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 Örök kérdés, vajon 
történhettek volna-e más-
ként a múlt eseményei, 
mint ahogy megtörtén-
tek. Miért ne? - vágnák 
rá sokan, hiszen gyakran 
csak nüansznyi apróságon 
bukik el egy-egy jó ügy, 
vagy szerencsétlen vélet-
lenek egybeesésével győz 
az ellen. Különös érzés 
eljátszani a gondolattal, 
hogy mivé válhatott volna 
Magyarország, milyen jól 
élhetnénk mi magyarok, 
ha nincs Mohács, ha győz 
Rákóczi, ha győzelemre 
viszi a szabadságharcot 
Kossuth, ha másként ala-
kul az első nagy háború 
kimenetele, ha nincs Tri-
anon, ha a hitleri Német-
ország nem támadja meg 
a Szovjetuniót, ha nincs  
fél évszázadnyi szocializ-
mus stb... A fantáziánk 
azonban csalóka játékot 
űz velünk. Hiszen úgy 
képzeljük, ha győz a min-
denkori magyar ügy, ak-
kor nekünk is sokkal jobb 
lehetne az életünk, mint 
most, ebben a pillanat-
ban. A jó hír, hogy igen, 
biztosan valakiknek jobb 
lenne. A rossz, hogy ab-
ban a sokkal büszkébb al-
ternatív jelenben mások, 
más magyarok lennének 
a győztes Magyarország 
lakói, nem pedig Mi, én 
és te. A jó történész is 
óvatosan bánik a „mi lett 
volna ha...? kérdéssel. A 
tudomány embere pél-
dául történelmietlennek 
tartja, vagy egyszerűen 
csak értelmetlennek. Ami 
azonban biztosan nem 
értelmetlen: az elkövetett 
hibák alapos feltárása, 
elemzése, a tanulás. Vég-
ső soron pedig a ráesz-
mélés arra, hogy utólag 
megítélni valamit, vagy 
valakit, sokkal könnyebb, 
mint átlátni a jelen viszo-
nyait, lényegét...  
                  /Töreky László/

Éppen száz éve, hogy 
az első világháború-
ban győztes hatalmak 
ráerőltettek Magyaror-
szágra egy olyan terü-
letrabló békeszerződést, 
amely megbocsáthatat-
lan és helyrehozhatatlan 
károkat okozott a nem-
zetnek. 

Tapolca város néma fő-
hajtással, hagyományőr-
ző katonai tiszteletadás 
mellett, szalag felkötéssel, 
gyertyagyújtással emlé-
kezett a Köztársaság téri 
Trianon-emlékműnél. 
Később a katolikus temp-
lomban egyházi szertar-
tás keretében folytató-
dott a megemlékezés... 
                                      /tl/

100 éves a nemzetvesztő diktátum
Megkondultak a harangok, Tapolca pedig néma főhajtással emlékezett

Elhunyt 
hőseinkre, 
katonai 
áldozatainkra 
emlékeztünk
              4. oldal

Lenyűgöző
kilátások. Pető 
Piroska írása 
egyedi tájérté-
keinkről
              5. oldal

Történelem: 
Trianon és 
a „Tapolcai 
Bátrak”
története. 
              6. oldal
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1920. június 4- én, dél-
után 4 óra 30 perckor ír-
ták alá a franciaországi 
Trianonban a világ talán 
legigazságtalanabb béke-
okmányát. 84 évvel ké-
sőbb, 2004. június 4-én 
Tapolca egy emlékhelyet 
avatott, hogy az elszakí-
tott nemzetrészekre, a 
magyar nemzet egyik leg-
nagyobb tragédiájára em-
lékeztesse a jelen emberét 
és az utókort. A tapolcai 
Trianon-emlékhely kora-
beli avatásán,  a nemzeti 
sorstragédiában saját csa-
ládja révén is érintett Dr. 
Bartalis Imre nyugalma-
zott állatorvos, egészség-
ügyi főtanácsos, író mon-
dott emlékező beszédet. 
Friss lapszámunkban, 
100 évvel a gyászos tör-
téntek után felelevenítjük 
a 16 évvel ezelőtt elhang-
zottakat. /tl/ 

...Ez a tér, ahol ma ünnep-
lünk, a Tanácsköztársa-
ság tere volt, amelyről az 
1919-es kommün emlékei 
tódulnak felénk. A sors 
fintora, hogy pont itt épí-
tették fel a Trianoni-em-
lékművet. Bízom abban, 
hogy a város vezetői, a ta-
nácsnokok, a Városszépítő 
Egyesület, a civil szerve-
zetek támogatásával bölcs 
döntés született, hogy ez a 
csodálatos emlékmű a jö-
vőben a magyarságtudatot 
sugárzó nevű tér közepén 
álljon...          
...A mai napon arra em-
lékezünk, hogy elszakí-
tották tőlünk a ragyogó 
magyar városokat: a kin-
cses Kolozsvárt, a Rákó-
czik Kassáját, a koronázó 
Pozsonyt, a feltörekvő 
Temesvárt, a vértanúk vá-
rosát, Aradot, és a többi 
általunk felnevelt kedves 
gyermekeinket, történe-
lemben gazdag drága szép 
városainkat. Hazátlanná 
tettek véreink közül sok 
millió hű és becsületes 
embert és béklyót raktak 
dolgos kezükre. A csapá-
sok súlya alatt összeros-
kadtunk, s a fájdalomtól 
felzokogott a lelkünk.... 

