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Történelem:
Trianon és
a „Tapolcai
Bátrak”
története.
6. oldal

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

Éppen száz éve, hogy
az első világháborúban győztes hatalmak
ráerőltettek Magyarországra egy olyan területrabló békeszerződést,
amely megbocsáthatatlan és helyrehozhatatlan
károkat okozott a nemzetnek.
Tapolca város néma főhajtással, hagyományőrző katonai tiszteletadás
mellett, szalag felkötéssel,
gyertyagyújtással emlékezett a Köztársaság téri
Trianon-emlékműnél.
Később a katolikus templomban egyházi szertartás keretében folytatódott a megemlékezés...
/tl/

Örök kérdés, vajon
történhettek volna-e másként a múlt eseményei,
mint ahogy megtörténtek. Miért ne? - vágnák
rá sokan, hiszen gyakran
csak nüansznyi apróságon
bukik el egy-egy jó ügy,
vagy szerencsétlen véletlenek 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 alakul az első nagy háború
kimenetele, ha nincs Trianon, ha a hitleri Németország nem támadja meg
a Szovjetuniót, ha nincs
fél évszázadnyi szocializmus stb... A fantáziánk
azonban csalóka játékot
űz velünk. Hiszen úgy
képzeljük, ha győz a mindenkori magyar ügy, akkor nekünk is sokkal jobb
lehetne az életünk, mint
most, ebben a pillanatban. A jó hír, hogy igen,
biztosan valakiknek jobb
lenne. A rossz, hogy abban a sokkal büszkébb alternatív 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 például történelmietlennek
tartja, vagy egyszerűen
csak értelmetlennek. Ami
azonban biztosan nem
értelmetlen: az elkövetett
hibák alapos feltárása,
elemzése, a tanulás. Végső soron pedig a ráeszmélés arra, hogy utólag
megítélni valamit, vagy
valakit, sokkal könnyebb,
mint átlátni a jelen viszonyait, lényegét...
/Töreky László/
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„A csapások súlya alatt összeroskadtunk”

A trianoni döntés Magyarország életképességét és nemzeti létét súlyos
veszélybe sodorta, 1945 után felejtésre és elhallgattatásra ítéltetett
1920. június 4- én, délután 4 óra 30 perckor írták alá a franciaországi
Trianonban a világ talán
legigazságtalanabb békeokmányát. 84 évvel később, 2004. június 4-én
Tapolca egy emlékhelyet
avatott, hogy az elszakított nemzetrészekre, a
magyar nemzet egyik legnagyobb tragédiájára emlékeztesse a jelen emberét
és az utókort. A tapolcai
Trianon-emlékhely korabeli avatásán, a nemzeti
sorstragédiában saját családja révén is érintett Dr.
Bartalis Imre nyugalmazott állatorvos, egészségügyi főtanácsos, író mondott emlékező beszédet.
Friss
lapszámunkban,
100 évvel a gyászos történtek után felelevenítjük
a 16 évvel ezelőtt elhangzottakat. /tl/
...Ez a tér, ahol ma ünneplünk, a Tanácsköztársaság tere volt, amelyről az
1919-es kommün emlékei
tódulnak felénk. A sors
fintora, hogy pont itt építették fel a Trianoni-emlékművet. Bízom abban,
hogy a város vezetői, a tanácsnokok, a Városszépítő
Egyesület, a civil szervezetek támogatásával bölcs
döntés született, hogy ez a
csodálatos emlékmű a jövőben a magyarságtudatot
sugárzó nevű tér közepén
álljon...
...A mai napon arra emlékezünk, hogy elszakították tőlünk a ragyogó
magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákóczik Kassáját, a koronázó
Pozsonyt, a feltörekvő
Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot, és a többi
általunk felnevelt kedves
gyermekeinket, történelemben gazdag drága szép
városainkat. Hazátlanná
tettek véreink közül sok
millió hű és becsületes
embert és béklyót raktak
dolgos kezükre. A csapások súlya alatt összeroskadtunk, s a fájdalomtól
felzokogott a lelkünk....

