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Jegyzet
Rémhírterjesztés bűn-
tett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást 
a Szerencsi Rendőrka-
pitányság egy 64 éves 
férfival szemben. A 
gyanúsított az egyik 
legnagyobb közösségi 
oldalon a napokban tett 
közzé egy bejegyzést. 
A posztban a férfi állí-
tólag azt írta, hogy az 
ország vezetése szándé-
kosan időzítette a  ko-
ronavírus tetőzésének 
idejére a kijárási korlá-
tozás megszüntetését. 
Ez, véleménye szerint, 
tömeges megbetege-
dést eredményezhet. A 
közzétett bejegyzéshez 
rövid időn belül tizen-
kilencen hozzászóltak, 
és tizenegyen megosz-
tották. A rendőrök a 
nyomozás során azo-
nosították az elkövetőt, 
akit 2020. május 12-én 
reggel elfogtak, majd 
gyanúsítottként kihall-
gattak. Ennyi nagyjá-
ból a police.hu olda-
lon megjelent eredeti 
hír. Előrebocsátom, a 
„veszélyes írást” nem 
ismerem, annak tartal-
mával sem azonosulni, 
sem cáfolattal élni nem 
tudok. Sőt hajlok arra, 
hogy higgyem: a rend-
őrök jogszerűen jártak 
el egy olyan ügyben, 
amely valóban veszélyt 
jelent a társadalomra 
nézve. Mégis valamiért 
rossz érzéseket keltett 
bennem a hír. Egy írá-
sért, betűkért és szava-
kért, békeidőben, le-
gyen az igaz, vagy nem, 
egy véleményért, le-
gyen az megalapozott, 
vagy sem, kijönnek és 
bevisznek…. 
                  Töreky László

A Batsányi Táncegyüttes 
a szükséges óvintézkedé-
seket betartva mozgatja 
meg újra tagjait a Városi 
Sport- és Szabadidőcent-
rumban.

Akik az elmúlt időszak-
ban a Bauxit sporttele-
pen jártak, észrevehették, 
hogy egyre többen mo-
zognak, sportolnak a pá-
lyákon. Azonban vannak 
olyanok, akik nem fül-
hallgatóval, magányosan 
kocognak, hanem többen, 
hegedűmuzsikára, nép-
zenére táncolnak inkább.  
A Batsányi Táncegyüttes 
felnőtt csapatának tagjai 
ugyanis az elmúlt napok-

ban megkezdték táncpró-
báikat. Lapunkat Buzás 
Balázs és Bán László, az 
együttes két vezetője tájé-
koztatta arról, hogy mos-

tanában polgármesteri 
engedéllyel gyűlnek össze 
alkalmanként, de szigo-
rúan csak szabadtéren, 

amit a kellemes májusi 
napsütéses idő is lehetővé 
tesz.  Megtudtuk, a   cél 
új lépésanyag elsajátítása, 
valamint azoknak a fia-
taloknak a segítése, akik 
némileg  le vannak ma-
radva idősebb, gyakor-
lottabb társaiktól. Ahogy 
az  átlagemberek, úgy a 
táncegyüttes életébe is be-
leszólt a vírushelyzet, hi-
szen számos rendezvény, 
verseny várt volna rájuk a 
tavaszi, nyári időszakban. 
Hívták őket Szlovéniába, 
húsvéti műsorokra, falu-
napokra, de a keszthelyi 
Helikonra is. Ők azonban 
nem csüggednek, mi több, 
a „karanténos” időszakot 

is igyekeztek hasznosan 
kihasználni.  Ebben az idő-
szakban közösségi oldala-
kon tovább népszerűsítet-
ték mind a népviseletet, 
mind a néptáncot. /szr/

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

Megkezdte 
próbáit a Batsányi 
Táncegyüttes, ám 
ezúttal rendhagyó 
környezetben 
ropták a táncot 
a tagok

Új lépésanyagot sajátítanak el a táncegyüttes fiatal táncosai. Cél, hogy ne maradjanak le gyakorlottabb társaiktól

Buzás Balázs és Kiss Ber-
nadett                     Fotók: szr

Jelentős társasházi 
beruházások 
valósulnak meg a 
következő
hónapokban
                     3. oldal

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

70 családnak, 
250 rászorulónak 
köztük 120 
gyermeknek 
segítenek
                   6. oldal
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A Cselle-Ház Kft raktá-
rában kéttucatnyi jó mi-
nőségű használt német 
kórházi ágy várja, hogy 
tapolcai gondozottak-
hoz kerüljön. Rig Lajos 
országgyűlési képviselő 
mentőápolói minőségé-
ben felajánlotta, betaní-
tással segíti a hozzátar-
tozókra háruló, otthoni  
ápolási feladatok szaksze-
rű ellátását.

A parlamenti képviselő a 
Tapolcai Média kérdésé-
re elmondta, hogy az év 
elején érkezett kamionnyi 
kórházi ágyat azokhoz a 
betegekhez, ápolásra szo-
ruló emberekhez szeretnék 
eljuttatni, akik a járvány-
helyzetben meghozott in-
tézkedések következtében 
kikerültek az egészségügyi 

ellátásból. Az igénylőknek 
mindössze annyit kell ten-
niük, hogy jelzik igényü-
ket az önkormányzat felé.  
–  A családhoz, illetve ro-
konokhoz hazatért beteg 
gondozása, ápolása meg-
erőltető, hozzáértést igény-
lő feladat. Szívesen segítek, 
megmutatom, miként kell 
az ágyban elfordítani, felül-
tetni, mosdatni a beteget, 
vagy éppen hogyan kell a 
sztómazsákot, vagy éppen a 
pelenkát kicserélni. Ez nem 
egyszeri alkalom lenne, 
hiszen egészen addig kijá-
rok az ápolthoz, amíg házi 
gondozóik nem sajátítják 
el a szükséges fogásokat. 
Az otthonokba ingyenesen 
kiszállított kórházi ágy pe-
dálos állítási lehetősége ré-
vén biztosítja a kényelmes 
ápoláshoz szükséges ma-

gasságot, erőfeszítés nélkül 
beállítható rajta például 
a félig ülő helyzet, amely 
alkalmas  etetéshez, tv né-
zéshez. A kórházi ágyakhoz 
nem tartozik matrac, de az 
viszonylag alacsony  áron, 
mint gyógyászati segédesz-
köz könnyen beszerezhető. 