Három emberöltőn át 
éltünk és élünk ma is a 
megcsonkított hazában. 
Az első 25 évben akkor 

is Trianonról beszéltek, 
amikor másról kellett vol-
na. Az utóbbi 35 évben 
pedig akkor sem lehetett 
erről szólni, amikor kellett 
volna. Közép-európai ba-
jaink egyik nagy okozója 
az első világháború utáni, 
úgynevezett békerend-
szer, amelyet a második 
világháború után megerő-
sítettek... Trianon tragé-
diája 1945 után felejtésre, 
elhallgattatásra ítéltetett. 
Politikai okokból meg 
kellett feledkezni arról, 
hogy 1920-ban aláírták 
a békeszerződést, amely 
Magyarországot a vesztes 
államoknál is hátrányo-
sabb helyzetbe hozta, és a 

szomszédos államok javá-
ra megcsonkította. A 282 
ezer négyzetkilométerből 
93 ezer négyzetkilométert 
hagytak, a lakosságunk 
pedig 18 millióról, 7.6 mil-
lióra csökkent. A trianoni 
döntés Magyarország élet-
képességét és nemzeti létét 

súlyos veszélybe sodorta...  
Az 1948-tól kiépült kom-
munista dik-
tatúra a szo-
cialista tábor 
egységére és 
a proletár in-
ternacionaliz-
musra hivat-
kozva mintegy 
szentesítette a 
diktátumot, a 
határon kívül 
élő kisebbsé-
gi magyarság 
nemzeti tuda-
tát is komoly 
m é r t é k b e n 
torzítva és 
csonkítva. Megtagadta a 
határokon belül és kívül 
élő magyarság egyazon 
nemzethez tartozását, pe-
dig a történelmi múlt, a 
nyelv, a kultúra,  a külön-
böző közösségek, de még 
a rokoni szálak is összekö-
tötték a politikai határok 
által szétszakított magyar-
ságot. Erre bizonyíték sa-
ját családom érintettsége, 
mert dunántúlon élő édes-
apám, csobotfalvi lófőszé-
kely Bartalis Béla nem ve-
hetett részt a Romániához 
csatolt Erdélyben maradt 
szüleinek és két testvér-
bátyjának temetésén... A 
trianoni tragédiát nem le-
het megérteni, csak a bé-
keszerződés szövegéből, 
illetve az azt közvetlenül 
megelőző tárgyalásokból. 

Gyökerei a nagyhatalmak, 
különösen Franciaország 

m a g y are l l e -
n e s s é gé b e n , 
az irredenta 
m o z g a l m a k 
törekvéseiben 
és a magyar 
k ü l p o l i t i k a 
tévedéseiben 
vannak. Az I. 
v i l ág háb or ú 
követő béke-
s z e r z ő d é s ek 
Európa térké-
pét a nagyha-
talmi érdekek 
és azokkal 
ö s s z h a n g b a 

hozható kisállami nemzeti 
érdekek alapján rajzolták 
újjá. Az osztozkodás során 
azonban a győztes hely-
zet és a birtokon belüliség 
számított döntő érvnek. A 
Párizsban összegyűlt fér-
fiak Magyarországról any-
nyit sem tudtak, mint egy 
iskolás gyermeknek tudnia 
kell...  Az ország harmadát 
hagyták nekünk. Százezrek 
kerültek koldusbotra, bör-
tönökbe, munkatáborokba, 
bitófák alá. Az elkobzott 
vagyonokba, lakásokba a 
megszálló hatalmak em-
berei, tisztviselői kerültek. 
Sokan elmenekültek életü-
ket mentve és szétszóród-
tak a világ minden pontjá-
ra. Mi ez, ha nem a magyar 
holokauszt?... /Dr. Bartalis 
Imre beszédéből/

„A csapások súlya alatt összeroskadtunk”

A tapolcai Trianon-emlékhely avatásának ünnepi pil-
lanatai 2004. június 4-én a hajdani Tanácsköztársaság 
tér helyén                                                                    Fotó: mt

Dr. Bartalis Imre saját 
családja révén is érintett
                          Fotó: archív

Az ország 
kétharmada 
elveszett,
százezrek 
kerültek
koldusbotra, 
börtönökbe, 
táborokba, 
bitófák alá...

A diktátum a 
többi vesztes 
államnál is 
hátrányosabb 
helyzetbe hozta 
az országot

A trianoni döntés Magyarország életképességét és nemzeti létét súlyos 
veszélybe sodorta, 1945 után felejtésre és elhallgattatásra ítéltetett
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Tapolca Város Önkor-
mányzata Képviselő–tes-
tülete Takácsné Németh 
Magdolna,  a Tapolcai Jár-
dányi Pál Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola Zongo-
ra Tanszak vezetője részé-
re a közel négy évtizeden 
keresztül nagy lelkese-
déssel, szakmai tudással 
és empátiával végzett ok-
tató-nevelő munkája, és a 
város kulturális életében 
betöltött aktív tevékeny-
sége elismeréséül Tapol-
cai Nevelésügyért kitün-
tetést adományozott. A 
Tapolca Város napja al-
kalmából adományozott 
díját, hasonlóan a város 
többi kitüntetettjéhez, 
egy későbbi időpontban 
veheti át az érintett.

Takácsné Németh Magdol-
na 1980-ban kezdte mun-
káját a tapolcai Állami 
Zeneiskolában zongora, 
magánének szakos zene-
tanárként. A közel négy 
évtized során mindig nagy 
lelkesedéssel, szakmai tu-
dással, empátiával tanítot-
ta növendékeit. Tanítvá-
nyai közül sokan értek el 
jelentős szakmai sikereket, 
tanultak tovább zenei pá-
lyán, öregbítve az intéz-
mény és a város hírnevét. 
Többször vállalta a Magyar 
Rádió által meghirdetett 
zenei vetélkedőre a sike-
resen szereplő zeneiskolás 
csapat felkészítését,  abban 
aktívan közreműködött. 
A zeneiskolai hangverse-
nyeknek kezdettől fogva 
állandó résztvevője, énekes 