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

A diktátum a
többi vesztes
államnál is
hátrányosabb
helyzetbe hozta
az országot
is Trianonról beszéltek,
amikor másról kellett volna. Az utóbbi 35 évben
pedig akkor sem lehetett
erről szólni, amikor kellett
volna. Közép-európai bajaink egyik nagy okozója
az első világháború utáni,
úgynevezett
békerendszer, amelyet a második
világháború után megerősítettek... Trianon tragédiája 1945 után felejtésre,
elhallgattatásra ítéltetett.
Politikai okokból meg
kellett feledkezni arról,
hogy 1920-ban aláírták
a békeszerződést, amely
Magyarországot a vesztes
államoknál is hátrányosabb helyzetbe hozta, és a

Dr. Bartalis Imre saját
családja révén is érintett
Fotó: archív
szomszédos államok javára megcsonkította. A 282
ezer négyzetkilométerből
93 ezer négyzetkilométert
hagytak, a lakosságunk
pedig 18 millióról, 7.6 millióra csökkent. A trianoni
döntés Magyarország életképességét és nemzeti létét

A tapolcai Trianon-emlékhely avatásának ünnepi pillanatai 2004. június 4-én a hajdani Tanácsköztársaság
tér helyén
Fotó: mt
súlyos veszélybe sodorta... Gyökerei a nagyhatalmak,
Az 1948-tól kiépült kom- különösen Franciaország
munista dikmag yarelletatúra a szonességében,
cialista tábor Az ország
az irredenta
egységére és kétharmada
mozgalmak
a proletár intörekvéseiben
ternacionaliz- elveszett,
és a magyar
musra hivatkülpolitika
kozva mintegy százezrek
tévedéseiben
szentesítette a kerültek
vannak. Az I.
diktátumot, a
világháború
határon kívül koldusbotra,
követő békeélő kisebbsészerződések
gi magyarság börtönökbe,
Európa térkénemzeti tuda- táborokba,
pét a nagyhatát is komoly
talmi érdekek
m é r t é k b e n bitófák alá...
és
azokkal
torzítva
és
összhangba
csonkítva. Megtagadta a hozható kisállami nemzeti
határokon belül és kívül érdekek alapján rajzolták
élő magyarság egyazon újjá. Az osztozkodás során
nemzethez tartozását, pe- azonban a győztes helydig a történelmi múlt, a zet és a birtokon belüliség
nyelv, a kultúra, a külön- számított döntő érvnek. A
böző közösségek, de még Párizsban összegyűlt féra rokoni szálak is összekö- fiak Magyarországról an�tötték a politikai határok nyit sem tudtak, mint egy
által szétszakított magyar- iskolás gyermeknek tudnia
ságot. Erre bizonyíték sa- kell... Az ország harmadát
ját családom érintettsége, hagyták nekünk. Százezrek
mert dunántúlon élő édes- kerültek koldusbotra, börapám, csobotfalvi lófőszé- tönökbe, munkatáborokba,
kely Bartalis Béla nem ve- bitófák alá. Az elkobzott
hetett részt a Romániához vagyonokba, lakásokba a
csatolt Erdélyben maradt megszálló hatalmak emszüleinek és két testvér- berei, tisztviselői kerültek.
bátyjának temetésén... A Sokan elmenekültek életütrianoni tragédiát nem le- ket mentve és szétszóródhet megérteni, csak a bé- tak a világ minden pontjákeszerződés szövegéből, ra. Mi ez, ha nem a magyar
illetve az azt közvetlenül holokauszt?... /Dr. Bartalis
megelőző tárgyalásokból. Imre beszédéből/
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Személyisége gyógyító légkört teremt Gyermeknapi zajongók
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Körmendiné Szabó
Zsanett szakápoló részére
a több mint két évtizede
a szakmáját kiemelkedő
szinten értő és végző, az
emberek
problémájára
nyitott, odaadó munkája elismeréséül Tapolcai
Egészségügyért és Szociális Ellátásáért kitüntetést
adományozott. A díjat
egy későbbi időpontban
adja át az önkormányzat.

Körmendiné Szabó Zsanett

Körmendiné Szabó Zsanettben az elmúlt évek
során egy, a munkájában
odaadó, szakmáját magas szinten értő és végző,
az emberek problémájára nyitott, empatikus,
a beteg gyógyításával
azonosuló embert ismertünk meg. Szimpatikus,
derűs egyénisége nagyban segíti a mindennapi
gyógyító légkör megteremtését. Az egészségügyben eddig eltöltött
több mint két évtizedes
munkájáról férjétől kértünk néhány személyes
információt.
Zsanett
1993-ban a keszthelyi
Nagyváthy János Egészségügyi Szakközépiskola elvégzését követően a
tapolcai kórház belgyógyászati osztályára került
osztályos nővérnek. A
felnőtt szakápolói képzés

után a belgyógyászat intenzív osztályán folytatta
munkáját, ahol 1995-ig
dolgozott. A következő
hat évet a megszületett
két gyermekével töltötte, majd 2001-ben ismét
visszakerült a belgyógyászatra, mint osztályos
nővér. 2004-2006-ig Dr.
Sőth Tamás körzetében
dolgozott, majd 2006 októberében került jelenlegi munkahelyére,
Dr. Huberth János főorvos úr mellé, ahol jelenleg is dolgozik. 2010-ben
közreműködésével érte
el a körzet „Az év praxisa díj” első helyezését.
2012-ben elvégezte a
körzet szakápolói OKJ-s
képzést. 2014-ben fontos
szerepet vállalt a Tapolcai
Egészségfejlesztési
Iroda elindításában, és
annak működtetésében.