Az ágyakat a Cselle-Ház 
Kft munkatársai fertőtle-
nítik, mielőtt az a rászo-
rulókhoz kerülne – árulta 
el Rig Lajos, aki arra kéri 
az érintetteket, hogy nyil-
vános elérhetőségein bát-
ran keressék felajánlásával 
kapcsolatban. /tl/

Kórházi ágyakkal segít a  város, szakértelmével 
pedig az országgyűlési képviselő, mentős

A kórházi ágyak magassága könnyen állítható, de dőlése 
is hozzáigazítható a betegápolás igényeihez       Fotó: mr

Tapolca összes kereske-
delmi-, ipari- , szolgálta-
tó létesítményében (zárt 
térben) és a tömegközle-
kedési eszközökön is kö-
telező az orr-száj maszk 
viselése, illetve ennek hi-
ányában az arc sállal, tex-
tillel történő eltakarása a 
hét elejétől. A kávézók, 
éttermek teraszai viszont 
a vidéki településeket 
érintő országos enyhíté-
sek okán kinyithattak- 
derült ki Tapolca pol-
gármesterének legutóbbi 
online fogadóóráján. El-
hangzott, a város  a mai 
napig 63 millió egyszáz-
ezer forint gépjárműadót 
utalt át a kormánynak, 
a következő napokban 
újabb 3 millió forinttal 
járul hozzá az országos 
járványügyi védekezés-
hez.

Dobó Zoltán a további 
kormányzati járványügyi 
intézkedésekre reagálva 
elmondta, a város már he-
tekkel ezelőtt döntött az 
óvodai, bölcsődei ügyelet 
beindításáról.  Továbbra is 
várják azoknak a szülők-
nek a jelentkezését, akik-

nek a munkába állását se-
gítheti a lehetőség.
A város állítható háttám-
lájú kórházi ágyakkal, 
azok  házhozszállításával 

kívánja segíteni azokat, 
akiknek otthonában ápo-
lásra szoruló személyről 
kell gondoskodni. Konk-
rét igények esetén össze-
sen 25 darab (oldalrács és 
matrac nélküli) kórházi 
ágyat tudnak eljuttatni a 
rászorulókhoz. Elhang-
zott, Rig Lajos országgyű-
lési képviselő felajánlotta, 
hogy mindenkinek, aki 

szeretné, személyesen, 
gyakorlatban is megmu-
tatja  az ápolási fortélyo-
kat, az ágy helyes hasz-
nálatát, akár többszöri 
alkalommal is elmagya-
rázva, bemutatva a szak-
szerű, személyre szabott 
betegápolás technikáit. 
A polgármester hangsú-
lyozta, az önkormányzati 
fenntartásban működő 
óvodai dolgozókkal át-
beszélték az óvodai mű-
ködés, ellátás és bérezés 
feltételeit. Eszerint, ahogy 
korábban, továbbra is tel-
jes bért kapnak az óvónők 
és dajkák. Az érintettek  
három csoportra osztva 
látják el az óvodai  ügyelet 
feladatait. Interneten ér-
kező kérdésre válaszként 
elhangzott, a játszóterek 
újranyitását csak akkor 
engedélyezi a város, ha 
arra a kormány javaslatot 
tesz, addig viszont marad 
a lezárás. A helyijárati köz-
lekedés újbóli elindítását a 
következő tanévre időzíti 
az önkormányzat. Kivé-
telt képezhet, ha azt egy 
nagyobb tapolcai termelő 
létesítmény igényli- tette 
hozzá a polgármester. /tl/

Enyhítések a vendéglátásban is

Az óvódai ügyelet lehető-
ségével indokolt esetben 
élhetnek a kisgyermekes 
családok       Fotó: archív,tl

A városi mozi és az épü-
letben működő Teleház a 
járványhelyzet miatt he-
tekre bezárt, most viszont 
újra kínálja szolgáltatása-
inak jelentős részét.

Amint azt Bakonyi Veroni-
ka mozivezetőtől megtud-
tuk, 9-16 óra közötti nyitva-
tartási időben lehetőséget 
nyújtanak szkennelésre, 
fénymásolásra, laminálás-
ra, az internet használa-
tát azonban egyelőre nem 
biztosítja az intézmény. A 
biztonsági óvintézkedések 
betartásával a szolgáltatá-
sok “ablakon keresztül” bo-
nyolódnak. Azok igénybe-
vételéhez az adathordozót, 
például a pendrájvot be kell 
adni a Teleház dolgozójá-
nak.  Előzetes bejelentkezés 
nem szükséges- mondta el 
az intézmény vezetője. /tl/

Újra “nyitott” 
a Teleház

Mozi és Teleház     Fotó:mr
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A Keszthelyi út és az 
Alkotmány út keresz-
teződésénél álló tömb-
ház új homlokzati szi-
getelést kap, az OTP és 
a mozi épülete közötti 
belvárosi társasház pe-
dig korszerű és tartós 
tetőhéjalással gazdago-
dik az elkövetkező két-
három hónapban.