vagy hangszeres közremű-
ködője. Zongorakísérő-
ként pedig sok tehetséges 
hangszeres szólistát segí-
tett a kiemelkedő ered-
mény elérésében. Az isko-
la által rendezett Megyei 
Négykezes Találkozókon 

csakúgy, mint a Veszprém 
Megyei Lantos Magda 
Zongoraversenyeken, nö-
vendékei nagyszerű ered-
ményeket értek el. 
Takácsné Németh Mag-
dolna a tapolcai kulturá-
lis életnek is meghatáro-

zó egyénisége. Az elmúlt 
évtizedek alatt sok-sok 
alkalommal szerepelt a 
városi rendezvényeken, 
jótékonysági koncerteken, 
ünnepségeken, kiállítás 
megnyitókon. Rendsze-
res zongorakísérője volt 

számos városi gyermek 
és felnőtt kórusnak. Ma is 
aktív tagja a Tapolcai Ka-
marakórusnak. Takácsné 
Németh Magdolna a tan-
testület egyik meghatározó 
tagja, jelenleg a zongora 
tanszak vezetője.

Tapolca Város Önkor-
mányzata Képviselő-tes-
tülete, Körmendiné Szabó 
Zsanett szakápoló részére 
a több mint két évtizede 
a szakmáját kiemelkedő 
szinten értő és végző, az 
emberek problémájára 
nyitott, odaadó munká-
ja elismeréséül Tapolcai 
Egészségügyért és Szoci-
ális Ellátásáért kitüntetést 
adományozott. A díjat 
egy későbbi időpontban 
adja át az önkormányzat.

Körmendiné Szabó Zsa-
nettben az elmúlt évek 
során egy, a munkájában 
odaadó, szakmáját ma-
gas szinten értő és végző, 
az emberek problémá-
jára nyitott, empatikus, 
a beteg gyógyításával 
azonosuló embert ismer-
tünk meg. Szimpatikus, 
derűs egyénisége nagy-
ban segíti a mindennapi 
gyógyító légkör megte-
remtését. Az egészség-
ügyben eddig eltöltött 
több mint két évtizedes 
munkájáról férjétől kér-
tünk néhány személyes 
információt.  Zsanett 
1993-ban a keszthelyi 
Nagyváthy János Egész-
ségügyi Szakközépisko-
la elvégzését követően a 
tapolcai kórház belgyó-
gyászati osztályára került 
osztályos nővérnek. A 
felnőtt szakápolói képzés 

után a belgyógyászat in-
tenzív osztályán folytatta 
munkáját, ahol 1995-ig 
dolgozott. A következő 
hat évet a megszületett 
két gyermekével töltöt-
te, majd 2001-ben ismét 
visszakerült a belgyó-
gyászatra, mint osztályos 
nővér. 2004-2006-ig Dr. 
Sőth Tamás körzetében 
dolgozott, majd 2006 ok-
tóberében került jelenle-
gi munkahelyére, 
Dr. Huberth János főor-
vos úr mellé, ahol jelen-
leg is dolgozik. 2010-ben 
közreműködésével érte 
el a körzet „Az év pra-
xisa díj” első helyezését.  
2012-ben elvégezte a 
körzet szakápolói OKJ-s 
képzést. 2014-ben fontos 
szerepet vállalt a Tapol-
cai Egészségfejlesztési 
Iroda elindításában, és 
annak működtetésében.

Körmendiné Szabó Zsa-
nett

Személyisége gyógyító légkört teremt

Takácsné Németh Magdolna                           Fotó: archív

Növendékei nagyszerű eredményeket értek el

Gyermeknapi zajongók

A hagyományos gyermeknapi programokat a korona-
vírus, a Zajongó Együttes vasárnapra tervezett rend-
hagyó gyermeknapi mozgó koncertjét az eső hiúsí-
totta meg május 31-én. A pükösd hétfő azonban már 
kedvezett a közkedvelt  gyerekzenekarnak. A kicsik 
nagy örömére délután 15 óra környékén a Kazinczy 
téren parkolt le a muzsikusokat és felszereléseiket 
szállító Cselle-Házas platós gépjármű. Felcsendültek a 
megunhatatlan zajongós gyermekslágerek majd a ze-
nekar továbbgördült, hogy Diszelben, a Fő-téren és a 
Dobó lakótelepen is örömet szerezzen az ottani fiatal 
zenerajongóknak és szüleiknek. /tl/
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A Magyar Hősök Em-
léknapja minden év 
májusának utolsó va-
sárnapján Tapolcán is 
alkalmat ad arra, hogy 
a háborúkban elhunyt 
hőseink emlékművei 
előtt, méltón leróhassa 
tiszteletét az utókor.

A város önkormány-
zatának képviselői, az 
Egységben Tapolczáért 
Egyesület és a Tapol-
cai Honvéd Kulturális 
Egyesület tagjai, ismert 
helyi katonai hagyo-
mányőrzők tiszteletadá-
sa mellett emlékeztek a 
régi köztemető melletti 
Hősök kertjében, később 
az I. világháború áldo-
zatainak parcellájánál. 
A kegyelet virágait, az 
emlékezés és tisztelet ko-
szorúit a világháborúk-
ban és forradalmakban 
életüket vesztett magyar 
katonák emlékműveinél 
helyezték el a jelenlévők, 

felvont nemzeti lobogó 
mellett, katonai szertar-
tás szerint. A hősök lel-
ki üdvéért Földi István 
esperes, tábori lelkész 

mondott imát. “Add meg 
kegyes Istenünk, hogy 
elhunyt hőseink is hall-
ják szent fiad szavát, ál-
dott és irgalmas szózatát, 

ott,  az örök béke orszá-
gában!” – szólt az egyház 
emberének könyörgése 
az elhunyt katonákért. 
                /írás és fotók tl/

