
mentén iparkodott a kijelölt gyülekezési helyszín, a
tapolcai katonai repülőtér
irányába. Néhány megmaradt tank még ekkor is
próbált némi tűzfedezetet
adni a visszavonuló saját
gyalogságnak, de ezeknek
sem voltak túl jók az esélyei. A Fenyves utca vonalában a mai József Attila
utcai keskeny erdősáv felé,
a Haraszt jelenlegi bokros-

beesetten menekülni vagy
elrejtőzni akaró német katona ugyanekkor esett el a
Kincsesgödör-barlang lejárata előtt. A barlangban
akart volna megbújni, de a
már oda behúzódott környékbeli lakosok kitessékelték, mondván: nehogy
bajt hozzon a fejükre. A
barlangnyílás pereme közelében pillanatokon belül
végzett vele egy aknatalálat.
Három állig felfegyverzett,
vállaikon keresztbe vetett
lőszeres hevederekkel körbetekert német géppuskás a
Pacsirta utcai ONCSA (Országos Nép- és Családvédelmi Alap) házaknál futott be
a Harasztról. Az akkor ott
húzódó kukoricaföld szélén
még tüzelőállást vettek fel
és visszagéppuskáztak a közeledő szovjet gyalogosokra. Azok előírásszerű csatárláncba rendeződtek, de
eközben többen is elestek,
vagy amint egy szemtanú
mesélte 1985-ben: „Sokat
levettek közülük.” Ezután
a három német a Darányi
Ignác utcába bekanyarodva
folytatta a futást, de a Víz-

75 éve történt

A Hősök tere az 1940-es években
toronynál megálltak. Egyikük biztosító lőpozíciót vett
fel, ketten pedig elkezdtek
robbanótöltetet felszerelni a torony lábazatára. Ez
alapján talán a 128. páncélgránátos ezred 12. páncélos
utászszázadának a katonái
lehettek. Ám egy-két perc
múltán elérte őket a szovjetek aknavetőtüze és az oldalbiztosító géppuskást egy
aknagránát-telitalálat széttépte. Erre a két másik katona felhagyott a robbantási
előkészületekkel és a TIAC
focipálya deszkakerítésének résein keresztül tovább
menekültek. Innen még
megeresztettek néhány géppuskasorozatot, eztán lerohantak a Kórházbarlang lejáratán és az ott menedéket
kereső kórháziak és polgári

Itt egy darabig nyugalom
honolt. A harcjármű személyzete elfoglalta magát:
volt aki szájharmonikázott,
másikuk főzőcskézett a tábori konzervmelegítőjén,
megint egy másik a háztetőn csiripelő verebekre
lövöldözött. Hirtelen egy
vágtázó német jelentőlovas
bukkant elő, aki közölte
velük, hogy a védelem ös�szeomlott és elkezdődött a
saját csapatok hátravonása.
A lovas is meg a lövészpáncélos is gyors ütemben eltűntek a helyszínről. Kis idő
múltán Diszel és Gyulakeszi
irányából fel is bukkantak a
szovjet előrevetett csapatok előőrsei. A 316. lövészhadosztály katonái voltak.
Egymást fedezve, óvatosan
nyomultak a Kossuth utcán

Fotó: archív, képeslap
jával, a Kossuth Lajos utca
8. sz. alatti lakóházának
ablakából. Ő ezt a különös
és egyéni módját választotta az egyenlőtlen harcnak.
Egy töltényt félretéve addig
lőtte a szovjeteket, amíg a
lőszere tartott. Ekkor ellépett az ablakból, helyet foglalt az egyik szobai fotelben
és az utolsó tölténnyel főbe
lőtte magát.
A városon keresztül a reptér felé mozgó német utóvédek a Hősök terén rövid
időre még egyszer felvették
a harcot a nyomukban járó
szovjetekkel. A tűzpárbaj
során a Hősi emlékmű közvetlen közelében 1 német és
3 szovjet katona vesztette
életét. A repteret elérő német katonák a soraik rendezése és lőszervételezés után

Támadó szovjet T-34-esek és kísérőgyalogság valahol Magyarországon
(en.wikipedia.org.)
lakosok között elrejtőztek.
Az egyik félreeső barlangi
járatban két nap, két éjjel
maradtak
észrevétlenek,
majd ekkor árulójuk akadt
és a szovjetek mindkettőjüket agyonlőtték.
A város keleti szélén összesen egy német
félhernyótalpas SdKfz. lövészpáncélos
biztosított
a Kossuth Lajos utca 50.
sz. udvarára beparkolva.