Amint arról Kazinczy 
Zoltán, a szóban for-
gó két társasház közös 

képviselője beszámolt, a 
belvárosi épület ugyan 
kiváló vörösfenyő tető-
szerkezettel rendelke-
zik, de a rajta lévő régi 
szürke pala már tönkre-
ment, átázott. A szerke-
zet megóvása és a beázá-
sok elkerülése érdekében 
döntöttek úgy a lakók, 
hogy önerőből, részben 
a lakástakarékpénztári 
forrás segítségével 
tetőhéjalást cserélnek. A 
400 négyzetméteres tető-

re új  betoncserép kerül, 
megújul a kémény, az 
oromfal és a tetőkibúvók 
is.  Az önkormányzat  ez-
úttal 400 ezer forint érték-
ben segíti a beruházást, 
továbbá  ingyenes közte-
rület foglalást biztosít a 
munkálatok alatt,  hiszen 
– ahogy Dobó Zoltán pol-
gármester fogalmazott- a 
belváros minőségének, 
esztétikai állapotának 
javítását  kiemelten fon-
tosnak tartja a város. A 
spenótházként is ismert, 
Keszthelyi úti épületre vi-
szont 10 centiméteres szi-
getelés kerül. A 36 milliós 
beruházásra július végé-
re tervez pontot tenni a 
kivitelező cég. Kazinczy 
Zoltán elmondta, tavaly 
már új tetőszigetelést ka-
pott a ház, a nyílászárók 
is gyakorlatilag újak, a 
külső szigetelést  közel 
egy éve határozták el és 
szervezik. 
A jelentős anyagi forrást 
igénylő munkához ked-
vezményes, kamattámo-
gatott hitelt  és lakáskasz-
sza pénzt is felhasznál a 

társasházi közösség. Meg-
tudtuk, a ház lábazata 
szürke színt kap, a hom-

lokzat pedig zöld lesz, de 
a korábbitól némileg elté-
rő árnyalatban. /tl/

Két társasház is megújul hamarosan Tapolcán

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

Kazinczy Zoltán közös képviselő és Tölgyes Zsolt
önkormányzati képviselő a helyszínen                   Fotó:mr

Tapolca képviselő-tes-
tülete Bodor Tamásnak, 
a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazin-
czy Ferenc tagintézmény 
vezetőjének, az általános 
iskolai nevelés-oktatás 
területén kifejtett lel-
kiismeretes, sokrétű és 
magas szintű tevékeny-
sége, céltudatos és kö-
zösségformáló munkája 
elismeréséül Tapolcai 
Nevelésügyért kitün-
tetést adományozott. 
Az elismerést az ismert 
okok miatt,  egy későbbi 
időpontban veheti át az 
érintett. 

Bodor Tamás Moson-
magyaróváron született 
1966. szeptember 17-én. 
A mosonmagyaróvári 
Kossuth Lajos Gimnázi-

umban érettségizett 1985-
ben. 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 augusz-
tusától már a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolá-
ban kezdett tanítani. Az 
iskolai oktatás változó 
igényeinek és saját tudás-
vágyának köszönhetően 
munka mellett tovább 
tanul és 1995-ben a Ber-
zsenyi Dániel Főiskolán, 
számítástechnika szakon 
is tanári diplomát szer-
zett. Az itt megszerzett 
tudást az iskola életében 
kamatoztathatta, mivel 
az emelt szintű számítás-
technika oktatás beveze-
tésében az iskola vezetése 
számíthatott rá. Tudása, 
szakmai felkészültségé-
nek szélesítése érdekében 
informatikából egyetemi 
szinten mesterfokozatot 
szerzett. Érdeklődött az 
oktatásvezetés és irányí-
tás iránt, ezért közokta-
tási vezető képzésen pe-
dagógus szakvizsgát tett. 
Már fiatal pedagógusként 
osztályfőnöki megbíza-

tást kapott. Feladatait 
mindig pontosan, lelki-
ismeretesen, nagy szak-
mai hozzáértéssel látja el. 
Pedagógiai gyakorlatá-
ban törekszik arra, hogy 
a tanulók kreativitását, 
együttműködő készségét 
fejlessze. Ez az attitűd 
jellemzi vezetői munká-
ját is. 2012. július 1-től 
a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézményé-
nek tagintézmény veze-
tője. Az iskola érdekében 
támogat minden olyan 
kezdeményezést, ami arra 
irányul, hogy a tanuló-
létszám megmaradjon, 
illetve emelkedjen. En-
nek érdekében pedagógus 
kollégáit is összefogásra, 
szakmai megújulásra, új 
tanítási módszerek alkal-
mazására, jó gyakorlatok 
alkalmazására és kidol-
gozására ösztönzi. Ezek 
közül megemlítenénk a 
Boldog iskola programot 
és művészeti oktatás le-
hetőségének fejlesztését. 
Minden lehetőséget meg-
ragad és támogat annak 
érdekében, hogy iskolánk 
tanulói minél több sport-
ágban kipróbálhassák 
magukat tanulmányaik 
során, ezzel az egészséges 

életmódra nevelés alapjait 
erősíti az intézményben. 
Tanulóink ennek köszön-
hetően számos megyei 
és országos versenyered-
ménnyel gazdagítják vá-
rosunk hírnevét. Mindig 
kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy az iskola pe-
dagógiai programjában 
megfogalmazott célok 
megvalósuljanak. Szív-
ügyének tekinti, hogy a 
diákok érdeklődésüknek 
megfelelően minél több 
olyan különleges isme-
rethez jussanak, amelyek 
hasznosak lehetnek ké-
sőbbi életük során. Kez-
detektől fogva támogatja 
a tagintézményben me-
gyei szinten is egyedülálló 
katasztrófavédelmi szak-
kört, ahol diákok soka-
sága ismerkedett meg az 
ön- és mások mentésének 
elméletével és gyakorlatá-
val. A diákok minden év-
ben a megyei és országos 
versenyeken sikeresen 
szerepelnek, öregbítve 
az iskola, a város hírne-
vét. A tagintézmény már 
két évben is elnyerte az 
Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság által 
művészeti tevékenységért 
kiadott „Legkreatívabb 
iskola” címet, ezzel egy-

egy projekt rendezvényt 
nyerve az iskolának. Ezen 
eredmények elismerése-
ként Bodor Tamás, tagin-
tézmény vezető, munkája 
elismeréseként megkap-
ta a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelméért 
elismerő címet. Emberi 
kapcsolataira jellemző, 
hogy nyitott a gyerme-
kek és szülők felmerülő 
problémáira, javaslataira. 
Támogatja a nevelőtestü-
let közösségformálását. 
Olyan programokat kez-
deményez és támogat, 
amely közelebb hozza 
egymáshoz az iskola part-
nereit. Vezetői munkája 
mellett is fontos számá-
ra az önképzés, szakmai 
megújulás. 2013-ban el-
végezte a pedagógus mi-
nősítési és tanfelügyeleti 
szakértői továbbképzést, 
2014 januárjától szakér-
tőként is tevékenykedik. 
A pedagógus életpálya 
modell lehetőségeinek ki-
használására biztatja kol-
légáit. A Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola ve-
zetőségének tagjaként ve-
zetőtársaival konstruktív 
munkakapcsolatot alakí-
tott ki, ahol higgadtságá-
val, reális szemléletével 
segíti a közös munkát. 

