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KÉTHETENTE MEGJELENŐ VÁROSI KIADVÁNY

Csendben,
koszorúzással
emlékeztek
Batsányi halálának
175. évfordulóján
6. oldal

2020. május 15.

Jelentős társasházi
beruházások
valósulnak meg a
következő
hónapokban
3. oldal

VI. ÉVFOLYAM

70 családnak,
250 rászorulónak
köztük 120
gyermeknek
segítenek
6. oldal

Táncpróbák, kizárólag a szabadban
Nemcsak a sportolókat, a táncosokat is kicsalta a tavaszi napsütés

Új lépésanyagot sajátítanak el a táncegyüttes fiatal táncosai. Cél, hogy ne maradjanak le gyakorlottabb társaiktól
A Batsányi Táncegyüttes
a szükséges óvintézkedéseket betartva mozgatja
meg újra tagjait a Városi
Sport- és Szabadidőcentrumban.
Akik az elmúlt időszakban a Bauxit sporttelepen jártak, észrevehették,
hogy egyre többen mozognak, sportolnak a pályákon. Azonban vannak
olyanok, akik nem fülhallgatóval, magányosan
kocognak, hanem többen,
hegedűmuzsikára, népzenére táncolnak inkább.
A Batsányi Táncegyüttes
felnőtt csapatának tagjai
ugyanis az elmúlt napok-

ban megkezdték táncpróbáikat. Lapunkat Buzás
Balázs és Bán László, az
együttes két vezetője tájékoztatta arról, hogy mos-

Megkezdte
próbáit a Batsányi
Táncegyüttes, ám
ezúttal rendhagyó
környezetben
ropták a táncot
a tagok
tanában
polgármesteri
engedéllyel gyűlnek össze
alkalmanként, de szigorúan csak szabadtéren,

amit a kellemes májusi
napsütéses idő is lehetővé
tesz. Megtudtuk, a cél
új lépésanyag elsajátítása,
valamint azoknak a fiataloknak a segítése, akik
némileg le vannak maradva idősebb, gyakorlottabb társaiktól. Ahogy
az átlagemberek, úgy a
táncegyüttes életébe is beleszólt a vírushelyzet, hiszen számos rendezvény,
verseny várt volna rájuk a
tavaszi, nyári időszakban.
Hívták őket Szlovéniába,
húsvéti műsorokra, falunapokra, de a keszthelyi
Helikonra is. Ők azonban
nem csüggednek, mi több,
a „karanténos” időszakot

10. SZÁM

Buzás Balázs és Kiss Bernadett
Fotók: szr
is igyekeztek hasznosan
kihasználni. Ebben az időszakban közösségi oldalakon tovább népszerűsítették mind a népviseletet,
mind a néptáncot. /szr/

Jegyzet
Rémhírterjesztés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást
a Szerencsi Rendőrkapitányság egy 64 éves
férfival szemben. A
gyanúsított az egyik
legnagyobb közösségi
oldalon a napokban tett
közzé egy bejegyzést.
A posztban a férfi állítólag azt írta, hogy az
ország vezetése szándékosan időzítette a koronavírus tetőzésének
idejére a kijárási korlátozás megszüntetését.
Ez, véleménye szerint,
tömeges
megbetegedést eredményezhet. A
közzétett bejegyzéshez
rövid időn belül tizenkilencen hozzászóltak,
és tizenegyen megosztották. A rendőrök a
nyomozás során azonosították az elkövetőt,
akit 2020. május 12-én
reggel elfogtak, majd
gyanúsítottként kihallgattak. Ennyi nagyjából a police.hu oldalon megjelent eredeti
hír. Előrebocsátom, a
„veszélyes írást” nem
ismerem, annak tartalmával sem azonosulni,
sem cáfolattal élni nem
tudok. Sőt hajlok arra,
hogy higgyem: a rendőrök jogszerűen jártak
el egy olyan ügyben,
amely valóban veszélyt
jelent a társadalomra
nézve. Mégis valamiért
rossz érzéseket keltett
bennem a hír. Egy írásért, betűkért és szavakért, békeidőben, legyen az igaz, vagy nem,
egy véleményért, legyen az megalapozott,
vagy sem, kijönnek és
bevisznek….
Töreky László
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HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT

Enyhítések a vendéglátásban is
Tapolca összes kereskedelmi-, ipari- , szolgáltató létesítményében (zárt
térben) és a tömegközlekedési eszközökön is kötelező az orr-száj maszk
viselése, illetve ennek hiányában az arc sállal, textillel történő eltakarása a
hét elejétől. A kávézók,
éttermek teraszai viszont
a vidéki településeket
érintő országos enyhítések okán kinyithattakderült ki Tapolca polgármesterének legutóbbi
online fogadóóráján. Elhangzott, a város a mai
napig 63 millió egyszázezer forint gépjárműadót
utalt át a kormánynak,
a következő napokban
újabb 3 millió forinttal
járul hozzá az országos
járványügyi védekezéshez.
Dobó Zoltán a további
kormányzati járványügyi
intézkedésekre reagálva
elmondta, a város már hetekkel ezelőtt döntött az
óvodai, bölcsődei ügyelet
beindításáról. Továbbra is
várják azoknak a szülőknek a jelentkezését, akik-

nek a munkába állását segítheti a lehetőség.
A város állítható háttámlájú kórházi ágyakkal,
azok házhozszállításával