a városközpont irányába.
A polgári fiúiskola (a mai
Dr. Somogyi József Idősek Otthona) épülete nyugati sarkának takarásából
kiérve, váratlan puskatűz
érte őket és veszteségeket
is szenvedtek. A lövéseket
dr. pongyeloki Róth Aurél
közjegyző, kormányfőtanácsos, a Magyar Élet Pártja
tapolcai szervezetének elnöke adta le a vadászpuská-

erőltetett gyalogmenetben
felzárkóztak és csatlakoztak a Lesenceistvánd–Balatonederics között sebtében
létrehozott új német-magyar főellenállási vonal hevenyészve beásott csapataihoz. A délutáni és éjszakai,
majd a másnap délelőtti
órákban a tapolcai ütközet
itt folytatódott tovább.
Hangodi László
történész-főmuzeológus
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Nagy szerepe volt Tapolca városias Gyászol Tapolca.
Elhunyt városunk díszpolgára,
jellegének kialakulásában két
Reindl Erzsébet,
évtizeden keresztül
Tapolca Városért kitüntetés a városban végzett
kimagasló tevékenység
elismerésére szolgál. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 15/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete 5.
§-a alapján Baski Sándor
részére Tapolca fejlődéséért, a mai városias
jellegének kialakításáért
végzetttöbb évtizedes fáradhatatlan munkája elismeréséül
Tapolca Városért kitüntetést adományozott. (A
kitüntetést a képviselőtestület odaítélte, de a
kitüntetést csak egy későbbi időpontban tudják
átadni.)
Baski Sándor (Tapolca,
Bárdos Lajos u. 16.) 1931.
szeptember 30-án született Budapesten, nős, két
gyermeke van. Felesége
Baskiné Mészáros Ágnes
villamosmérnök,
gyermekei Sándor (1954) és
Anna (1956). Gimnáziumi tanulmányait Pesterzsébeten végezte, majd az

Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán diplomázott és munka mellett
Szombathelyen elvégezte
a Tanácsakadémiát. 1960
– 1970 időszakában a
Veszprém Megyei Tanács
kulturális elnökhelyettese
volt. Ezt követően 1970ben került Tapolcára a
Városi Tanács elnökének,
és 19 évig töltötte be ezt
a posztot. Tapolca mai
városias jellegének kialakításában 1970 és 1990
között nagy szerepe volt.
A mintegy 2500 lakás
építése mellett „Bővíteni
kellett a korábban is jó
színvonalú kereskedelmi
ellátást, bölcsődéket, óvodákat, iskolákat kellett
építeni, középfokú intézményekre, zeneiskolára,
megfelelő
könyvtárra,
múzeumra volt szükség,
be kellett vezetni a gázt,
csatornát, utakat kellett
építeni, javítani kellett az
egészségügyi ellátást. Abban bíztunk, hogy ezzel
együtt a városban élők
gondolkodása is változik.
Én ma úgy látom, hogy

gyémántdiplomás pedagógus

Baski Sándor 19 éven
keresztül volt a város tanácselnöke Fotó: archív
az idő igazolt bennünket.
Tapolca mostanra valódi
várossá vált” - összegezte
1996-ban.
Mindezen felül nevéhez
fűződik a Veszprémi Petőfi Színház létrehozása,
Badacsonyban az Egry
Emlékmúzeum bővítése,
állandó képtár megnyitása, Veszprém megyei
művészeti díjak (Egry,
Kisfaludy, Batsányi díj)
alapítása, és Tapolca város életében 1970 és 1990
között történt fejlesztések, változások irányítása.

Tehetséges gyerekek sokaságát
indította el a képzőművészeti pályán
Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 15/2010.
(VIII.18.) önkormányzati rendelete 9. §-a alapján Tihanyiné Bálint
Zsuzsanna
művészeti
vezető részére Tapolca
város művészeti életében
betöltött kimagasló szerepéért, és magas színvonalú tehetséggondozó
munkája
elismeréséül
Tapolcai Közművelődésért kitüntetést adományozott.
Tapolcai
Közművelődésért Kitüntetés adományozható
olyan
személyeknek vagy közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el
a közművelődési munka
valamely területén, az ifjúság művelődéséért végzett
munkában, a közművelődés korszerű formáinak és
módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, a városnak megyei,
országos,nemzetközi hírnevet szereztek és mun-

kájukkal nagyban hozzájárultak Tapolca város
kulturális fejlődéséhez.
Festőtanárként
Zsuzsa
munkássága a zalahalápi
iskolában kezdődött, ahol
színes
személyiségével
nevelte, inspirálta a diákokat. Kiváló tehetségű
gyerekek sokasága került ki a keze alól, sokan
képzőművészeti irányba
sodródtak a középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe. Nagy szerepe volt abban is, hogy a
zalahalápi iskola elsőként
lett rajz tagozatos, valamint felvette Csontváry
Kosztka Tivadar nevét.
Zsuzsa nyugdíjba vonulása után sem búcsúzott
a festéstől, a művészeti
neveléstől. Képzőművész
kört alakított és az élére
állt, hiszen ars poeticája,
művészet nélkül élni lehet, de minek. 2012 óta a
Tamási Áron Művelődési
Központ saját művészeti csoportjának vezetője.
Egész lénye fáradhatatlanul vibrál, mindig tele van

Tihanyiné Bálint Zsuzsanna: „művészet nélkül élni lehet, de minek”
Fotó: tl
tervekkel, az Ablakaink
című megyei amatőr-kiállítást is Ő álmodta meg,
mely rendezvény azóta
is szerepel a művelődési központ éves rendezvény naptárában. Emberi
kvalitásai, önzetlensége,
kreativitása, városunkhoz való szoros kötődése
méltóvá teszi Tapolca Városának kitüntetésére.