Elismerték az intézményvezető oktató-nevelő munkáját
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Diszel nevét említve so-
kunk fejében a híres ví-
zimalmok villannak fel 
elsőként. Az Eger-patak 
vízfolyása meghatározó 
szerepet tölt be a falu éle-
tében, a kiemelt jelentősé-
gű víz köré szerveződött 
a település, kihasználva 
annak közvetlenül hasz-
nosítható, illetve másod-
lagosan érvényesíthető 
adottságait. Több kate-
góriában fedezhetünk fel 
műemlékeket e városrész-
ben, a lakóházak, malom-
épületek mellett kivételes 
értéket képviselnek a víz 
útját átívelő, boltozatok-
kal ellátott kőhidak. A 
környék egyik legtekin-
télyesebb műtárgya a fa-
luközponttól a Csobánc 
irányába futó, védett híd, 
amely a mai napig folya-
matos forgalmat bonyolít. 

A hidak széleskörű közép-
kori elterjedését a szó hely-
neveinkben való gyakori 
felbukkanása is alátámaszt-
ja. Anyaguk, szerkezetük, 
építési technikájuk, mére-
tük tekintetében számos 
hídfajtát különíthetünk el. 
A boltozott hidak építése 
a 18. század vége felé kez-
dődött, a települések állan-

dósulása, a kereskedelem 
és az áruforgalom fejlődése 
együtt járt az utak és hidak 
fejlesztésének, fenntartásá-
nak igényével.
A Balaton-felvidéken, s a 
Tapolcai-medence terü-
letén rendelkezésre álló 
kő építőanyag lehetőséget 
adott időtálló szerkezetek 
létrehozására, ilyen kivite-
lű Diszel központi hídja is. 
 A közlekedési emlék kate-
góriába sorolt híd 5164-es 
törzsszám alatt védett mű-
emlék.
Az intenzív igénybevétel-
nek kitett építmény tájéko-
zódási pontként is szolgál, 
továbbá kedvelt találkozási 
helyszín a fiatalok köré-
ben. A rendelkezésre álló 
levéltári források szerint a 
barokk stílusjegyeket kép-
viselő hidat 1791 és 1793 
között építette Schracz 
Károly sümegi kőműves-
mester, Zala vármegye 
megrendelésére. Hossza 
44 méter körüli, különle-
gessége, hogy öt nyílással 
rendelkezik. Egy 1831. évi 
összeírás még négynyílá-
súként említi. Az ötödik 
nyílás később épült, ferde 
elrendezésű, és a Látvány-
tár épülete felől érkező ma-
lomárok fáradt vizét ereszti 

vissza az Eger-patakba. 
A híd mellett bármelyik 
irányban a zöldfelület felé 
érdemes letérni, s kissé 
eltávolodva látványos né-
zőpontokból figyelhetjük 

meg a részleteket. Lenyű-
gözőek a félkőríves bolto-
zatok és mindkét oldalról 
tekintélyesen hat a nyílá-
sok sorozata. A hidaknál, 
átkelőknél gyakran ta-
lálkozunk egy titokzatos 
alakkal, aki keresztet tart 

a kezében. Ő Nepomuki 
Szent János, a folyók, hi-
dak, hajósok, vízimolná-
rok, halászok védőszentje. 
A kőhíd északi felének 
középső részén tűnik fel 

a vöröses cseréppel fedett 
szoborfülke, s a talapzat 
felett, ráccsal védett mélye-
désben bújik meg a szobor. 
Attribútuma a kereszt, me-
lyet minden esetben kézbe 
fog, ábrázolásai szerteága-
zóak. Érdemes megfigyelni 

a szobrok arckifejezéseit, 
találkoztam már jóságos, 
mérges, szigorú és vicces 
tekintetű Nepomukival is. 
A gyónási titok vértanúja-
ként számon tartott Nepo-
muki Szent János itt látható 
alakja kedves, szimpatikus, 
mesebeli. A diszeli híd ko-
rábbi 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 lehető-
ség szerint továbbra is 
eredményesen óvjuk ezt a 
műemléket. Talán elgon-
dolkodhatunk azon, hogy 
a hosszútávú fennmara-
dás érdekében a buszok, 
mezőgazdasági járművek, 
illetve tehergépjárművek 
adott esetben más útvo-
nalat vegyenek igénybe. 
Az egykori Tóth-malom 
mellett is szemügyre ve-
hetünk egy boltozott kő-
hidat. A lepusztult ma-
lomépületet évtizedekkel 
ezelőtt vásárolta meg 
Mánya László és felesége, 
e kiemelkedő ipartörté-
neti érték megmenekü-
lése nekik köszönhető. 
A példaértékű felújítás 
eredményeképpen ottho-
nukká válhatott az épület. 
A kétnyílású kőhíd szo-
borfülkéjébe költöztetett 
Nepomuki Szent János 
szobrot 2014 szeptem-
berében, ünnepélyes ke-
retek között szentelte fel 
Renner Sándor plébános. 
Ha időnk engedi, pillant-
sunk be a kőhidak alá, 
megéri! Pető Piroska

Nézzünk bátran a híd alá! Fókuszban Diszel 
nevezetessége, a közel 230 éves műemlék kőhíd