Az óvódai ügyelet lehetőségével indokolt esetben
élhetnek a kisgyermekes
családok Fotó: archív,tl
kívánja segíteni azokat,
akiknek otthonában ápolásra szoruló személyről
kell gondoskodni. Konkrét igények esetén összesen 25 darab (oldalrács és
matrac nélküli) kórházi
ágyat tudnak eljuttatni a
rászorulókhoz. Elhangzott, Rig Lajos országgyűlési képviselő felajánlotta,
hogy mindenkinek, aki

szeretné,
személyesen,
gyakorlatban is megmutatja az ápolási fortélyokat, az ágy helyes használatát, akár többszöri
alkalommal is elmagyarázva, bemutatva a szakszerű, személyre szabott
betegápolás
technikáit.
A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzati
fenntartásban
működő
óvodai dolgozókkal átbeszélték az óvodai működés, ellátás és bérezés
feltételeit. Eszerint, ahogy
korábban, továbbra is teljes bért kapnak az óvónők
és dajkák. Az érintettek
három csoportra osztva
látják el az óvodai ügyelet
feladatait. Interneten érkező kérdésre válaszként
elhangzott, a játszóterek
újranyitását csak akkor
engedélyezi a város, ha
arra a kormány javaslatot
tesz, addig viszont marad
a lezárás. A helyijárati közlekedés újbóli elindítását a
következő tanévre időzíti
az önkormányzat. Kivételt képezhet, ha azt egy
nagyobb tapolcai termelő
létesítmény igényli- tette
hozzá a polgármester. /tl/

Újra “nyitott”
a Teleház

A városi mozi és az épületben működő Teleház a
járványhelyzet miatt hetekre bezárt, most viszont
újra kínálja szolgáltatásainak jelentős részét.

Mozi és Teleház Fotó:mr
Amint azt Bakonyi Veronika mozivezetőtől megtudtuk, 9-16 óra közötti nyitvatartási időben lehetőséget
nyújtanak
szkennelésre,
fénymásolásra, laminálásra, az internet használatát azonban egyelőre nem
biztosítja az intézmény. A
biztonsági óvintézkedések
betartásával a szolgáltatások “ablakon keresztül” bonyolódnak. Azok igénybevételéhez az adathordozót,
például a pendrájvot be kell
adni a Teleház dolgozójának. Előzetes bejelentkezés
nem szükséges- mondta el
az intézmény vezetője. /tl/

Kórházi ágyakkal segít a város, szakértelmével
pedig az országgyűlési képviselő, mentős
A Cselle-Ház Kft raktárában kéttucatnyi jó minőségű használt német
kórházi ágy várja, hogy
tapolcai
gondozottakhoz kerüljön. Rig Lajos
országgyűlési képviselő
mentőápolói minőségében felajánlotta, betanítással segíti a hozzátartozókra háruló, otthoni
ápolási feladatok szakszerű ellátását.
A parlamenti képviselő a
Tapolcai Média kérdésére elmondta, hogy az év
elején érkezett kamionnyi
kórházi ágyat azokhoz a
betegekhez, ápolásra szoruló emberekhez szeretnék
eljuttatni, akik a járványhelyzetben meghozott intézkedések következtében
kikerültek az egészségügyi

ellátásból. Az igénylőknek
mindössze annyit kell tenniük, hogy jelzik igényüket az önkormányzat felé.
– A családhoz, illetve rokonokhoz hazatért beteg
gondozása, ápolása megerőltető, hozzáértést igénylő feladat. Szívesen segítek,
megmutatom, miként kell
az ágyban elfordítani, felültetni, mosdatni a beteget,
vagy éppen hogyan kell a
sztómazsákot, vagy éppen a
pelenkát kicserélni. Ez nem
egyszeri alkalom lenne,
hiszen egészen addig kijárok az ápolthoz, amíg házi
gondozóik nem sajátítják
el a szükséges fogásokat.
Az otthonokba ingyenesen
kiszállított kórházi ágy pedálos állítási lehetősége révén biztosítja a kényelmes
ápoláshoz szükséges ma-

A kórházi ágyak magassága könnyen állítható, de dőlése
is hozzáigazítható a betegápolás igényeihez Fotó: mr
gasságot, erőfeszítés nélkül
beállítható rajta például
a félig ülő helyzet, amely
alkalmas etetéshez, tv nézéshez. A kórházi ágyakhoz
nem tartozik matrac, de az
viszonylag alacsony áron,
mint gyógyászati segédeszköz könnyen beszerezhető.

Az ágyakat a Cselle-Ház
Kft munkatársai fertőtlenítik, mielőtt az a rászorulókhoz kerülne – árulta
el Rig Lajos, aki arra kéri
az érintetteket, hogy nyilvános elérhetőségein bátran keressék felajánlásával
kapcsolatban. /tl/
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Két társasház is megújul hamarosan Tapolcán
A Keszthelyi út és az
Alkotmány út kereszteződésénél álló tömbház új homlokzati szigetelést kap, az OTP és
a mozi épülete közötti
belvárosi társasház pedig korszerű és tartós
tetőhéjalással gazdagodik az elkövetkező kéthárom hónapban.
Amint arról Kazinczy
Zoltán, a szóban forgó két társasház közös

képviselője beszámolt, a
belvárosi épület ugyan
kiváló vörösfenyő tetőszerkezettel
rendelkezik, de a rajta lévő régi
szürke pala már tönkrement, átázott. A szerkezet megóvása és a beázások elkerülése érdekében
döntöttek úgy a lakók,
hogy önerőből, részben
a
lakástakarékpénztári
forrás
segítségével
tetőhéjalást cserélnek. A
400 négyzetméteres tető-