Növendékei nagyszerű eredményeket értek el
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Takácsné Németh
Magdolna, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola Zongora Tanszak vezetője részére a közel négy évtizeden
keresztül nagy lelkesedéssel, szakmai tudással
és empátiával végzett oktató-nevelő munkája, és a
város kulturális életében
betöltött aktív tevékenysége elismeréséül Tapolcai Nevelésügyért kitüntetést adományozott. A
Tapolca Város napja alkalmából adományozott
díját, hasonlóan a város
többi
kitüntetettjéhez,
egy későbbi időpontban
veheti át az érintett.

Takácsné Németh Magdolna 1980-ban kezdte munkáját a tapolcai Állami
Zeneiskolában zongora,
magánének szakos zenetanárként. A közel négy
évtized során mindig nagy
lelkesedéssel, szakmai tudással, empátiával tanította növendékeit. Tanítványai közül sokan értek el
jelentős szakmai sikereket,
tanultak tovább zenei pályán, öregbítve az intézmény és a város hírnevét.
Többször vállalta a Magyar
Rádió által meghirdetett
zenei vetélkedőre a sikeresen szereplő zeneiskolás
csapat felkészítését, abban
aktívan közreműködött.
A zeneiskolai hangversenyeknek kezdettől fogva
állandó résztvevője, énekes

vagy hangszeres közreműködője. Zongorakísérőként pedig sok tehetséges
hangszeres szólistát segített a kiemelkedő eredmény elérésében. Az iskola által rendezett Megyei
Négykezes Találkozókon

Takácsné Németh Magdolna
csakúgy, mint a Veszprém
Megyei Lantos Magda
Zongoraversenyeken, növendékei nagyszerű eredményeket értek el.
Takácsné Németh Magdolna a tapolcai kulturális életnek is meghatáro-

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

Fotó: archív
számos városi gyermek
és felnőtt kórusnak. Ma is
aktív tagja a Tapolcai Kamarakórusnak. Takácsné
Németh Magdolna a tantestület egyik meghatározó
tagja, jelenleg a zongora
tanszak vezetője.

A hagyományos gyermeknapi programokat a koronavírus, a Zajongó Együttes vasárnapra tervezett rendhagyó gyermeknapi mozgó koncertjét az eső hiúsította 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 zenekar továbbgördült, hogy Diszelben, a Fő-téren és a
Dobó lakótelepen is örömet szerezzen az ottani fiatal
zenerajongóknak és szüleiknek. /tl/
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Hőseinkért, elhunyt katonákért szólt az ima

GRAFOLÓGUS

Az elhunyt katonák lelki üdvéért Földi István esperes mondott imát a Hősök kertjében
GOSZTOLA
BRIGITTA

A Magyar Hősök Emléknapja minden év
májusának utolsó vasárnapján Tapolcán is
alkalmat ad arra, hogy
a háborúkban elhunyt
hőseink
emlékművei
előtt, méltón leróhassa
tiszteletét az utókor.
A város önkormányzatának képviselői, az
Egységben Tapolczáért
Egyesület és a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület tagjai, ismert
helyi katonai hagyományőrzők tiszteletadása mellett emlékeztek a
régi köztemető melletti
Hősök kertjében, később
az I. világháború áldozatainak parcellájánál.
A kegyelet virágait, az
emlékezés és tisztelet koszorúit a világháborúkban és forradalmakban
életüket vesztett magyar
katonák emlékműveinél
helyezték el a jelenlévők,

A város önkormányzatának képviselői, az Egységben Tapolczáért egyesület tagjai egyegy szalmakoszorút helyeztek a világháború nevesített áldozatainak emlékköveire
felvont nemzeti lobogó
mellett, katonai szertartás szerint. A hősök lelki üdvéért Földi István
esperes, tábori lelkész

Horváth Gábor és Földi István a hősök napi megemlékezésen

mondott imát. “Add meg
kegyes Istenünk, hogy
elhunyt hőseink is hallják szent fiad szavát, áldott és irgalmas szózatát,