1983-ban születtem, Bu-
dapesten. Kötődésem a 
Balaton-felvidékhez kis-
gyermek korom óta erős, 
szüleimmel egy Dörgi-
cse melletti szőlőhegyen 
tölthettem sok időt, mely 
megalapozta későbbi ér-

deklődésemet és elhiva-
tottságomat a táj iránt. A 
természetjárás, hazánk 
értékeinek megismerése 
végigkísérte fiatal évei-
met.  Egyetemi tanulmá-
nyaimat már Veszprém-
ben folytattam, ahonnan 
céltudatosan jártam a 
falvakat, szőlőhegyeket. 
2006-ban Balatonfüred 
vált otthonommá, majd 
Diszelben is gyökeret 
vertem családommal, im-
már életvitel-szerűen itt 

élünk. 2008-ban végez-
tem okleveles környezet-
mérnökként, első sorban 
egyedi tájérték kataszte-
rezéssel foglalkoztam, a 
Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóságával 
együttműködve. A dip-
loma megszerzése után 
kezdtem Balatonfüreden 
dolgozni, hulladékgaz-
dálkodási területen. Az 
egyedi tájértékek gyűjté-
se, fényképezése, az épí-
tett örökség felfedezése és 
dokumentálása azonban 
továbbra is napirenden 
maradt. A Magyar Turista 
újság részére rendszeresen 
írtam cikkeket a Balaton-
felvidéki kultúrtáj témájá-
ban, továbbá érdeklődési 
körömhöz kapcsolódó ta-
nulmányokat folytattam. 
2012-től gyermekeink 
nevelése jelenti a legfon-
tosabb feladatot, mind-
emellett fő irányvonalként 
jelenik meg az értékgyűj-
tés is. Szívügyemnek te-
kintem Diszel és a Tapol-
cai-medence értékeinek 
kiemelését, ehhez illesz-
kedő tematikájú naptárak 
készítése mellett fontos-
nak tartom a cikkek pub-
likálását is. /pp/

Boltozatos nyílású műemlék kőhíd                                                                           Fotó: pp

Pető Piroska

Nepomuki Szent János szobra  a ráccsal védett
fülkében                                                                       Fotó: pp
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A legmagasabb sarzsi ge-
nerális volt. Mármint az 
1944/45-ös balatoni har-
cok során Tapolcán járt 
német katonák közül a 
Vaskereszt Lovagkereszt-
jével kitüntetett Gustav 
Harteneck lovassági tá-
bornok (1892–1984) volt 
a legmagasabb rendfoko-
zatot viselő személy. Per-
sze csak ha nem számítjuk 
Hermann Göring biro-
dalmi légimarsallt (1893–
1946), aki szinte égből 
pottyant meglepetés-láto-
gatóként ugyancsak meg-
fordult itt Tapolcán, igaz 
csak rövid időre és az is 
igaz, hogy akkor még 
nem volt háború. Diplo-
máciai küldetésen járva 
az őt és kíséretét szállító 
Junkers Ju-52 típusú re-
pülőgép 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 hú-
zódó tartalék reptéren. A 

leszállást követően Gö-
ring személyi biztosításá-
ra sebtében kialakítottak 
egy helyi csendőrökből 
rögtönzött fegyveres 
biztonsági osztagot. Az 
egyik résztvevő hajdani 
csendőr tiszthelyettes mai 
tapolcai leszármazói néha 
még ma is fel-felemlege-
tik a családi legendárium-
ban e váratlan találkozás 
történetét. De visszatérve 
Harteneck tábornokra. 
1945. márciusában a né-
met I. lovashadtest pa-
rancsnokaként szerepelt 
a balatoni harcokban. Ez 
a hadtest alkotta a Bala-
ton-felvidéket a szovje-
tekkel szemben védő, va-
lójában harcolva hátráló, 
de szívósan küzdő német 
arcvonal jobb szárnyát. 
E hadtest alárendeltsé-
gébe tartozott a 23. né-
met páncéloshadosztály 
is, amelynek alegységei 

március 27-én délelőtt 
megpróbálkoztak Tapol-
ca védelmével, de kölcsö-
nösen súlyos veszteségek 
árán csak lassítani tud-
ták a szovjet előretörést. 
Harteneck parancsnoki 
harcálláspontja szinte a 
szóba jöhető utolsó pil-
lanatig Diszelben mű-
ködött, csak amikor már 
lőtávolban volt a szovjet 
messzehordó tüzérség, 
akkor települtek tovább 
nyugat felé. A hadtest-
parancsnokság március 
27-én éjjel 3 órakor még 
itt kiadott hadijelentése 
jól illusztrálja a térség-
ben dúló harcok hangu-
latát: „Az elmúlt moz-
galmas éjszaka folyamán 
a szovjet csapatok terv-
szerűen áttörték új főel-
lenállási vonalunkat. A 
szovjet csapatok előnyo-
mulását általában lefékez-
tük, s csak bal szárnyun-
kon (Mencshely község 
térségében – HL) sikerült 
a szovjet erőknek egy 
mély betörési körzetet 
kialakítaniuk.” Azt, hogy 
pontosan melyik diszeli 
épület szolgált a tábornok 
és törzskara harcvezetési-
működési helyszínéül ma 
már nem tudjuk, de kide-
rítése folyamatban van. 
Harteneck és Diszelből 
elvonuló parancsnoksági 
stábja Dióskál községben 
alakította ki új harcállás-
pontját.
Az I. német lovashadtest 
még alaposan megtépá-
zott állapotában is ko-
moly harcértéket képvi-
selő alakulata volt a már 
többször emlegetett 23. 
páncéloshadosztály. Pa-
rancsnoka a szintén Lo-
vagkeresztes Joseph von 
Radowitz vezérőrnagy 
(1899–1956), aki már 
1944. szeptemberétől ve-
zette a hadosztályt, s aki 
áthaladóként ugyancsak 