A belvárosi társasház új tetőhéjalással gazdagodik.
400 négyzetméternyi tető újul meg hamarosan Fotó: mt

re új betoncserép kerül,
megújul a kémény, az
oromfal és a tetőkibúvók
is. Az önkormányzat ezúttal 400 ezer forint értékben segíti a beruházást,
továbbá ingyenes közterület foglalást biztosít a
munkálatok alatt, hiszen
– ahogy Dobó Zoltán polgármester fogalmazott- a
belváros minőségének,
esztétikai
állapotának
javítását kiemelten fontosnak tartja a város. A
spenótházként is ismert,
Keszthelyi úti épületre viszont 10 centiméteres szigetelés kerül. A 36 milliós
beruházásra július végére tervez pontot tenni a
kivitelező cég. Kazinczy
Zoltán elmondta, tavaly
már új tetőszigetelést kapott a ház, a nyílászárók
is gyakorlatilag újak, a
külső szigetelést közel
egy éve határozták el és
szervezik.
A jelentős anyagi forrást
igénylő munkához kedvezményes, kamattámogatott hitelt és lakáskas�sza pénzt is felhasznál a

Kazinczy Zoltán közös képviselő és Tölgyes Zsolt
önkormányzati képviselő a helyszínen
Fotó:mr
társasházi közösség. Megtudtuk, a ház lábazata
szürke színt kap, a hom-

lokzat pedig zöld lesz, de
a korábbitól némileg eltérő árnyalatban. /tl/

Elismerték az intézményvezető oktató-nevelő munkáját

Tapolca képviselő-testülete Bodor Tamásnak,
a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézmény
vezetőjének, az általános
iskolai nevelés-oktatás
területén kifejtett lelkiismeretes, sokrétű és
magas szintű tevékenysége, céltudatos és közösségformáló munkája
elismeréséül
Tapolcai
Nevelésügyért
kitüntetést
adományozott.
Az elismerést az ismert
okok miatt, egy későbbi
időpontban veheti át az
érintett.
Bodor Tamás Mosonmagyaróváron született
1966. szeptember 17-én.
A
mosonmagyaróvári
Kossuth Lajos Gimnázi-

umban érettségizett 1985ben. Pályaválasztását reál
és műszaki érdeklődése
határozta meg, amikor
sikeresen felvételizett a
szombathelyi Berzsenyi
Dániel Főiskolára, ahol
1989-ben fizika technika
szakon tanári diplomát
szerzett. 1989 augusztusától már a Kazinczy
Ferenc Általános Iskolában kezdett tanítani. Az
iskolai oktatás változó
igényeinek és saját tudásvágyának köszönhetően
munka mellett tovább
tanul és 1995-ben a Berzsenyi Dániel Főiskolán,
számítástechnika szakon
is tanári diplomát szerzett. Az itt megszerzett
tudást az iskola életében
kamatoztathatta, mivel
az emelt szintű számítástechnika oktatás bevezetésében az iskola vezetése
számíthatott rá. Tudása,
szakmai felkészültségének szélesítése érdekében
informatikából egyetemi
szinten mesterfokozatot
szerzett. Érdeklődött az
oktatásvezetés és irányítás iránt, ezért közoktatási vezető képzésen pedagógus szakvizsgát tett.
Már fiatal pedagógusként
osztályfőnöki megbíza-

tást kapott. Feladatait
mindig pontosan, lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel látja el.
Pedagógiai gyakorlatában törekszik arra, hogy
a tanulók kreativitását,
együttműködő készségét
fejlessze. Ez az attitűd
jellemzi vezetői munkáját is. 2012. július 1-től
a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének tagintézmény vezetője. Az iskola érdekében
támogat minden olyan
kezdeményezést, ami arra
irányul, hogy a tanulólétszám megmaradjon,
illetve emelkedjen. Ennek érdekében pedagógus
kollégáit is összefogásra,
szakmai megújulásra, új
tanítási módszerek alkalmazására, jó gyakorlatok
alkalmazására és kidolgozására ösztönzi. Ezek
közül megemlítenénk a
Boldog iskola programot
és művészeti oktatás lehetőségének fejlesztését.
Minden lehetőséget megragad és támogat annak
érdekében, hogy iskolánk
tanulói minél több sportágban
kipróbálhassák
magukat tanulmányaik
során, ezzel az egészséges

életmódra nevelés alapjait
erősíti az intézményben.
Tanulóink ennek köszönhetően számos megyei
és országos versenyeredménnyel gazdagítják városunk hírnevét. Mindig
kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy az iskola pedagógiai programjában
megfogalmazott
célok
megvalósuljanak. Szívügyének tekinti, hogy a
diákok érdeklődésüknek
megfelelően minél több
olyan különleges ismerethez jussanak, amelyek
hasznosak lehetnek későbbi életük során. Kezdetektől fogva támogatja
a tagintézményben megyei szinten is egyedülálló
katasztrófavédelmi szakkört, ahol diákok sokasága ismerkedett meg az
ön- és mások mentésének
elméletével és gyakorlatával. A diákok minden évben a megyei és országos
versenyeken
sikeresen
szerepelnek,
öregbítve
az iskola, a város hírnevét. A tagintézmény már
két évben is elnyerte az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által
művészeti tevékenységért
kiadott „Legkreatívabb
iskola” címet, ezzel egy-