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

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

A személyiségkép nyolc
szegmense közül, a munkavégzés
területének
vizsgálata nem pusztán
arra világít rá, hogy miként végzed a munkahelyeden a munkádat,
hanem arra is, hogy állsz
neki a mindennapi tevékenységeidnek, feladataidnak, hogy építed fel,
éled az életedet. Hogy
indítod a napodat, a tennivalóidba hogy fogsz
bele, mennyi energiát,
időt, tudást, tapasztalatot
viszel bele. Könnyedén
vagy szorongással teszed
az életben a dolgaidat.
Mennyire vagy hatékony,
célszerű a munkahelyeden, vagy az otthoni
cselekedeteid során. Szeretsz-e új dolgokat kipróbálni, 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 támaszkodva dolgoznál. Bírod
az egyhangúságot és úgy
is helyt tudsz állni, vagy
kellenek az új, friss impulzusok, amik megtörik
a monotonitást és érdekesebbé teszik a feladataidat vagy magát az életet.
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Lenyűgöző diszeli kilátások - Tájképi értékeink felfedezése

Harmonikus látkép a Köves-hegyről. E látvány a szemnek, szívnek, léleknek öröm, kiegyensúlyozottságot érzékeltet, emberi léptéket tükröz
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen
az ország egyik legcsodálatosabb térségében
élünk. Az érvényben
lévő tájbeosztás szerint
településünk a Dunántúli-dombság nagytájon
belül a Balaton-medence
középtájában a Tapolcai-medence része, de a
Balaton-felvidék Badacsony-Gulács
csoport
jelzetű kistájához is szervesen kapcsolódik.

Szöveg és fotók: Pető Piroska
A táj sokrétű, összetett fogalom. Definíciója szerint
a táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők
és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása
eredményeként
alakult ki. Az ezernyi
egyedi érték – épületek,
emlékművek- mellett a
komplex jellegű, olykor
természetesnek ható, ám
kivételes jelentőségű érték, a tájképi környezet is
gazdagítja értékeink tárházát, és mindennapjainkat. A tájkép önmagában
az egyik legmeghatározóbb jellemzője egy adott
területnek, az első benyomást a tágabb látkép adja,
és ez kelthet a szemlélődőben akár életre szóló
pozitív hatást. Az egyedi
tájértékek típusait egy
szabvány ismerteti, külön
csoportban jegyzendők a
tájképi értékek.
Tájképi értéket képviselhet egy egyedi látványkép, egy jellegzetes utca-

kép, vagy panorámakép,
egy kilátóhely, illetve egy
adott kilátópont, ahonnan
a domborzati formák és
az évezredek óta formált
kultúrtáj
részleteinek
szemünkkel érzékelhető jelenségei oly módon
összpontosulnak, hogy
különállóan értelmezhető
egyedi érték születik belőlük. Diszel kivételes adottságokkal bíró, domborzati, földtani, felszínalaktani
szempontból rendkívül
változatos településrész.
Az alacsonyabb, vízjárta
élőhelyek, és a patakvölgy
mellett a bazalt alapkőzetű, vulkanikus eredetű
hegyeink hordozzák a
magasba törve páratlan
kilátóhelyeinket. A jellegzetes alakú Csobánc,
a hosszan elhúzódó, bányászati tevékenységgel
megsebzett Halyagos, a
kőfolyásáról ismert Köves-hegy, az északias
kitettségű Hosszú-hegy,
és a Bács-hegy egyaránt
tartogat meglepetéseket
az érdeklődők számára.
Az említett hegyek különböző pontjairól szinte

panorámában lehet részünk. Tiszta időben
szabad szemmel megpillanthatjuk Ausztria magashegyeit is. Szűkebb
otthonunk, a Tapolcaimedence minden pontról
más, lenyűgöző, ahogy
a hegyek „cserélgetik a
helyüket”. Véleményem
szerint a legizgalmasabb,
legharmonikusabb
lát-

Legyen közös
örömünk e táj,
hirdessük
egyediségét és
óvjuk a
közösség
erejével!
kép a Köves-hegyről tárul 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,

megnyilatkozása tárul fel,
ami a szemlélőben kellemes érzést kelt. Ez annak
a szőlőhegyi tájképi harmóniának a megtestesülése, ami sajnos mára a
térségben nem mondható
általánosnak az elmúlt évtizedek erőteljes tájformáló hatású, negatív irányú
változásai következtében.
Itt kristályosodik ki tehát
az egyediség, mint kulcsmomentum, az pedig,
hogy egy adott település
olyasmivel bír, ami egy
egész tájegységre, és az
országra nézve egyedi,
arra kell, hogy ösztönözze, hogy az értéktárába
mindezeket belefoglalja.
Vizsgáljuk meg részleteiben is a látképet: a fásodott szegélyek keretbe
foglalják az öreg, hagyományos
bakművelésű
szőlőterület alatt feltáruló, változatos képet. Jobb
oldalon a legközelebbi
hegy, a Csobánc zöldellő alakja, a présházakkal
tűzdelt hegyszoknyával
hangsúlyosabb, mögötte a Szent György-hegy
tűnik fel, majd a Balaton