megfordult nálunk 1945. 
márciusában. A parancs-
noksága alatt álló 23-asok 
súlyos harcokon voltak 
túl és nehéz küzdelmek 
előtt álltak még. Tapolca 
védelme előtt két nappal 
Balatonfüredet és térsé-
gét tartották a 27. szovjet 
hadsereg 316. lövész-
hadosztályának és 110. 
harckocsidandárának 
meg-megújuló támadá-
saival szemben. A füredi 
fürdőtelep területén pél-
dául Ruge ezredes 128. 
páncélgránátos ezrede 
ásta be magát, amely ala-
kulat Herbert Roltsch 
százados irányította I. 
zászlóalja a tapolcai Ha-
raszton vívja majd kö-
vetkező nehéz ütközetét. 
Március 26-án az éjszakai 
órákban aztán hátravon-
ták az utóvédjeiket és az 
Aszófő, Vászoly, Dörgi-
cse, Tagyon, Zánka visz-
szavonulási menetvona-
lon mozogtak Tapolca 
felé. Radowitz tábornok, 
hadosztályparancsnok 
egyik beosztott tisztje 
volt a már idézett Ernst 
Rebentisch őrnagy, harc-
kocsiosztag-parancsnok, 
időlegesen megbízott ez-
redparancsnok, később 
orvosprofesszor (1920–
2013). A tapolcai harcok 
idején éppen lábadozó-
ban volt, miután még 
január 12-én Zámoly-
Borbálapusztánál a szov-
jet páncéltörő találatot ka-
pott tankjában súlyosan 
megsebesült. 1963-ban 
adta ki a „Zum Kaukasus 
und zu den Tauern: 
die Geschichte der 23. 
Panzer-Division” című 

könyvét, amelyben had-
osztálya történetén belül 
értékes leírásokkal szolgál 
a Tapolcán és a város kö-
rül lefolyt összecsapások-

ról is. Rebentisch háború 
utáni életútja lenyűgöző 
sikertörténet. Orvosi vég-
zettségének megszerzé-
sét követően 1959-től a 
Német Szövetségi Köz-

társaság (NSZK) hadse-
regében, a Bundeswehr-
nél szolgált. Tábornoki 
rendfokozatban a hadse-
reg vezető főorvosa lett a 
NATO északi szárnyának 
főparancsnokságán. A 

honvédelmi minisztéri-
um szakreferense, emel-
lett számos tudományos 
publikációja jelent meg, 
elsősorban katasztrófavé-

delmi témakörökben. Az 
1972-es müncheni olim-
pián ő az egészségügyi 
főfelügyelő, kitüntetései 
sorában megszerezte a 
Nagy Szövetségi Érdem-
keresztet a Csillaggal és a 
Paracelsus Érmet. Nyug-
díjas éveiben is aktív sze-
replője maradt az orvosi 
tudományos közéletnek.
S végül még egy érde-
kes epizód egy Tapol-
cára visszakanyargó 
történetből. Günter 
Kammerer úr a német-
országi Schelzberg-
Sasbachwaldenből 2002. 
június 17-én kopogta-
tott a tapolcai múzeum 
irodaajtaján. A balatoni 
csata hónapjaiban elesett 
bajtársai, köztük az egyik 
gyermekkori kebelbéli 
jóbarátja nyomait sze-

rette volna megtalálni. E 
keresett barát az 1927-es 
születésű, 1944. októbe-
rében bevonult, 1945. 
márciusában épp-alig 18 
éves Otto Sterr gyalo-
gos 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 nyug-
helye a fiatalon életét 
vesztett katonának. Mást 
mondani nem lehetett: 
ha itt szenvedett katona-
halált, akkor bizonnyal a 
tapolcai Régi temetőben 
nyugodhat, mint ahogy 
legalább tucatnyi további 
német katona. Csak lát-
ható nyomaikat nem ta-
lálni, mert már nem jelzi 
nyughelyüket emlékjel. 
Itt vannak, de láthatat-
lanok. Azonban Tapolca 
láthatatlan 2. világhábo-
rús katonasírjairól majd 
egy másik alkalommal.

Hangodi László
történész-főmuzeológus

 75 éve történt  A tapolcai harcok arcai: németek

Gustav Harteneck lovas-
sági tábornok
                 worthpoint.com

Gustav Harteneck lovas-
sági tábornok
                 worthpoint.com

Dr. Ernst Rebentisch a 
Bundeswehr orvos-tá-
bornokaként  ggwm.de

Ernst Rebentisch könyve 
                  goodreads.com

Ernst Rebentisch időskori 
portréja 
                       aerzteblatt.de

Günter Kammerer Tapolcán, 2002                      Fotó HL
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Mindenkinek van cél-
ja, amit el szeretne érni. 
Napi, heti, vagy akár egy 
egész életet is felölelő. 
Bizonyos szempontból 
nem is maga a cél a fon-
tos, hanem, hogy meny-
nyire vagy motivált, mit 
vagy hajlandó megten-
ni érte? Motiváltságod 
vizsgálata során, arra is 
keresem a választ, hogy 
mennyire fontos szá-
modra az önmegvalósí-
tás, hogy megmutathasd, 
kibontakoztathasd és 
fejleszd önmagadat. Sze-
retnél-e vezető szerepet 
betölteni, uralkodni, irá-
nyítani és, ha igen, hogy 
viselkednél, vagy hogy 
viselkedsz vezetőként. 
Tudsz-e, akarsz-e aláren-
delődni, segíteni mások-
nak, másokon. Hajlandó 
vagy-e háttérbe szorítani 
magadat, feladni a ké-
nyelmedet, ha a szükség 
úgy kívánja. Fontos-e az 
anyagi javadalmaztatás, 
a pénzszerzés az életed-
ben. Kielégít a minden-
napi ez+az, vagy nagy 
élménykészséggel bíró 
emberként szeretsz újra 
és újra valami izgalma-
sabbat kipróbálni. Képes 
vagy-e koncentráltan 
elmélyülni egy adott fel-
adatban vagy a csapongó 
gondolataid miatt nehe-
zedre esik a fókuszálás. 
Kisebb közösségben vagy 
nagyobb csapatban, eset-
leg egyedül szeretsz dol-
gozni?