egy projekt rendezvényt
nyerve az iskolának. Ezen
eredmények elismeréseként Bodor Tamás, tagintézmény vezető, munkája
elismeréseként megkapta a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelméért
elismerő címet. Emberi
kapcsolataira jellemző,
hogy nyitott a gyermekek és szülők felmerülő
problémáira, javaslataira.
Támogatja a nevelőtestület közösségformálását.
Olyan programokat kezdeményez és támogat,
amely közelebb hozza
egymáshoz az iskola partnereit. Vezetői munkája
mellett is fontos számára az önképzés, szakmai
megújulás. 2013-ban elvégezte a pedagógus minősítési és tanfelügyeleti
szakértői továbbképzést,
2014 januárjától szakértőként is tevékenykedik.
A pedagógus életpálya
modell lehetőségeinek kihasználására biztatja kollégáit. A Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola vezetőségének tagjaként vezetőtársaival konstruktív
munkakapcsolatot alakított ki, ahol higgadtságával, reális szemléletével
segíti a közös munkát.
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Nézzünk bátran a híd alá! Fókuszban Diszel
nevezetessége, a közel 230 éves műemlék kőhíd
Diszel nevét említve sokunk fejében a híres vízimalmok villannak fel
elsőként. Az Eger-patak
vízfolyása meghatározó
szerepet tölt be a falu életében, a kiemelt jelentőségű víz köré szerveződött
a település, kihasználva
annak közvetlenül hasznosítható, illetve másodlagosan érvényesíthető
adottságait. Több kategóriában fedezhetünk fel
műemlékeket e városrészben, a lakóházak, malomépületek mellett kivételes
értéket képviselnek a víz
útját átívelő, boltozatokkal ellátott kőhidak. A
környék egyik legtekintélyesebb műtárgya a faluközponttól a Csobánc
irányába futó, védett híd,
amely a mai napig folyamatos forgalmat bonyolít.
A hidak széleskörű középkori elterjedését a szó helyneveinkben való gyakori
felbukkanása is alátámasztja. Anyaguk, szerkezetük,
építési technikájuk, méretük tekintetében számos
hídfajtát különíthetünk el.
A boltozott hidak építése
a 18. század vége felé kezdődött, a települések állan1983-ban születtem, Budapesten. Kötődésem a
Balaton-felvidékhez kisgyermek korom óta erős,
szüleimmel egy Dörgicse melletti szőlőhegyen
tölthettem sok időt, mely
megalapozta későbbi ér-

Pető Piroska
deklődésemet és elhivatottságomat a táj iránt. A
természetjárás,
hazánk
értékeinek megismerése
végigkísérte fiatal éveimet. Egyetemi tanulmányaimat már Veszprémben folytattam, ahonnan
céltudatosan jártam a
falvakat, szőlőhegyeket.
2006-ban Balatonfüred
vált otthonommá, majd
Diszelben is gyökeret
vertem családommal, immár életvitel-szerűen itt

dósulása, a kereskedelem
és az áruforgalom fejlődése
együtt járt az utak és hidak
fejlesztésének, fenntartásának igényével.
A Balaton-felvidéken, s a
Tapolcai-medence területén rendelkezésre álló
kő építőanyag lehetőséget
adott időtálló szerkezetek
létrehozására, ilyen kivitelű Diszel központi hídja is.
A közlekedési emlék kategóriába sorolt híd 5164-es
törzsszám alatt védett műemlék.
Az intenzív igénybevételnek kitett építmény tájékozódási pontként is szolgál,
továbbá kedvelt találkozási
helyszín a fiatalok körében. A rendelkezésre álló
levéltári források szerint a
barokk stílusjegyeket képviselő hidat 1791 és 1793
között építette Schracz
Károly sümegi kőművesmester, Zala vármegye
megrendelésére. Hossza
44 méter körüli, különlegessége, hogy öt nyílással
rendelkezik. Egy 1831. évi
összeírás még négynyílásúként említi. Az ötödik
nyílás később épült, ferde
elrendezésű, és a Látványtár épülete felől érkező malomárok fáradt vizét ereszti
élünk. 2008-ban végeztem okleveles környezetmérnökként, első sorban
egyedi tájérték kataszterezéssel foglalkoztam, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával
együttműködve. A diploma megszerzése után
kezdtem Balatonfüreden
dolgozni,
hulladékgazdálkodási területen. Az
egyedi tájértékek gyűjtése, fényképezése, az épített örökség felfedezése és
dokumentálása azonban
továbbra is napirenden
maradt. A Magyar Turista
újság részére rendszeresen
írtam cikkeket a Balatonfelvidéki kultúrtáj témájában, továbbá érdeklődési
körömhöz kapcsolódó tanulmányokat folytattam.
2012-től
gyermekeink
nevelése jelenti a legfontosabb feladatot, mindemellett fő irányvonalként
jelenik meg az értékgyűjtés is. Szívügyemnek tekintem Diszel és a Tapolcai-medence értékeinek
kiemelését, ehhez illeszkedő tematikájú naptárak
készítése mellett fontosnak tartom a cikkek publikálását is. /pp/

Boltozatos nyílású műemlék kőhíd
vissza az Eger-patakba.
A híd mellett bármelyik
irányban a zöldfelület felé
érdemes letérni, s kissé
eltávolodva látványos nézőpontokból figyelhetjük

a kezében. Ő Nepomuki
Szent János, a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje.
A kőhíd északi felének
középső részén tűnik fel

Nepomuki Szent János szobra a ráccsal védett
fülkében
Fotó: pp
meg a részleteket. Lenyűgözőek a félkőríves boltozatok és mindkét oldalról
tekintélyesen hat a nyílások sorozata. A hidaknál,
átkelőknél gyakran találkozunk egy titokzatos
alakkal, aki keresztet tart

a vöröses cseréppel fedett
szoborfülke, s a talapzat
felett, ráccsal védett mélyedésben bújik meg a szobor.
Attribútuma a kereszt, melyet minden esetben kézbe
fog, ábrázolásai szerteágazóak. Érdemes megfigyelni