út mellől kinyíló, tágabb
látkép, mely Hegyesd és
a Kab-hegy irányában ad
rendhagyó élményt. A
Simon-tanya közeléből,
a Gyulakeszi határ magasságában végig követhetjük a városrész keleti
felének vonulatait. Diszel
Hosszú-hegyi részének
egyedi hangulata van; itt
rejtettebb értékekre, kisebb présházakra is felfigyelhetünk a kilátás mellett. Vizuális tekintetben
ajándék a nyugati- északi
irányban kibontakozó látvány Tapolca városával, és
az Agár-tető erdőségeivel.
Az ilyen típusú értékek
érzékenyebbek,
veszélyeztetettségük fokozott,
hiszen egy átgondolatlan,
összefüggéseket nem vizsgáló lépéssel (például egy
magasabb-méretesebb
építmény tájba helyezése, mely a látképre zavaró
hatást gyakorol, vagy éppenséggel tönkreteszi azt)
végleg megsemmisíthetik
az értékünket. Ezek fényében pedig szigorú védelemre és alapos, átgondolt
szabályrendszerekre van

Kilátás a halyagosi bányától. A tetőről közel körpanoráma nyílik a tájra
minden irányban gyönyörködhetünk a minket
körülvevő tájképben. A
Csobánc Diszelhez tartozó területe többnyire
keleti és északi irányban
ad kitekintést, a Halyagos
tetejéről pedig közel kör-

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

víztükrének és a túlpartnak a hátterét a többi bazalthegyünk, a Szigligeti
halomcsoport, a Gulács, a
Badacsony és a Tóti-hegy
töri meg. Említésre méltó a Csobánc oldalában a
Rossz templom felé vezető

szükség!A helyi értékek,
köztük a kilátópontok felkeresése és megismerése
céljából júliustól értéktúrákat szervezünk, legyen
közös örömünk e táj, hirdessük egyediségét, és óvjuk a közösség erejével!
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Trianon és a Tapolcai Bátrak 100 éve történt
Az 1. világháború kitörése előtti „boldog békeidőkben” Tapolcát a
Balaton-felvidéki borkereskedelem városának,
de vasutasvárosnak is
emlegették.
Utóbbival összefüggésben a
„Tapolczai Lapok” című
városi heti újság egyik
rovatvezetője
1918.
november elején egy
megrendítő hasonlattal
búcsúzik a darabjaira
széteső régi Magyarországtól, egyben búcsúzik azoktól az időktől,
amelyeket az 1. világháború, majd az annak
nyomán
kibontakozó
történelmi folyamatok
tettek semmivé – mindörökre:

A cikk szerzője Hangodi
László
„A zágrábi üzletvezetőséghez tartozott eddig
Tapolcza, de a horvátországi események következtében ismét a szombathelyihez
csatoltak

tátum következményei
gyökeresen átformálták
és hosszú időre beárnyékolták a korabeli Tapolca mindennapjait is.
Az egyszerű hétköznapi
városi polgárok igazából
alig találtak elfogadható
magyarázatot az egymás
nyomában viharzó eseményekre. Amit láttak és
átéreztek az a katonai vereséggel befejeződő Nagy
Háború, a hősi halált halt,
eltűnt,
hadifogságban
lévő rokonok és ismerősök iránt érzett fájdalom,
a gazdasági összeomlás, a
fokozódó nyomor, a megingó közbiztonság, a spanyolnáthának nevezett
influenza
világjárvány
rémítő volta, továbbá az a
példátlan népességmozgás, az elvesző országrészekből érkező menekültek tömegei voltak,
amely folyamat alapvetően újrastrukturálta a
helyi társadalmat. Ehhez
fogható társadalomtörténeti mobilitásra és migrációra szinte a 18. század
óta nem akadt példa. A
honukat vesztett menekültek éppúgy érkeztek
az adriai tengermellékről,
mint a Felvidékről, Erdélyből és a Délvidékről.
A vasúti alkalmazottól a
polgári iskolai tanáron
keresztül a közigazgatási tisztviselőig volt köz-