GRAFOLÓGUS

GOSZTOLA 
BRIGITTAA központ munka-

társainak segítő tevé-
kenysége az adomá-
nyok közvetítésében, 
a  meleg étel és a tartós 
élelmiszer osztásában 
a járványügyi vész-
helyzet idején is fo-
lyamatos -tájékoztatta 
lapunkat Bögös Rita 
Zsuzsanna, a Család- 
és Gyermekjóléti köz-
pont intézményegy-
ség- vezetője

Az Ételt az Életért Köz-
hasznú Alapítvány, az 

Egymásra Utalva Ala-
pítvány és a tapolcai 
Tesco felajánlásai jó-
voltából a rászoruló 

családok továbbra is 
részesülhetnek élelmi-
szeradományban, csak 
egy kicsit másképp bo-
nyolítják le az eddig 
megszokottaktól. Ezút-
tal havi rendszeresség-
gel házhoz viszik az ado-
mányokat, segítve ezzel 
megközelítőleg 70 csa-
lád, 250 tagjának napi 

megélhetését. A feladat  
közel 120 gyereket érint. 
Számukra kiemelkedő-
en fontos, hogy érezzék 
a velük kapcsolatban 
állók, hogy tovább-
ra sincsenek egyedül a 
problémáikkal. Minden 
eszközzel támogatják az 
érintetteket! Továbbra 
is várják azokat, akik 

felajánlásaikkal - főként 
tartós élelmiszerrel és 
tisztálkodási szerekkel 
- segíteni szeretnének a 
rászoruló családoknak. 
A legfőbb cél, hogy a 
rászorultak átvészeljék 
ezt a mindenki számára 
nehéz időszakot -hang-
súlyozta Bögös Rita 
Zsuzsanna

Ételosztásban, adományok közvetítésében segített
a tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ

Munkájukkal 70 család mintegy 250 tagjának, illetve 120 gyermeknek a megélhe-
tését segítik                                                                                                         Fotó: helysz.felv

Adomány
a szocialistáktól
A Magyar Szocialista Párt 
szolidaritási alapja orszá-
gosan több tonna tartós 
alapélelmiszert, illetve fer-
tőtlenítő szert juttatott el 
a leginkább rászorulókhoz 
a járványveszély idején. A 
szolidaritási alapból min-
den alapszervezet, köztük 
a tapolcai alapszervezet is 
kapott- árulta el Árvai Gá-
bor,  a szocialista párt helyi 
elnöke. Megtudtuk, az ado-
mányt az elmúlt hét kedd-
jén adták át az elosztást 
végző Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási Intézet 
munkatársainak az MSZP 
helyi irodájában. /tl/   

A munkatársak 
által a rászorulók
nem maradnak 
egyedül  
problémáikkal. 

Koszorúk a Batsányi házaspár síremlékénél
1763. május 9-én Tapol-
cán született Batsányi Já-
nos. A forradalmár, költő 
emlékét a város hosszú 
évtizedek óta ápolja, a 
neves személyiséghez kö-
tődő évfordulókat rend-
re méltón megünnepli az 
önkormányzat és a város 
Batsányi nevét viselő in-
tézményei, számos civil 
szervezete is. Idén a világ-
méretű koronavírus jár-
vány a tapolcai Batsányi 
kultusz eseményeit is le-
hetetlenné tette.  Batsányi 
János halálának 175. év-
fordulója így sem múlt el 
emlékezés nélkül. 

Dobó Zoltán polgármester 
és Varga Károlyné Edit, a 
Tapolcai Városszépítő Egye-
sület Nőklubjának elnöke a 
facebook üzenetükben arra 
kérték a tapolcaiakat, hogy 
aki teheti és fontosnak érzi, 
az rója le kegyeletét és he-
lyezze el az emlékezés vi-

rágait, koszorúit Tapolca 
nagy szülöttének emlékhe-
lyei 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 Ba-
tsányi János Művelődési 
Központ vezetője, Varga 
Károlyné a nőklub vezetője 
helyezték el az emlékezés 
virágait a Batsányi házaspár 
síremlékénél. /tl/      

A város önkormányzata, a Batsányi János nevét viselő intézmények vezetői  is el-
helyezték a megemlékezés koszorúit a Batsányi síremléknél a felhívásra. A képen 
Varga Károlyné a Batsányi Emlékbizottság nevében koszorúz                            Fotó: tl

A képen Puskás Ákos 
alpolgármester        Fotó: tl
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Tollaslabda verseny zárt ajtók mögött
Zárt ajtók mögött sze-
repelt a március 15-i 
hétvégén a Tapolcai 
Tollaslabda és Fallab-
da SE az Alcor Kupán. 
Még két versenyen mé-
rették meg magukat 
márciusban. Mindről 
éremmel tértek haza.

A Tapolcai Tollaslabda és 
Fallabda SE versenyzői 
március első napján az 
észak – dunántúli regi-
onális versenyen, a Pápa 
Kupán szerepeltek. A II. 
korcsoportban arany-
érmes Horváth Bence, 
a III. korcsoportban 
a lányok versenyében 
aranyérmes Bakler Zita, 
míg a fiúk versenyében 
bronzérmes Horváth 
Dávid. Rajtuk kívül Or-
bán 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 csa-
patbajnokságban, ahol 
a III. osztály nyugati I. 
csoportjában Győr és 
Sopron mögött állhattak 
a dobogó harmadik fo-
kára. A kétfordulós (őszi 

és tavaszi) versenyen 
részt vett Csapó Móni-
ka, Gyarmati Zoltánné, 
Kovács Aliz, Pető Móni-
ka, Süléné Gyönge Ani-
ta, továbbá Csizmadia 
László, Gombkötő Ri-
chárd, Gyarmati Vince, 
Gyarmati Zoltán, Kassai 
Balázs, Kovács András, 
Szabó László, Szennyai 
Szabolcs és Tőkés And-
rás. Március 14-én zárt 
ajtók mögött rendez-
ték meg Veszprémben 
az Alcor Kupa ranglis-
ta pontszerző versenyt, 
ahol három tapolcai 

versenyző indult C ka-
tegóriában. Hét érmet 
szereztek. Gombkötő 
Richárd férfi egyéniben 
és párosban is bronz-
érmet szerzett, míg a 
vegyes párosok verse-
nyében Gyarmati Zol-
tánnéval a dobogó má-
sodik fokára állhattak. 
A női párosok megmé-
rettetésén bronzérmes 
a Gyarmati Zoltánné 
– Pető Mónika együt-
tes. Mónika a női egyéni 
versenyben is dobogón 
végzett – a bronzérmet 
hozta haza. /me/