Hőseinkért, elhunyt katonákért szólt az ima

A város önkormányzatának képviselői, az Egységben Tapolczáért egyesület tagjai egy-
egy szalmakoszorút helyeztek a világháború nevesített áldozatainak emlékköveire

Horváth Gábor és Földi István a hősök napi megem-
lékezésen

Puskás Ákos alpolgármester, Takács Gábor és Buzás 
Gyula önkormányzati képviselők koszorúznak

A személyiségkép nyolc 
szegmense közül, a mun-
kavégzés területének 
vizsgálata nem pusztán 
arra világít rá, hogy mi-
ként végzed a munka-
helyeden a munkádat, 
hanem arra is, hogy állsz 
neki a mindennapi tevé-
kenységeidnek, felada-
taidnak, hogy építed fel, 
éled az életedet. Hogy 
indítod a napodat, a ten-
nivalóidba hogy fogsz 
bele, mennyi energiát, 
időt, tudást, tapasztalatot 
viszel bele. Könnyedén 
vagy szorongással teszed 
az életben a dolgaidat. 
Mennyire vagy hatékony, 
célszerű a munkahe-
lyeden, vagy az otthoni 
cselekedeteid során. Sze-
retsz-e új dolgokat kipró-
bálni, ha helyzet-, feladat 
megoldásról van szó, 
vagy a megszokott, jól 
beváltakat alkalmazod. 
Szoktál-e hibázni, és ha 
igen, mit teszel. Mennyire 
vagy alapos, megfontolt 
és megbízható. Önállóan 
vagy csak irányítással, 
útmutatással cselekszel. 
Kisebb közösségben vagy 
akár nagyobb csapatban 
is megy a munka, esetleg 
csak magadra támasz-
kodva dolgoznál. Bírod 
az egyhangúságot és úgy 
is helyt tudsz állni, vagy 
kellenek az új, friss im-
pulzusok, amik megtörik 
a monotonitást és érde-
kesebbé teszik a feladata-
idat vagy magát az életet.

GRAFOLÓGUS

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Az elhunyt katonák lelki üdvéért Földi István esperes mondott imát a Hősök kertjében
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Szerencsésnek mondhat-
juk magunkat, hiszen 
az ország egyik legcso-
dálatosabb térségében 
élünk. Az érvényben 
lévő tájbeosztás szerint 
településünk a Dunán-
túli-dombság nagytájon 
belül a Balaton-medence 
középtájában a Tapol-
cai-medence része, de a 
Balaton-felvidék Bada-
csony-Gulács csoport 
jelzetű kistájához is szer-
vesen kapcsolódik. 

A táj sokrétű, összetett fo-
galom. Definíciója szerint 
a táj az ember által érzé-
kelt terület, amelynek jel-
lege természeti tényezők 
és/vagy emberi tevékeny-
ségek hatása és kölcsön-
hatása eredményeként 
alakult ki. Az ezernyi 
egyedi érték – épületek, 
emlékművek- mellett a 
komplex jellegű, olykor 
természetesnek ható, ám 
kivételes jelentőségű ér-
ték, a tájképi környezet is 
gazdagítja értékeink tár-
házát, és mindennapjain-
kat. A tájkép önmagában 
az egyik legmeghatáro-
zóbb jellemzője egy adott 
területnek, az első benyo-
mást a tágabb látkép adja, 
és ez kelthet a szemlélő-
dőben akár életre szóló 
pozitív hatást. Az egyedi 
tájértékek típusait egy 
szabvány ismerteti, külön 
csoportban jegyzendők a 
tájképi értékek.
Tájképi értéket képvisel-
het egy egyedi látvány-
kép, egy jellegzetes utca-

kép, vagy panorámakép, 
egy kilátóhely, illetve egy 
adott kilátópont, ahonnan 
a domborzati formák és 
az évezredek óta formált 
kultúrtáj részleteinek 
szemünkkel érzékelhe-
tő jelenségei oly módon 
összpontosulnak, hogy 
különállóan értelmezhető 
egyedi érték születik belő-
lük. Diszel kivételes adott-
ságokkal bíró, domborza-
ti, földtani, felszínalaktani 
szempontból rendkívül 
változatos településrész. 
Az alacsonyabb, vízjárta 
élőhelyek, és a patakvölgy 
mellett a bazalt alapkő-
zetű, vulkanikus eredetű 
hegyeink hordozzák a 
magasba törve páratlan 
kilátóhelyeinket. A jel-
legzetes alakú Csobánc, 
a hosszan elhúzódó, bá-
nyászati tevékenységgel 
megsebzett Halyagos, a 
kőfolyásáról ismert Kö-
ves-hegy, az északias 
kitettségű Hosszú-hegy, 
és a Bács-hegy egyaránt 
tartogat meglepetéseket 
az érdeklődők számára. 
Az említett hegyek kü-
lönböző pontjairól szinte 

minden irányban gyö-
nyörködhetünk a minket 
körülvevő tájképben. A 
Csobánc Diszelhez tar-
tozó területe többnyire 
keleti és északi irányban 
ad kitekintést, a Halyagos 
tetejéről pedig közel kör-

panorámában lehet ré-
szünk. Tiszta időben 
szabad szemmel megpil-
lanthatjuk Ausztria ma-
gashegyeit is. Szűkebb 
otthonunk, a Tapolcai-
medence minden pontról 
más, lenyűgöző, ahogy 
a hegyek „cserélgetik a 
helyüket”. Véleményem 
szerint a legizgalmasabb, 
legharmonikusabb lát-

kép a Köves-hegyről tá-
rul fel. Nem szükséges a 
közel 310 méter magas 
hegytetőre törnünk, már 
a felső pincéktől részünk 
lehet ebben a csodában: 
E látvány a szemnek, 
szívnek, léleknek öröm, 