Fotó: pp
a szobrok arckifejezéseit,
találkoztam már jóságos,
mérges, szigorú és vicces
tekintetű Nepomukival is.
A gyónási titok vértanújaként számon tartott Nepomuki Szent János itt látható
alakja kedves, szimpatikus,
mesebeli. A diszeli híd korábbi Nepomuki-szobrát
Lóránd Zsuzsa készítette az
1980-as évek első felében.
A műalkotás árát a falu adta
össze, ezt sajnos néhány év
múlva ismét meg kellett
tenniük, mert a szobrot
ellopták. A híd állapota
jó, fontos, hogy lehetőség szerint továbbra is
eredményesen óvjuk ezt a
műemléket. Talán elgondolkodhatunk azon, hogy
a hosszútávú fennmaradás érdekében a buszok,
mezőgazdasági járművek,
illetve tehergépjárművek
adott esetben más útvonalat vegyenek igénybe.
Az egykori Tóth-malom
mellett is szemügyre vehetünk egy boltozott kőhidat. A lepusztult malomépületet évtizedekkel
ezelőtt vásárolta meg
Mánya László és felesége,
e kiemelkedő ipartörténeti érték megmenekülése nekik köszönhető.
A példaértékű felújítás
eredményeképpen otthonukká válhatott az épület.
A kétnyílású kőhíd szoborfülkéjébe költöztetett
Nepomuki Szent János
szobrot 2014 szeptemberében, ünnepélyes keretek között szentelte fel
Renner Sándor plébános.
Ha időnk engedi, pillantsunk be a kőhidak alá,
megéri! Pető Piroska

2020. május 15.

TAP

TÖRTÉNELEM

A tapolcai harcok arcai: németek
A legmagasabb sarzsi generális volt. Mármint az
1944/45-ös balatoni harcok során Tapolcán járt
német katonák közül a
Vaskereszt Lovagkeresztjével kitüntetett Gustav
Harteneck lovassági tábornok (1892–1984) volt
a legmagasabb rendfokozatot viselő személy. Persze csak ha nem számítjuk
Hermann Göring birodalmi légimarsallt (1893–
1946), aki szinte égből
pottyant meglepetés-látogatóként ugyancsak megfordult itt Tapolcán, igaz
csak rövid időre és az is
igaz, hogy akkor még
nem volt háború. Diplomáciai küldetésen járva
az őt és kíséretét szállító
Junkers Ju-52 típusú repülőgép üzemanyaghiány
miatt kényszerleszállást
hajtott végre a T-2-n, a
három tapolcai katonai
repülőtér közül a város
és a mai diszeli városrész
között, a Haraszton húzódó tartalék reptéren. A

Ernst Rebentisch könyve
goodreads.com
leszállást követően Göring személyi biztosítására sebtében kialakítottak
egy helyi csendőrökből
rögtönzött
fegyveres
biztonsági osztagot. Az
egyik résztvevő hajdani
csendőr tiszthelyettes mai
tapolcai leszármazói néha
még ma is fel-felemlegetik a családi legendáriumban e váratlan találkozás
történetét. De visszatérve
Harteneck tábornokra.
1945. márciusában a német I. lovashadtest parancsnokaként szerepelt
a balatoni harcokban. Ez
a hadtest alkotta a Balaton-felvidéket a szovjetekkel szemben védő, valójában harcolva hátráló,
de szívósan küzdő német
arcvonal jobb szárnyát.
E hadtest alárendeltségébe tartozott a 23. német páncéloshadosztály
is, amelynek alegységei

Gustav Harteneck lovassági tábornok
worthpoint.com
március 27-én délelőtt
megpróbálkoztak Tapolca védelmével, de kölcsönösen súlyos veszteségek
árán csak lassítani tudták a szovjet előretörést.
Harteneck parancsnoki
harcálláspontja szinte a
szóba jöhető utolsó pillanatig Diszelben működött, csak amikor már
lőtávolban volt a szovjet
messzehordó
tüzérség,
akkor települtek tovább
nyugat felé. A hadtestparancsnokság március
27-én éjjel 3 órakor még
itt kiadott hadijelentése
jól illusztrálja a térségben dúló harcok hangulatát: „Az elmúlt mozgalmas éjszaka folyamán
a szovjet csapatok tervszerűen áttörték új főellenállási vonalunkat. A
szovjet csapatok előnyomulását általában lefékeztük, s csak bal szárnyunkon (Mencshely község
térségében – HL) sikerült
a szovjet erőknek egy
mély betörési körzetet
kialakítaniuk.” Azt, hogy
pontosan melyik diszeli
épület szolgált a tábornok
és törzskara harcvezetésiműködési helyszínéül ma
már nem tudjuk, de kiderítése folyamatban van.
Harteneck és Diszelből
elvonuló parancsnoksági
stábja Dióskál községben
alakította ki új harcálláspontját.
Az I. német lovashadtest
még alaposan megtépázott állapotában is komoly harcértéket képviselő alakulata volt a már
többször emlegetett 23.
páncéloshadosztály. Parancsnoka a szintén Lovagkeresztes Joseph von
Radowitz
vezérőrnagy
(1899–1956), aki már
1944. szeptemberétől vezette a hadosztályt, s aki
áthaladóként ugyancsak

megfordult nálunk 1945.
márciusában. A parancsnoksága alatt álló 23-asok
súlyos harcokon voltak
túl és nehéz küzdelmek
előtt álltak még. Tapolca
védelme előtt két nappal
Balatonfüredet és térségét tartották a 27. szovjet
hadsereg 316. lövészhadosztályának és 110.
harcko csidandárána k
meg-megújuló támadásaival szemben. A füredi
fürdőtelep területén például Ruge ezredes 128.
páncélgránátos
ezrede
ásta be magát, amely alakulat Herbert Roltsch
százados irányította I.
zászlóalja a tapolcai Haraszton vívja majd következő nehéz ütközetét.
Március 26-án az éjszakai
órákban aztán hátravonták az utóvédjeiket és az
Aszófő, Vászoly, Dörgicse, Tagyon, Zánka vis�szavonulási menetvonalon mozogtak Tapolca
felé. Radowitz tábornok,
hadosztályparancsnok
egyik beosztott tisztje
volt a már idézett Ernst
Rebentisch őrnagy, harckocsiosztag-parancsnok,
időlegesen megbízott ezredparancsnok, később
orvosprofesszor (1920–
2013). A tapolcai harcok
idején éppen lábadozóban volt, miután még
január 12-én ZámolyBorbálapusztánál a szovjet páncéltörő találatot kapott tankjában súlyosan
megsebesült. 1963-ban
adta ki a „Zum Kaukasus
und zu den Tauern:
die Geschichte der 23.
Panzer-Division” című