A Székely Hadosztály katonái
bennünket. Érdekes jelenet volt, mikor a távírógépek drótjait átkapcsolták:
e pillanatban azt éreztük,
hogy a drótszálak szimbolizálják az államot. A
drótvezeték megrövidült,
elvágták a Drávánál és
többé nem tartozik hozzánk. Mily semmi, értéktelen kapocs ez a drót, az
a sínpár, ha a lelkekben
nem él az együvétartozás
érzése.”
Az 1918 őszétől széthulló
régi Magyarország kálváriája, a két forradalom,
majd a trianoni békedik-

/www.alfahir.hu/

tük mindenféle rendű és
rangú hontalanná vált
magyar. A Tapolcára menekült családok közül sokaknak évekre a tapolcai
vasútállomás mellékvágányai szolgáltak időleges
élethelyszínül, ahol, mint
vagonlakók
tengődtek
sorsuk jobbra fordulását
várva. De bent a városban szükséglakhellyé vált
például még a polgári fiúiskola, a mai Dr. Somogyi
József Idősek Otthona
több helyisége, köztük a
tornaterem is.
„Őrültség semmit sem

A Rongyos Gárda egy osztaga
tenni, ha mindent nem
is tehetünk!” – fogalmaz
egy régi magyar szentencia még a 17. század
időszakából,
amelyet
eredetileg gróf Esterházy
Miklós nádornak tulajdonítanak. Azon tapolcai születésű vagy itteni
kötődésű elődeink, akik
nem akartak passzív elfogadói lenni az aggasztóan alakuló országrendítő
történéseknek, azok a
maguk módján és a maguk nevében megtalálták a lehetőségeit annak,
hogy tegyenek valamit
a veszedelem fenyegette hazájukért. Ha kellett,
akkor akár fegyverrel.
Így lett például tapolcai
katonája a Székely Hadosztálynak is, amely 1918
decemberében az Erdélybe benyomuló román
haderő feltartóztatására
szervezett önkéntes alakulat volt. A hadosztály
toborzása Kolozsváron
kezdődött, a parancsnoka
pedig a Balaton-felvidéki kötődésű Kratochwill
Károly ezredes (később
altábornagy) lett. A szerveződő hadosztály a Kolozsvárt elfoglaló román
csapatok elől visszahúzódott a Máramarosssziget/
Király-hágó/Belényesimedence vonalra és
1919 januártól–áprilisig
sikeres elhárító harcokkal megakadályozta azok
nyugati irányú előrenyomulását. A Sebes-Kőrös
völgyében,
Csucsánál
kezdte meg önkéntes
fegyveres szolgálatát a
hadosztálynál Szánthó
Zsigmond (1895–1988)
tapolcai telekkönyvi hivatalvezető, egykori Alkotmány 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

A Székely Hadosztály
jelvénye
/www.monetarium.
archivum/
1915 ősze óta ette a rabkenyeret. 1919 elején a
Királyhágó térségében,
mint ahogy 1986 nyarán fogalmazott: „Akkor
mi fölvettük a harcot a
románokkal, mert azok
mentek volna be Magyarországra. […] Aztán hol
erre, hol arra osztottak
be.” 1919. április 16-án
azonban a védelmi vonalaikat áttörték a többszörös túlerőben lévő románok, majd a hadosztály
visszavonulásba kezdett
és a reménytelenné váló
helyzetben április 26án a szabolcs-szatmári
Demecsernél letették a
fegyvert. A Székely Hadosztály magára hagyottan, az egymást váltó
budapesti kormányoktól
akadályozva vitte végbe
ezt az országrészmentő
kísérletét. Több tapolcai
önkéntes csatlakozott az
1921. augusztus 28. és
1921. október 13. közötti nyugat-magyarországi
felkelés legendás hírűvé
vált fegyveres erejéhez, a