kiegyensúlyozottságot ér-
zékeltet, emberi léptéket 
tükröz. A bemutatott ki-
látópont erőssége abban 
rejlik, hogy a helyszínről 
a Balaton-felvidéki táj egy 
olyan egyedi, esszenciális, 
örökérvényűnek remélt 

megnyilatkozása tárul fel, 
ami a szemlélőben kelle-
mes érzést kelt. Ez annak 
a szőlőhegyi tájképi har-
móniának a megtestesü-
lése, ami sajnos mára a 
térségben nem mondható 
általánosnak az elmúlt év-
tizedek erőteljes tájformá-
ló hatású, negatív irányú 
változásai következtében. 
Itt kristályosodik ki tehát 
az egyediség, mint kulcs-
momentum, az pedig, 
hogy egy adott település 
olyasmivel bír, ami egy 
egész tájegységre, és az 
országra nézve egyedi, 
arra kell, hogy ösztönöz-
ze, hogy az értéktárába 
mindezeket belefoglalja.
Vizsgáljuk meg részle-
teiben is a látképet: a fá-
sodott szegélyek keretbe 
foglalják az öreg, hagyo-
mányos bakművelésű 
szőlőterület alatt feltáru-
ló, változatos képet. Jobb 
oldalon a legközelebbi 
hegy, a Csobánc zöldel-
lő alakja, a présházakkal 
tűzdelt hegyszoknyával 
hangsúlyosabb, mögöt-
te a Szent György-hegy 
tűnik fel, majd a Balaton 

víztükrének és a túlpart-
nak a hátterét a többi ba-
zalthegyünk, a Szigligeti 
halomcsoport, a Gulács, a 
Badacsony és a Tóti-hegy 
töri meg. Említésre mél-
tó a Csobánc oldalában a 
Rossz templom felé vezető 

út mellől kinyíló, tágabb 
látkép, mely Hegyesd és 
a Kab-hegy irányában ad 
rendhagyó élményt. A 
Simon-tanya közeléből, 
a Gyulakeszi határ ma-
gasságában végig követ-
hetjük a városrész keleti 
felének vonulatait. Diszel 
Hosszú-hegyi részének 
egyedi hangulata van; itt 
rejtettebb értékekre, ki-
sebb présházakra is felfi-
gyelhetünk a kilátás mel-
lett. Vizuális tekintetben 
ajándék a nyugati- északi 
irányban kibontakozó lát-
vány Tapolca városával, és 
az Agár-tető erdőségeivel. 
Az ilyen típusú értékek 
érzékenyebbek, veszé-
lyeztetettségük fokozott, 
hiszen egy átgondolatlan, 
összefüggéseket nem vizs-
gáló lépéssel (például egy 
magasabb-méretesebb 
építmény tájba helyezé-
se, mely a látképre zavaró 
hatást gyakorol, vagy ép-
penséggel tönkreteszi azt) 
végleg megsemmisíthetik 
az értékünket. Ezek fényé-
ben pedig szigorú véde-
lemre és alapos, átgondolt 
szabályrendszerekre van 

szükség!A helyi értékek, 
köztük a kilátópontok fel-
keresése és megismerése 
céljából júliustól értéktú-
rákat szervezünk, legyen 
közös örömünk e táj, hir-
dessük egyediségét, és óv-
juk a közösség erejével! 

Lenyűgöző diszeli kilátások - Tájképi értékeink felfedezése

Harmonikus látkép a Köves-hegyről. E látvány a szemnek, szívnek, léleknek öröm, kiegyensúlyozottságot érzékeltet, emberi léptéket tükröz

Kilátás a halyagosi bányától. A tetőről közel körpanoráma nyílik a tájra

Szöveg és fotók: Pető Pi-
roska

Legyen közös 
örömünk e táj, 
hirdessük 
egyediségét és 
óvjuk a 
közösség 
erejével!
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100 éve történt  
Az 1. világháború kitö-
rése előtti „boldog bé-
keidőkben” Tapolcát a 
Balaton-felvidéki borke-
reskedelem városának, 
de vasutasvárosnak is 
emlegették. Utóbbi-
val összefüggésben a 
„Tapolczai Lapok” című 
városi heti újság egyik 
rovatvezetője 1918. 
november elején egy 
megrendítő hasonlattal 
búcsúzik a darabjaira 
széteső régi Magyaror-
szágtól, egyben búcsú-
zik azoktól az időktől, 
amelyeket az 1. világ-
háború, majd az annak 
nyomán kibontakozó 
történelmi folyamatok 
tettek semmivé – mind-
örökre:

„A zágrábi üzletvezető-
séghez tartozott eddig 
Tapolcza, de a horvátor-
szági események követ-
keztében ismét a szom-
bathelyihez csatoltak 

bennünket. Érdekes jele-
net volt, mikor a távírógé-
pek drótjait átkapcsolták: 
e pillanatban azt éreztük, 
hogy a drótszálak szim-
bolizálják az államot. A 
drótvezeték megrövidült, 
elvágták a Drávánál és 
többé nem tartozik hoz-
zánk. Mily semmi, érték-
telen kapocs ez a drót, az 
a sínpár, ha a lelkekben 
nem él az együvétartozás 
érzése.”
Az 1918 őszétől széthulló 
régi Magyarország kálvá-
riája, a két forradalom, 
majd a trianoni békedik-