75 éve történt

ról is. Rebentisch háború
utáni életútja lenyűgöző
sikertörténet. Orvosi végzettségének megszerzését követően 1959-től a
Német Szövetségi Köz-

delmi témakörökben. Az
1972-es müncheni olimpián ő az egészségügyi
főfelügyelő, kitüntetései
sorában megszerezte a
Nagy Szövetségi Érdemkeresztet a Csillaggal és a
Paracelsus Érmet. Nyugdíjas éveiben is aktív szereplője maradt az orvosi
tudományos közéletnek.
S végül még egy érdekes epizód egy Tapolcára
visszakanyargó
történetből.
Günter
Kammerer úr a németországi
SchelzbergSasbachwaldenből 2002.
június 17-én kopogtatott a tapolcai múzeum
irodaajtaján. A balatoni
csata hónapjaiban elesett
bajtársai, köztük az egyik
gyermekkori kebelbéli
jóbarátja nyomait sze-

Dr. Ernst Rebentisch a
Bundeswehr orvos-tábornokaként ggwm.de

Ernst Rebentisch időskori
portréja
aerzteblatt.de

társaság (NSZK) hadseregében, a Bundeswehrnél szolgált. Tábornoki
rendfokozatban a hadsereg vezető főorvosa lett a
NATO északi szárnyának
főparancsnokságán.
A

rette volna megtalálni. E
keresett barát az 1927-es
születésű, 1944. októberében bevonult, 1945.
márciusában épp-alig 18
éves Otto Sterr gyalogos közkatona volt, aki a
tapolcai harcok közben
szenvedett olyan súlyos
roncsoló
felkarlövést,
hogy azt nem élte túl. A
nagy kérdés az volt, hogy
esetleg van e jelzett nyughelye a fiatalon életét
vesztett katonának. Mást
mondani nem lehetett:
ha itt szenvedett katonahalált, akkor bizonnyal a
tapolcai Régi temetőben
nyugodhat, mint ahogy
legalább tucatnyi további
német katona. Csak látható nyomaikat nem találni, mert már nem jelzi
nyughelyüket emlékjel.
Itt vannak, de láthatatlanok. Azonban Tapolca
láthatatlan 2. világháborús katonasírjairól majd
egy másik alkalommal.

Gustav Harteneck lovassági tábornok
worthpoint.com

Günter Kammerer Tapolcán, 2002
könyvét, amelyben hadosztálya történetén belül
értékes leírásokkal szolgál
a Tapolcán és a város körül lefolyt összecsapások-
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Fotó HL

honvédelmi minisztérium szakreferense, emellett számos tudományos
publikációja jelent meg,
elsősorban katasztrófavé-

Hangodi László
történész-főmuzeológus
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Ételosztásban, adományok közvetítésében segített
a tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ
A központ munkatársainak segítő tevékenysége az adományok közvetítésében,
a meleg étel és a tartós
élelmiszer osztásában
a járványügyi vészhelyzet idején is folyamatos -tájékoztatta
lapunkat Bögös Rita
Zsuzsanna, a Családés Gyermekjóléti központ
intézményegység- vezetője
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány, az

A munkatársak
által a rászorulók
nem maradnak
egyedül
problémáikkal.
Egymásra Utalva Alapítvány és a tapolcai
Tesco felajánlásai jóvoltából a rászoruló

Munkájukkal 70 család mintegy 250 tagjának, illetve 120 gyermeknek a megélhetését segítik
Fotó: helysz.felv
családok továbbra is megélhetését. A feladat felajánlásaikkal - főként
részesülhetnek élelmi- közel 120 gyereket érint. tartós élelmiszerrel és
szeradományban, csak Számukra kiemelkedő- tisztálkodási szerekkel
egy kicsit másképp bo- en fontos, hogy érezzék - segíteni szeretnének a
nyolítják le az eddig a velük kapcsolatban rászoruló családoknak.
megszokottaktól. Ezút- állók, hogy tovább- A legfőbb cél, hogy a
tal havi rendszeresség- ra sincsenek egyedül a rászorultak átvészeljék
gel házhoz viszik az ado- problémáikkal. Minden ezt a mindenki számára
mányokat, segítve ezzel eszközzel támogatják az nehéz időszakot -hangmegközelítőleg 70 csa- érintetteket! Továbbra súlyozta Bögös Rita
lád, 250 tagjának napi is várják azokat, akik Zsuzsanna

Koszorúk a Batsányi házaspár síremlékénél

GRAFOLÓGUS
GOSZTOLA
BRIGITTA

Mindenkinek van célja, amit el szeretne érni.
Napi, heti, vagy akár egy
egész életet is felölelő.
Bizonyos szempontból
nem is maga a cél a fontos, hanem, hogy men�nyire vagy motivált, mit
vagy hajlandó megtenni érte? Motiváltságod
vizsgálata során, arra is
keresem a választ, hogy
mennyire fontos számodra az önmegvalósítás, hogy megmutathasd,
kibontakoztathasd
és
fejleszd önmagadat. Szeretnél-e vezető szerepet
betölteni, uralkodni, irányítani és, ha igen, hogy
viselkednél, vagy hogy
viselkedsz
vezetőként.
Tudsz-e, akarsz-e alárendelődni, segíteni másoknak, másokon. Hajlandó
vagy-e háttérbe szorítani
magadat, feladni a kényelmedet, ha a szükség
úgy kívánja. Fontos-e az
anyagi javadalmaztatás,
a pénzszerzés az életedben. Kielégít a mindennapi ez+az, vagy nagy
élménykészséggel bíró
emberként szeretsz újra
és újra valami izgalmasabbat kipróbálni. Képes
vagy-e
koncentráltan
elmélyülni egy adott feladatban vagy a csapongó
gondolataid miatt nehezedre esik a fókuszálás.
Kisebb közösségben vagy
nagyobb csapatban, esetleg egyedül szeretsz dolgozni?