Reindl Erzsébet 1937.
augusztus 4-én született
tapolcai
iparoscsaládban. Édesapja, Reindl
Dezső úri, egyenruha- és
papi szabómester volt.
Alsófokú
tanulmányait
az Irgalmas Nővérek Tapolcai Intézetében, illetve annak jogutódjában a
Tapolcai r. k. Általános
Leányiskolában végezte.
Pedagógusi pályára készült. A Veszprémi Állami Tanítónőképző Intézet
hallgatója lett, ahol 1957ben tett érettségi vizsgát
és kapott tanítói oklevelet.
A gyakorló évét Lesencetomajon töltötte, majd
Zalahalápon és Sáskán tanított. 1963-tól dolgozott
Tapolcán, tíz esztendőn át,
mint gyógypedagógus nevelő, majd alsó tagozatos
tanítóként - Simon Évával és Farkas Endrénével
együtt -, illetve napközis
nevelőként.
Neve Tapolcán egyet jelent a helytörténet, honés népismeret jelen lévő
valóságával. Évtizedeken
keresztül vezetőségi tagja
volt a Veszprém Megyei
Honismereti
Munkabizottságnak, a későbbi
Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek. Tapolcán több éven át tagja
volt a Kulturális Bizottságnak. Javaslattevője és
egyik szervezője volt annak, hogy ma már két helyen - Veszprém - Gyulafirátóton és Gyulakesziben
- is szobra áll a legendás
törökverő csobánci kapitánynak, rátóti Gyulaffy
Lászlónak, 1994 óta egyik
alapítója és kuratóriumi
elnöke volt a Török János
Népfőiskola Alapítványnak. 1984 és 2004 között
fáradhatatlan szervezője
és vezetője volt a tapolcai
nyári diák honismereti
táboroknak. Három pedagógiai főiskola külső
munkatársaként, szakdolgozati konzulensként is
tevékenykedett, cikkei, tanulmányai, fényképfelvételei számos helyi, megyei
és régióbeli kiadványban
szerepeltek.
Számtalan
főiskolai és egyetemi hallgatónak segített anyagot
gyűjteni a szakdolgozatukhoz. Több tanítványának írásai nyomtatásban
is megjelentek. A tapolcai
1. számú Általános Isko-

lában 1973-tól vezette a
honismereti szakkört. Itt
több tanítványát megfertőzte a történelmi múltunk megismerésének szeretetével. 1994-ben vonult
nyugállományba.

Lakóhelye, szülővárosa
helytörténetének kutatása
végig kísérte Reindl Erzsébet életét. Jellemző volt rá,
hogy nem csak saját célra,
hanem ismeretei továbbadásának
szándékával
gyűjtött adatokat. Tagja
volt annak a honismereti
munkacsoportnak, amelynek köszönhető, hogy a
Tihanyi- félsziget után a
Szent György - hegy is
tájvédelmi körzet lett. Javaslatára hagyománnyá
vált a megemlékezés Török János emléktáblájánál,
Miltényi József sírjánál és
a doni áttörésről a Hősök
emlékművénél.
Tapolca fejlődését, működését, változásait figyelemmel kísérte és fotózta
is azokat, megörökítve
az utókor számára. Több
ezer filmkockája felbecsülhetetlen érték. Az elmúlt
évtizedben több kiállítást
rendezett saját készítésű
fotóiból. Példaként említve: 10 éves a gyermek
tánccsoport, 25 éves a helyi fúvós zenekar, Nemzetközi huszártalálkozó,
Tapolca Hild-díjas város.
Több évtizedes, szülőföldjéért és közvetlen lakókörnyezetéért kifejtett kitartó,
értékteremtő és értékmegőrző munkájáért 2016-ban
Tapolca Város Díszpolgára
kitüntetést vehetett át.
Halála óriási veszteség városunknak. Hiányozni fog
lelkesedése, szenvedélye,
ahogyan Tapolca értékeinek megőrzéséért küzdött.
Isten nyugosztalja. Emlékét kegyelettel megőrizzük. /Tapolcai Média
munkatársai/
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Vizsgák előtt a jövő szakmunkásai
További tablóképeink lapunk negyedik és ötödik oldalán

Gyors segítség
a tűzeset
károsultjainak
Háromszázezer
forint
gyorssegélyt nyújtott a
tapolcai önkormányzat
annak a családnak, akinek tegnap délután leégett a háza a Szent László utcában.
Amint azt Dobó Zoltán
polgármestertől megtudtuk, a rendkívüli pénzbeli
segítséget nem szociális
alapon nyújtották, a bajbajutottakkal
szembeni
szolidaritás volt a legfőbb
szempont az odaítélésnél.
Tegnap a délutáni órákban csaptak fel a lángok a
déli városrészben, a tüzet
a tapolcai és a badacsonytomaji tűzoltók fékezték
meg. Az anyagi kár jelentős. /tl/