tátum következményei 
gyökeresen átformálták 
és hosszú időre beár-
nyékolták a korabeli Ta-
polca mindennapjait is. 
Az egyszerű hétköznapi 
városi polgárok igazából 
alig találtak elfogadható 
magyarázatot az egymás 
nyomában viharzó ese-
ményekre. Amit láttak és 
átéreztek az a katonai ve-
reséggel befejeződő Nagy 
Háború, a hősi halált halt, 
eltűnt, hadifogságban 
lévő rokonok és ismerő-
sök iránt érzett fájdalom, 
a gazdasági összeomlás, a 
fokozódó nyomor, a meg-
ingó közbiztonság, a spa-
nyolnáthának nevezett 
influenza világjárvány 
rémítő volta, továbbá az a 
példátlan népességmoz-
gás, az elvesző ország-
részekből érkező mene-
kültek tömegei voltak, 
amely folyamat alapve-
tően újrastrukturálta a 
helyi társadalmat. Ehhez 
fogható társadalomtörté-
neti mobilitásra és mig-
rációra szinte a 18. század 
óta nem akadt példa. A 
honukat vesztett mene-
kültek éppúgy érkeztek 
az adriai tengermellékről, 
mint a Felvidékről, Er-
délyből és a Délvidékről. 
A vasúti alkalmazottól a 
polgári iskolai tanáron 
keresztül a közigazgatá-
si tisztviselőig volt köz-

tük mindenféle rendű és 
rangú hontalanná vált 
magyar. A Tapolcára me-
nekült családok közül so-
kaknak évekre a tapolcai 
vasútállomás mellékvá-
gányai szolgáltak időleges 
élethelyszínül, ahol, mint 
vagonlakók tengődtek 
sorsuk jobbra fordulását 
várva. De bent a város-
ban szükséglakhellyé vált 
például még a polgári fiú-
iskola, a mai Dr. Somogyi 
József Idősek Otthona 
több helyisége, köztük a 
tornaterem is.
„Őrültség semmit sem 

tenni, ha mindent nem 
is tehetünk!” – fogalmaz 
egy régi magyar szen-
tencia még a 17. század 
időszakából, amelyet 
eredetileg gróf Esterházy 
Miklós nádornak tulaj-
donítanak. Azon tapol-
cai születésű vagy itteni 
kötődésű elődeink, akik 
nem akartak passzív elfo-
gadói lenni az aggasztó-
an alakuló országrendítő 
történéseknek, azok a 
maguk módján és a ma-
guk nevében megtalál-
ták a lehetőségeit annak, 
hogy tegyenek valamit 
a veszedelem fenyeget-
te hazájukért. Ha kellett, 
akkor akár fegyverrel. 
Így lett például tapolcai 
katonája a Székely Had-
osztálynak is, amely 1918 
decemberében az Erdély-
be benyomuló román 
haderő feltartóztatására 
szervezett önkéntes ala-
kulat volt. A hadosztály 
toborzása Kolozsváron 
kezdődött, a parancsnoka 
pedig a Balaton-felvidé-
ki kötődésű Kratochwill 
Károly ezredes (később 
altábornagy) lett. A szer-
veződő hadosztály a Ko-
lozsvárt elfoglaló román 
csapatok elől visszahúzó-
dott a Máramarosssziget/
Király-hágó/Belényesi-
medence vonalra és 
1919 januártól–áprilisig 
sikeres elhárító harcok-
kal megakadályozta azok 
nyugati irányú előrenyo-
mulását. A Sebes-Kőrös 
völgyében, Csucsánál 
kezdte meg önkéntes 
fegyveres szolgálatát a 
hadosztálynál Szánthó 
Zsigmond (1895–1988) 
tapolcai telekkönyvi hi-
vatalvezető, egykori Al-
kotmány utcai lakos. 
Mint a gyulafehérvári 
volt cs. és kir. 50. gya-

logezred őrvezetője, sok 
viszontagság után nem 
sokkal korábban szökött 
haza sikeresen az orosz 
hadifogságból, ahol már 

1915 ősze óta ette a rab-
kenyeret. 1919 elején a 
Királyhágó térségében, 
mint ahogy 1986 nya-
rán fogalmazott: „Akkor 
mi fölvettük a harcot a 
románokkal, mert azok 
mentek volna be Magyar-
országra. […] Aztán hol 
erre, hol arra osztottak 
be.” 1919. április 16-án 
azonban a védelmi vona-
laikat áttörték a többszö-
rös túlerőben lévő romá-
nok, majd a hadosztály 
visszavonulásba kezdett 
és a reménytelenné váló 
helyzetben április 26-
án a szabolcs-szatmári 
Demecsernél letették a 
fegyvert. A Székely Had-
osztály magára hagyot-
tan, az egymást váltó 
budapesti kormányoktól 
akadályozva vitte végbe 
ezt az országrészmentő 
kísérletét. Több tapolcai 
önkéntes csatlakozott az 
1921. augusztus 28. és 
1921. október 13. közöt-
ti nyugat-magyarországi 
felkelés legendás hírűvé 
vált fegyveres erejéhez, a 

Rongyos Gárdához is. Az 
1. világháborút lezáró Pá-
rizs környéki békeszerző-
dések sorában az Auszt-
riával 1919. szeptember 
10-én megkötött Saint-
Germain-i békeszerződés 
Ausztriának ítélte Vas, 
Sopron és Moson várme-
gyék nyugati területeit, 
köztük Sopron városát is. 
A magyar kormány tilta-
kozott a döntés ellen és 
tárgyalásokat kezdemé-
nyezett az osztrák állami 
vezetéssel, amelyek azon-
ban nem vezettek ered-
ményre. Ezzel párhuza-
mosan önkéntesekből 
verbuválódó öntevékeny 
magyar felkelőcsoportok 
alakultak, amelyek fegy-
veres úton tervezték az 
országrész elcsatolását 
megakadályozni. E cso-
portok vezetői 1. világhá-
borús hadviselt katona-
tisztek és altisztek voltak 
(Prónay Pál, Héjjas Iván, 
O s t e n b u r g - Mo r av e k 
Gyula, Maderspach Vik-
tor, Francia Kiss Mihály, 
Kaszala Károly). 
A motivált és elszánt 
önkéntes haderőhöz na-
gyobb számban csatla-
koztak volt frontkatonák, 
tisztviselők, gazdalegé-
nyek, főiskolások, egye-
temisták és vasutasok, de 
voltak a soraikban peda-
gógusok, erdészek, mér-
nökök, bosnyák és albán 
önkéntesek is. A magyar 
kormány nyíltan nem tá-
mogatta a felkelőket, de 
ez esetben nem is akadá-
lyozta a tevékenységüket. 
A felkelők kiszorították 
az osztrákokat és októ-
ber 4-én Felsőőrön kiki-
áltották a Lajtabánságot, 
amely államalakulat 
november 5-ig állt fenn.  
...Folytatás a következő 
oldalon...