1763. május 9-én Tapolcán született Batsányi János. A forradalmár, költő
emlékét a város hosszú
évtizedek óta ápolja, a
neves személyiséghez kötődő évfordulókat rendre méltón megünnepli az
önkormányzat és a város
Batsányi nevét viselő intézményei, számos civil
szervezete is. Idén a világméretű koronavírus járvány a tapolcai Batsányi
kultusz eseményeit is lehetetlenné tette. Batsányi
János halálának 175. évfordulója így sem múlt el
emlékezés nélkül.

Adomány
a szocialistáktól

A képen Puskás Ákos
alpolgármester Fotó: tl

A Magyar Szocialista Párt
szolidaritási alapja országosan több tonna tartós
alapélelmiszert, illetve fertőtlenítő szert juttatott el
a leginkább rászorulókhoz
a járványveszély idején. A
szolidaritási alapból minden alapszervezet, köztük
a tapolcai alapszervezet is
kapott- árulta el Árvai Gábor, a szocialista párt helyi
elnöke. Megtudtuk, az adományt az elmúlt hét keddjén adták át az elosztást
végző Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
munkatársainak az MSZP
helyi irodájában. /tl/

A város önkormányzata, a Batsányi János nevét viselő intézmények vezetői is elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Batsányi síremléknél a felhívásra. A képen
Varga Károlyné a Batsányi Emlékbizottság nevében koszorúz
Fotó: tl
Dobó Zoltán polgármester
és Varga Károlyné Edit, a
Tapolcai Városszépítő Egyesület Nőklubjának elnöke a
facebook üzenetükben arra
kérték a tapolcaiakat, hogy
aki teheti és fontosnak érzi,
az rója le kegyeletét és helyezze el az emlékezés vi-

rágait, koszorúit Tapolca
nagy szülöttének emlékhelyei előtt. A régi temetőben
kedden délelőtt a város két
alpolgármestere,
Puskás
Ákos és Pass Sándor a város
nevében, Varga Tiborné a
Batsányi János Gimnázium
igazgatója, Dr. Komjátiné

Nyakó Györgyi a Batsányi
tagintézmény igazgatója,
Havasi Gábor a VOKE Batsányi János Művelődési
Központ vezetője, Varga
Károlyné a nőklub vezetője
helyezték el az emlékezés
virágait a Batsányi házaspár
síremlékénél. /tl/
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Tollaslabda verseny zárt ajtók mögött
Zárt ajtók mögött szerepelt a március 15-i
hétvégén a Tapolcai
Tollaslabda és Fallabda SE az Alcor Kupán.
Még két versenyen mérették meg magukat
márciusban. Mindről
éremmel tértek haza.
A Tapolcai Tollaslabda és
Fallabda SE versenyzői
március első napján az
észak – dunántúli regionális versenyen, a Pápa
Kupán szerepeltek. A II.
korcsoportban aranyérmes Horváth Bence,
a III. korcsoportban
a lányok versenyében
aranyérmes Bakler Zita,
míg a fiúk versenyében
bronzérmes
Horváth
Dávid. Rajtuk kívül Orbán Csenge és Orbán
Dávid képviselte még az
egyesületet. A következő
versenyen, március első
szombatján a felnőttek
mérették meg magukat
a Magyar Tollaslabda
Szövetség által kiírt csapatbajnokságban, ahol
a III. osztály nyugati I.
csoportjában Győr és
Sopron mögött állhattak
a dobogó harmadik fokára. A kétfordulós (őszi

Gyarmati Zoltánné és
Gombkötő Richárd párosban bronzérmet szerzett
Fotó: Tapolcai TFSE

A márciusban lezajlott verseny díjazottai. Balról: Horváth Bence, Horvát Dávid, Orbán Csanád, Orbán Csenge
és Bakler Zita a Pápa Kupán
Fotó: Tapolcai TFSE
és tavaszi) versenyen
részt vett Csapó Mónika, Gyarmati Zoltánné,
Kovács Aliz, Pető Mónika, Süléné Gyönge Anita, továbbá Csizmadia
László, Gombkötő Richárd, Gyarmati Vince,
Gyarmati Zoltán, Kassai
Balázs, Kovács András,
Szabó László, Szennyai
Szabolcs és Tőkés András. Március 14-én zárt
ajtók mögött rendezték meg Veszprémben
az Alcor Kupa ranglista pontszerző versenyt,
ahol három tapolcai

versenyző indult C kategóriában. Hét érmet
szereztek.
Gombkötő
Richárd férfi egyéniben
és párosban is bronzérmet szerzett, míg a
vegyes párosok versenyében Gyarmati Zoltánnéval a dobogó második fokára állhattak.
A női párosok megmérettetésén bronzérmes
a Gyarmati Zoltánné
– Pető Mónika együttes. Mónika a női egyéni
versenyben is dobogón
végzett – a bronzérmet
hozta haza. /me/

A bronzérmes duó: Pető Mónika és Gyarmati Zoltánné az Alcor Kupán
Fotó: Tapolcai TFSE