/www.wikipedia.org/
Rongyos Gárdához is. Az
1. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések sorában az Ausztriával 1919. szeptember
10-én megkötött SaintGermain-i békeszerződés
Ausztriának ítélte Vas,
Sopron és Moson vármegyék nyugati területeit,
köztük Sopron városát is.
A magyar kormány tiltakozott a döntés ellen és
tárgyalásokat kezdeményezett az osztrák állami
vezetéssel, amelyek azonban nem vezettek eredményre. Ezzel párhuzamosan
önkéntesekből
verbuválódó öntevékeny
magyar felkelőcsoportok
alakultak, amelyek fegyveres úton tervezték az
országrész
elcsatolását
megakadályozni. E csoportok vezetői 1. világháborús hadviselt katonatisztek és altisztek voltak
(Prónay Pál, Héjjas Iván,
Ostenburg-Moravek
Gyula, Maderspach Viktor, Francia Kiss Mihály,
Kaszala Károly).
A motivált és elszánt
önkéntes haderőhöz nagyobb számban csatlakoztak volt frontkatonák,
tisztviselők, gazdalegények, főiskolások, egyetemisták és vasutasok, de
voltak a soraikban pedagógusok, erdészek, mérnökök, bosnyák és albán
önkéntesek is. A magyar
kormány nyíltan nem támogatta a felkelőket, de
ez esetben nem is akadályozta a tevékenységüket.
A felkelők kiszorították
az osztrákokat és október 4-én Felsőőrön kikiáltották a Lajtabánságot,
amely
államalakulat
november 5-ig állt fenn.
...Folytatás a következő
oldalon...

2020. június 12.
...Folytatás az előző oldalról...
A felkelés egyik tapolcai
fegyverese
Stephaneck
József (1891–1935) tartalékos hadnagy, mérnök
(Stephaneck János r. k.
elemi fiúiskolai igazgatótanító, tapolcai városbíró
fia) volt. Az 1. világháború folyamán, mint önkéntes hadapród kezdte meg

Kratochwill Károly ezredes, hadosztályparancsnok
/www.erdély.ma/
a frontszolgálatát és 1918
novemberéig folyamatosan
a harctéren volt, miközben
többször meg is sebesült.
1919-ben beállt a Horthy
Miklós
parancsnoksága
alatt Szegeden szerveződő Nemzeti Hadseregbe,

1921-ben pedig önkéntesként csatlakozott a Rongyos Gárdához. Harcolt
a nyugat-magyarországi
felkelésben miközben ismételten megsebesült. A
korabeli „Tapolcai Ujság”
című városi hetilap az
1921. október 2-i lapszámban „Megsebesült felkelő
földink” címmel tudósított
az eseményről:
„A nyugat-magyarországi
felkelőcsapatok kebelében
küzdő tapolcai fiúktól kapjuk a hírt, hogy az egyik
legutóbbi összecsapás alkalmával, melynél a tapolcai csapat erősen kivette
a harcból a részét és az
osztrákoknak súlyos veszteségeket 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 sikerrel megvívott ütközetek
következtében a velencei
konferencián (1921. október 11−12.) sikerült elérni,
hogy Sopron és a városkörnyék 8 községe (Ágfalva,
Balf, Sopronbánfalva, Fer-
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Ittas sofőröket
kapcsoltak le
Négy esetben büntetőeljárás indult, egy sofőrrel
szemben pedig közigazgatási bírságot szabtak
ki a tapolcai rendőrök
a pünkösdöt megelőző
hétvégén- tájékoztatta
lapunkat a rendőrkapitányság sajtóreferense.

A Rongyos Gárda géppuskás csoportja
/www.archivum.kanizsaiujsag.hu/
tőboz, Fertőrákos, Harka,
Kópháza, Nagycenk) népszavazással döntsön arról,
hogy
Magyarországhoz
vagy Ausztriához kíván-e
csatlakozni. Az 1921. december 14−16. között megtartott népszavazáson a lakosság zöme Magyarország
mellett voksolt. A felkelés e
következménye a trianoni békeszerződés egyetlen
számottevő területi revízi-

SPORT

Az ország szkanderosainak
színe-java bemutatja...
Szánti Imre meghívására a hazai szkander válogatott és Imre csapata a
Dóró Team látogat Balatonedericsre a hétvégén. A
falu strandjának szombati
megnyitójának délutánjára 50-60 sportolót várnak
a szervezők az ország számos tájáról, de külföldről
is.

A tapolcai szkanderbajnok
lapunknak elmondta, egyfajta erőfelmérésnek szánják a bemutatóval ös�szekötött összejövetelt egy
június végi, ezúttal már
komolyabb pénzdíjakkal is
kecsegtető nagyszabású verseny előtt. A hazai szkander
életet, hasonlóan a versenysport többi szereplőjéhez,
csapásként érte a koronavírus okozta járványveszély.
Így érthető, hogy az erős
emberek is ki vannak már
éhezve arra, hogy újra találkozzanak, hogy végre újra
egymásnak feszülhessenek
a karok - Ez az első olyan
alkalom Magyarországon,
hogy nagyobb volumenű,
nyílt edzést tudunk tartani.