Trianon és a Tapolcai Bátrak

A Rongyos Gárda egy osztaga                                                              /www.wikipedia.org/

A Székely Hadosztály 
jelvénye
/www.monetarium.             
                            archivum/

A Székely Hadosztály katonái               /www.alfahir.hu/

A cikk szerzője Hangodi 
László
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...Folytatás az előző oldal-
ról...
A felkelés egyik tapolcai 
fegyverese Stephaneck 
József (1891–1935) tar-
talékos hadnagy, mérnök 
(Stephaneck János r. k. 
elemi fiúiskolai igazgató-
tanító, tapolcai városbíró 
fia) volt. Az 1. világhábo-
rú folyamán, mint önkén-
tes hadapród kezdte meg 

a frontszolgálatát és 1918 
novemberéig folyamatosan 
a harctéren volt, miközben 
többször meg is sebesült. 
1919-ben beállt a Horthy 
Miklós parancsnoksága 
alatt Szegeden szervező-
dő Nemzeti Hadseregbe, 

1921-ben pedig önkéntes-
ként csatlakozott a Ron-
gyos Gárdához. Harcolt 
a nyugat-magyarországi 
felkelésben miközben is-
mételten megsebesült. A 
korabeli „Tapolcai Ujság” 
című városi hetilap az 
1921. október 2-i lapszám-
ban „Megsebesült felkelő 
földink” címmel tudósított 
az eseményről:
„A nyugat-magyarországi 
felkelőcsapatok kebelében 
küzdő tapolcai fiúktól kap-
juk a hírt, hogy az egyik 
legutóbbi összecsapás al-
kalmával, melynél a tapol-
cai csapat erősen kivette 
a harcból a részét és az 
osztrákoknak súlyos vesz-
teségeket okozott, sajnos, 
egyik földink: Stephaneck 
Jóska is megsebesült. Mint 
értesültünk, sebesülése 
azonban csak könnyebb 
természetű, úgyhogy a 
gyógyulás idejére sem 
hagyja el csapatkötelékét, 
hanem továbbra is részt 
vesz a harcokban.” A si-
kerrel megvívott ütközetek 
következtében a velencei 
konferencián (1921. októ-
ber 11−12.) sikerült elérni, 
hogy Sopron és a városkör-
nyék 8 községe (Ágfalva, 
Balf, Sopronbánfalva, Fer-

tőboz, Fertőrákos, Harka, 
Kópháza, Nagycenk) nép-
szavazással döntsön arról, 
hogy Magyarországhoz 
vagy Ausztriához kíván-e 
csatlakozni. Az 1921. dec-
ember 14−16. között meg-
tartott népszavazáson a la-
kosság zöme Magyarország 
mellett voksolt. A felkelés e 
következménye a triano-
ni békeszerződés egyetlen 
számottevő területi revízi-

ója volt, amelyet az antant-
hatalmak is tudomásul vet-
tek. A sikeres népszavazás 
emlékére Sopron a magyar 
országgyűléstől az 1922/
XXIX. törvénycikkben rög-
zített „Civitas fidelissima”, a 
Leghűségesebb város címet 
kapta. S mindezért 99 év-
nyi messzeségből köszönet 
a Tapolcai Bátraknak is!
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Kratochwill Károly ezre-
des, hadosztályparancs-
nok          /www.erdély.ma/

A Rongyos Gárda géppuskás csoportja 
                                         /www.archivum.kanizsaiujsag.hu/

Négy esetben büntetőel-
járás indult, egy sofőrrel 
szemben pedig közigaz-
gatási bírságot szabtak 
ki a tapolcai rendőrök 
a pünkösdöt megelőző 
hétvégén- tájékoztatta 
lapunkat a rendőrkapi-
tányság sajtóreferense.

A járőrök ezúttal  Bada-
csonytomaj, Kisapáti és 
Tapolca településeken 
ellenőrizték a közlekedő-
ket. Az intézkedések so-
rán öt sofőrnél merült fel 
a gyanú, hogy a vezetés 
megkezdése előtt alko-
holos italt fogyasztottak. 
A rendőrök további min-
tavétel céljából előállí-
tották a feltételezett ittas 
vezetőket a helyi rendőr-
kapitányságra. Végül négy 
járművezetővel szemben 
büntetőeljárás indult, to-
vábbi egy járművezető-
re közigazgatási bírságot 
szabtak ki a mért alko-
holszint értékek alapján. 
A rendőrség figyelmeztet, 
hogy Magyarországon to-
vábbra is zéró tolerancia 
van érvényben. Hangsú-
lyozzák, aki ittasan jár-
művet vezet, elfogadha-
tatlan kockázatot vállal, és 
azzal saját, illetve mások 
életét, testi épségét is ve-
szélyezteti. /tl/

Ittas sofőröket 
kapcsoltak le

Házasságkötés

2020. 05. 22.
Rédli Andrea
Katona Péter
2020. 05. 23.
Bozsogi Mária

Farkas Jenő
2020. 06. 06.