Sakkozók eredményei
az emlékversenyen
Tapolcán
rendezték
meg február utolsó
napján a Horváth Imre
sakk emlékversenyt.
A TVSE Sakk szakosztály hatodik alkalommal hívta életre, a sokáig Tapolcán játszó,
edzősködő nemzetközi
mester, Mádl Ildikó nevelőedzőjeként is tevékenykedő Horváth Imre
tiszteletére az emlékversenyt, idén a Veszprém
megyei
Tehetségpont
sorozattal egybekötve. A

Tamási Áron Művelődési Központban negyven
gyermek szállt versenybe a dobogós helyekért.
Az „A” csoportban első
Bencze Balázs Dominik,
második Kasnya Péter,
harmadik Dénes Márk,
negyedik Szőke Kristóf,
ötödik Tóth Csongor,
hatodik Gergely Dániel. A „B csoportban”
első Dobay Bendegúz,
második Schubert Lili,
harmadik Kiss Dalma
Letti, negyedik Tarsoly
Csanád, ötödik Kön�-

Remek lehetőség volt a helyieknek, hogy itthon is bizonyítsanak
nyid Veronika, hatodik Széll Dávid. Idén az
óvodásoknak is kiírták a
versenyt. A lányok közt

első Vajai Lili, második
Darvalics Luca, harmadik Sós Ninett, negyedik
Bicsérdi Julcsi, ötödik

Fotó: TVSE

Rig Janka. A fiúk közt
első Rig Baján, második
Éder Zoltán, harmadik
Szabó Bálint. /me/
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Vakvezető kutya, aki megérdemelte a tápot
Szabó Richárd, a tapolcai
Szabó Optika tulajdonosa felajánlotta, hogy egy
vakvezető kutya éves betevőjét megveszi előre. A
nyolc zsák minőségi kutyatápot Nelson a várpalotai Labrador fogyaszthatja el -tájékoztatta
lapunkat az adományozó.

Házasságkötés
2020. 04. 09.
Bödör Péter
Tóth Rita
2020. 04. 28
Kovács Zsolt László
Kamarás Lívia

A kutyus amellett, hogy
egy látássérült egyetemista
lány mindennapjait segíti, rendszeresen részt vesz
szemléletformáló programokon is. Gazdija ugyanis
amikor csak teheti, mindig
ott van és segít a Vakok és
Gyengénlátók Veszprém
Megyei
Egyesületének
programjain.
Tavaly október végén a
Szabó Optika által a látás
hónapjában
megrendezett, egy hónapon át tartó
„Jó, hogy látunk” program
egyik – talán legkiemelkedőbb – része az volt,
amikor vakok és látássérültek segítettek abban,
hogy a résztvevő gyerekek bele tudjanak érezni,
milyen is az élet látássé-

Balról, Szabó Richárd tapolcai látszerészmester, Darkó Dorottya látássérült és
hűságes társa Nelson, továbbá Csehné Huszics Márta a Vakok és Gyengénlátók
Veszprém Megyei Egyesületének elnöke
Fotó: helyszíni felvétel
rülten. Nelson, a 4,5 éves
Labrador, aki a várpalotai
Darkó Dorottya hűséges
segítő társa már évek óta
– barátságos természetével – hamar népszerűvé
válta rendezvényen, pillanatok alatt beleszerettek a
résztvevők, többek között
a szervező Szabó Richárd
látszerész mester családja

is. A négylábú hűséges társ
a nap 24 órájában figyel
gazdájára; ahogy Dóri fogalmaz „amikor veszélyt
érez, egyszerűen beáll keresztbe”. Főként persze a
közlekedésre vonatkozik
mindez, hiszen a hosszú
szemináriumokon és előadásokon azért rendszeresen előfordul, hogy Nelson

használt eszközt is találtak,
majd a közelben lévő mezőgazdasági telephely környékét ellenőrizték. Ennek
során észlelték, hogy a telep
kerítését megrongálták, az
ott található takarmánytárolók vasajtajait leszedték,
és különböző eltulajdonításra szánt fémdarabokkal
együtt fóliával letakarták
azokat. Az adatgyűjtés
eredményeként a rendőrök

megállapították, hogy a
nőnek három tettestársa
is volt, akikkel a bűncselekményt elkövette. Közülük, egy 49 éves létavértesi
lakost pár órával később
Tapolca-Diszel külterületén, 2020. április 28-án a
hajnali órákban egy 45 éves
somlóvásárhelyi férfit a 77es számú főútvonalon gyalogolva Tapolca és Hegyesd
között, míg negyedik társu-

elszunyókál. Nemegyszer
töri meg a csendet ilyenkor
a kutyus horkolása, ami
mindig mosolyt csal a közvetlen környezet arcára.
Nelson a a diáklány emberi kapcsolataiban is fontos
szerepet játszik, ha csak
egy botot talál a közelben,
pillanatok alatt játszótársat
keres hozzá. /tl/

Fémtolvajokat kapcsoltak le a helyi rendőrök
A járőrök 2020. április 27én az éjszakai órákban egy
Tapolcához közeli erdőben parkoló tehergépkocsit ellenőriztek, melynek
rakterében egy 40 éves
nyirádi nő tartózkodott,
aki a kérdéseikre ellentmondásos
válaszokat
adott.
A jármű átvizsgálásakor a
rendőrök több betöréshez

kat, egy 42 éves nyirádi elkövetőt a délelőtt folyamán
Tapolca belterületén fogták
el a rendőrök. Mind a négy
személyt előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, őrizetbe vették, majd a
nyomozók gyanúsítottként
kihallgatták őket. Ellenük
lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folyik nyomozás.
/rendőrség-tl/