A márciusban lezajlott verseny díjazottai. Balról: Horváth Bence, Horvát Dávid, Orbán Csanád, Orbán Csenge 
és Bakler Zita a Pápa Kupán                                                                                                                         Fotó: Tapolcai TFSE

A bronzérmes duó: Pető Mónika és Gyarmati Zoltán-
né az Alcor Kupán                             Fotó: Tapolcai TFSE

Gyarmati Zoltánné és 
Gombkötő Richárd pá-
rosban bronzérmet szer-
zett    
           Fotó: Tapolcai TFSE

Tapolcán rendezték 
meg február utolsó 
napján a Horváth Imre 
sakk emlékversenyt.

A TVSE Sakk szakosz-
tály hatodik alkalom-
mal hívta életre, a so-
káig Tapolcán játszó, 
edzősködő nemzetközi 
mester, Mádl Ildikó ne-
velőedzőjeként is tevé-
kenykedő Horváth Imre 
tiszteletére az emlékver-
senyt, idén a Veszprém 
megyei Tehetségpont 
sorozattal egybekötve. A 

Tamási Áron Művelődé-
si Központban negyven 
gyermek szállt verseny-
be a dobogós helyekért. 
Az „A” csoportban első 
Bencze Balázs Dominik, 
második Kasnya Péter, 
harmadik Dénes Márk, 
negyedik Szőke Kristóf, 
ötödik Tóth Csongor, 
hatodik Gergely Dáni-
el. A „B csoportban” 
első Dobay Bendegúz, 
második Schubert Lili, 
harmadik Kiss Dalma 
Letti, negyedik Tarsoly 
Csanád, ötödik Köny-

nyid Veronika, hato-
dik Széll Dávid. Idén az 
óvodásoknak is kiírták a 
versenyt. A lányok közt 

első Vajai Lili, második 
Darvalics Luca, harma-
dik Sós Ninett, negyedik 
Bicsérdi Julcsi, ötödik 

Rig Janka. A fiúk közt 
első Rig Baján, második 
Éder Zoltán, harmadik 
Szabó Bálint. /me/

Sakkozók eredményei
az emlékversenyen

Remek lehetőség volt a helyieknek, hogy itthon is bizonyítsanak              Fotó: TVSE
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Házasságkötés

2020. 04. 09.
Bödör Péter

Tóth Rita

2020. 04. 28
Kovács Zsolt László

Kamarás Lívia

Szabó Richárd, a tapolcai 
Szabó Optika tulajdono-
sa felajánlotta, hogy egy 
vakvezető kutya éves be-
tevőjét megveszi előre. A 
nyolc zsák minőségi  ku-
tyatápot Nelson a várpa-
lotai Labrador fogyaszt-
hatja el -tájékoztatta 
lapunkat az adományozó. 

A kutyus amellett, hogy 
egy látássérült egyetemista 
lány mindennapjait segí-
ti, rendszeresen részt vesz 
szemléletformáló progra-
mokon 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 megrende-
zett, egy hónapon át tartó 
„Jó, hogy látunk” program 
egyik – talán legkiemel-
kedőbb – része az volt, 
amikor vakok és látássé-
rültek segítettek abban, 
hogy a résztvevő gyere-
kek bele tudjanak érezni, 
milyen is az élet látássé-

rülten. Nelson, a 4,5 éves 
Labrador, aki a várpalotai 
Darkó Dorottya hűséges 
segítő társa már évek óta 
– barátságos természeté-
vel – hamar népszerűvé 
válta rendezvényen, pilla-
natok 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 fo-
galmaz „amikor veszélyt 
érez, egyszerűen beáll ke-
resztbe”. Főként persze a 
közlekedésre vonatkozik 
mindez, hiszen a hosszú 
szemináriumokon és elő-
adásokon azért rendszere-
sen előfordul, hogy Nelson 

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

Vakvezető kutya, aki megérdemelte a tápot

A járőrök 2020. április 27-
én az éjszakai órákban egy 
Tapolcához közeli erdő-
ben parkoló tehergépko-
csit ellenőriztek, melynek 
rakterében egy 40 éves 
nyirádi nő tartózkodott, 
aki a kérdéseikre ellent-
mondásos válaszokat 
adott.

A jármű átvizsgálásakor a 
rendőrök több betöréshez 

használt eszközt is találtak, 
majd a közelben lévő me-
zőgazdasági telephely kör-
nyékét ellenőrizték. Ennek 
során észlelték, hogy a telep 
kerítését megrongálták, az 
ott található takarmánytá-
rolók vasajtajait leszedték, 
és különböző eltulajdoní-
tásra szánt fémdarabokkal 
együtt fóliával letakarták 
azokat. Az adatgyűjtés 
eredményeként a rendőrök 

megállapították, hogy a 
nőnek három tettestársa 
is volt, akikkel a bűncse-
lekményt elkövette. Közü-
lük, egy 49 éves létavértesi 
lakost pár órával később 
Tapolca-Diszel külterüle-
tén, 2020. április 28-án a 
hajnali órákban egy 45 éves 
somlóvásárhelyi férfit a 77-
es számú főútvonalon gya-
logolva Tapolca és Hegyesd 
között, míg negyedik társu-

kat, egy 42 éves nyirádi el-
követőt a délelőtt folyamán 
Tapolca belterületén fogták 
el a rendőrök. Mind a négy 
személyt előállították a Ta-
polcai Rendőrkapitányság-
ra, őrizetbe vették, majd a 
nyomozók gyanúsítottként 
kihallgatták őket. Ellenük 
lopás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folyik nyomozás. 
/rendőrség-tl/

Fémtolvajokat kapcsoltak le a helyi rendőrök

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