TAP
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ója volt, amelyet az antanthatalmak is tudomásul vettek. A sikeres népszavazás
emlékére Sopron a magyar
országgyűléstől az 1922/
XXIX. törvénycikkben rögzített „Civitas fidelissima”, a
Leghűségesebb város címet
kapta. S mindezért 99 évnyi messzeségből köszönet
a Tapolcai Bátraknak is!
Hangodi László
történész-főmuzeológus

A járőrök ezúttal Badacsonytomaj, Kisapáti és
Tapolca
településeken
ellenőrizték a közlekedőket. Az intézkedések során öt sofőrnél merült fel
a gyanú, hogy a vezetés
megkezdése előtt alkoholos italt fogyasztottak.
A rendőrök további mintavétel céljából előállították a feltételezett ittas
vezetőket a helyi rendőrkapitányságra. Végül négy
járművezetővel szemben
büntetőeljárás indult, további egy járművezetőre közigazgatási bírságot
szabtak ki a mért alkoholszint értékek alapján.
A rendőrség figyelmeztet,
hogy Magyarországon továbbra is zéró tolerancia
van érvényben. Hangsúlyozzák, aki ittasan járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és
azzal saját, illetve mások
életét, testi épségét is veszélyezteti. /tl/

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

Szánti Imre és csapattársa, edzőpartnere Németh Róbert a balatonedericsi strandon. Készülnek a nagyszabású szombati bemutatóra.
Fotó: tl
Rendezvényünkre egyébként szívesen vártuk volna a teljes hazai szkander
világot, de a szövetség elnöke végül nem javasolt
a mostaninál nagyobb létszámú összejövetelt- árulta
el lapunknak Szánti Imre.
A balatonedericsi strand,
amely sok tapolcai fürdőzni vágyó kedvence is, idén

megszépülve és a korábbinál
magasabb szinten igyekszik
kiszolgálni az igényeket.
A szervezők szerint, a
rendkívül szórakoztatónak
ígérkező szombati strandnyitó sport- és kulturális
programjai mellett, erről
a minőségi változásról is
érdemes lesz személyesen
meggyőződni. /tl/
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Tapolcai életképek a múltból Elismerő oklevelet vehetett át a megye

Régi fotókat nézegetni,
elmélázni a múlt pillanatain sokak számára jelent örömforrást. Éppen
ezért fogadtuk szívesen
a Peszleg Gyula szerkesztőségünknek eljuttatott
képét, amely egy korabeli
faültetés pillanatait őrizte
meg. Kérjük olvasóinkat,

ha hasonló fotó van birtokukba és azt megosztanák másokkal is, bátran
tegyék, küldjék el nekünk
néhány magyarázó mondat kíséretében! Digitális
és papír formátumot egyaránt szivesen fogadunk
szerkesztőségünk elérhetőségein. /tl/

és az iskola legjobb fűtésszerelő tanulója
Ruzsa Kristóf Rómeó
központifűtés-és
gázhálózat rendszerszerelő
tanuló a Szakma Kiváló
Tanulója versenyen bemutatott kiváló teljesítményét oklevéllel ismerte el a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara. A megyei elismerést Szollár Gyula, a Széchenyi István Baptista
Középiskola igazgatója
jelenlétében, Csizmadia László szaktanár, a
kamara kézműves tagozatának alelnöke adta át
számára a napokban.
Kristóf ugyan minimális
pontszámmal lemaradva nem jutott be végül a
nívós országos szakmai
verseny döntőjébe (azt a

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

Kamarai oklevél Fotó: tl
járvány miatt nem is tartották meg), ám teljesítménye így is kimagasló
volt, a megyéből egyedül
ő volt képes eljutni erre
a szintre. A fiú Csizmadia László tanítványa.
A mester szerint, Ruzsa

Szollár Gyula igazgató, Ruzsa Kristóf tanuló, Csizmadia László szaktanár az oklevél átadásán
Fotó: tl
Kristóf olyan összetett,
nehéz elméleti és gyakorlati feladatokkal birkózott
meg az országos verseny
során, amelyre csak akkor képes egy tanuló,
ha tanulmányain felül,
hetente több órát fordít
otthonában és az iskolai
tanműhelyben a szakmai elmélet és gyakorlati
fortélyok elsajátítására.
A sikeres szerepléshez jó
matematikai-, fizikai- és
technológiai ismeretek
szükségesek, ezért a döntőbe, illetve a döntő közelébe eljutni is komoly
teljesítménynek számít.
Megtudtuk, a jövő szerelőinek többek között
lánggal kellett hegeszteniük, forrasztani, közben
ügyelni a méretezések
pontosságára, az összetett feladatsor helyes sorrendiségének betartására.
Az eredménye révén né-

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

Mester és tanítvány Fotó: tl