Hegedűs Adrienn
Dézsi Tamás
2020. 06. 06.
Szabó Renáta
Tamás Gábor

Az ország szkanderosainak 
színe-java bemutatja... 
Szánti Imre meghívásá-
ra a hazai szkander válo-
gatott és Imre csapata a 
Dóró Team látogat Bala-
tonedericsre a hétvégén. A 
falu strandjának szombati 
megnyitójának délutánjá-
ra 50-60 sportolót várnak 
a szervezők az ország szá-
mos tájáról, de külföldről 
is.

A tapolcai szkanderbajnok 
lapunknak elmondta, egy-
fajta erőfelmérésnek szán-
ják a bemutatóval ösz-
szekötött összejövetelt egy 
június végi, ezúttal már 
komolyabb pénzdíjakkal is 
kecsegtető nagyszabású ver-
seny előtt. A hazai szkander 
életet, hasonlóan a verseny-
sport többi szereplőjéhez, 
csapásként érte a koronaví-
rus okozta járványveszély. 
Így érthető, hogy az erős 
emberek is ki vannak már 
éhezve arra, hogy újra talál-
kozzanak, hogy végre újra 
egymásnak feszülhessenek 
a karok - Ez az első olyan 
alkalom Magyarországon, 
hogy nagyobb volumenű, 
nyílt edzést tudunk tartani. 

Rendezvényünkre egyéb-
ként szívesen vártuk vol-
na a teljes hazai szkander 
világot, de a szövetség  el-
nöke végül  nem javasolt 
a mostaninál nagyobb lét-
számú összejövetelt- árulta 
el lapunknak Szánti Imre. 
A balatonedericsi strand, 
amely sok tapolcai fürdőz-
ni vágyó kedvence is, idén 

megszépülve és a korábbinál 
magasabb szinten igyekszik 
kiszolgálni az igényeket. 
A szervezők szerint, a 
rendkívül szórakoztatónak 
ígérkező szombati strand-
nyitó sport- és kulturális 
programjai mellett, erről 
a minőségi változásról is 
érdemes lesz személyesen 
meggyőződni. /tl/

Szánti Imre és csapattársa, edzőpartnere Németh Ró-
bert a balatonedericsi strandon. Készülnek a nagysza-
bású szombati bemutatóra.                                      Fotó: tl
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Ruzsa Kristóf Rómeó 
központifűtés-és gáz-
hálózat rendszerszerelő 
tanuló  a Szakma Kiváló 
Tanulója versenyen be-
mutatott kiváló teljesít-
ményét oklevéllel ismer-
te el a Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara. A megyei elisme-
rést Szollár Gyula, a Szé-
chenyi István Baptista 
Középiskola igazgatója 
jelenlétében,  Csizma-
dia László szaktanár, a 
kamara kézműves tago-
zatának alelnöke adta át 
számára a napokban.

Kristóf  ugyan minimális 
pontszámmal lemarad-
va nem jutott be végül a 
nívós országos szakmai 
verseny döntőjébe (azt a 

járvány miatt nem is tar-
tották meg), ám teljesít-
ménye így is kimagasló 
volt,  a megyéből egyedül 
ő volt képes eljutni erre 
a szintre. A fiú Csizma-
dia László tanítványa. 
A mester szerint, Ruzsa 

Kristóf olyan összetett, 
nehéz elméleti és gyakor-
lati feladatokkal birkózott 
meg az országos verseny 
során, amelyre csak ak-
kor képes egy tanuló, 
ha tanulmányain felül, 
hetente több órát fordít 
otthonában és az iskolai 
tanműhelyben a szak-
mai elmélet és gyakorlati 
fortélyok elsajátítására. 
A sikeres szerepléshez jó 
matematikai-, fizikai- és 
technológiai ismeretek 
szükségesek, ezért a dön-
tőbe, illetve a döntő kö-
zelébe eljutni is komoly 
teljesítménynek számít. 
Megtudtuk, a jövő sze-
relőinek többek között  
lánggal kellett hegeszte-
niük, forrasztani, közben 
ügyelni a méretezések 
pontosságára,  az össze-
tett feladatsor helyes sor-
rendiségének betartására. 
Az eredménye révén né-

hány vizsgatantárgy alól 
is mentesülő, a szakmát 
élethivatásának gondoló  
Ruzsa Kristóf lapunk-
nak elmondta, számára 
a gyakorlati verseny volt 
nagyon nehéz, rendkívül 
izgult, még rosszul is lett 
a versenyen emiatt. Telje-
sítményére azonban így 
sem lehetett panasz- tud-
tuk meg. /tl/

Elismerő oklevelet vehetett át a megye 
és az iskola legjobb fűtésszerelő tanulója

Szollár Gyula igazgató, Ruzsa Kristóf tanuló, Csizma-
dia László szaktanár az oklevél átadásán             Fotó: tl

Kamarai oklevél    Fotó: tl

Mester és tanítvány Fotó: tl

Újra zöldellnek a sümegi úti gesztenyefák, melyeket az 
ipari szakmunkásképző tanulói 1974-ben, társadalmi 
munkában, Peszleg Gyula szakoktatóval ültettek. /pgy/

Tapolcai életképek a múltból
Régi fotókat nézegetni, 
elmélázni a múlt pilla-
natain sokak számára je-
lent örömforrást. Éppen 
ezért fogadtuk szívesen 
a Peszleg Gyula szerkesz-
tőségünknek eljuttatott 
képét, amely egy korabeli 
faültetés pillanatait őrizte 
meg. Kérjük olvasóinkat, 

ha hasonló fotó van bir-
tokukba és azt megoszta-
nák másokkal is, bátran 
tegyék, küldjék el nekünk 
néhány magyarázó mon-
dat kíséretében! Digitális 
és papír formátumot egy-
aránt szivesen fogadunk 
szerkesztőségünk elérhe-
tőségein. /tl/


