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berendezések
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VI. ÉVFOLYAM

75 éve történt
A tapolcai
harcok arcai:
szovjetek

Végül ballaghattak az idei végzősök...

Különös tanévet hagytak maguk mögött, „éltek túl” az ország diákjai, pedagógusai, a szülők az elmúlt hónapokban. Szerencse a bajok közepette, hogy a járványügyi enyhítések révén végül a ballagási ünnepség nem maradt
el a város egyik általános iskolájában sem. A tagintézmények tanulói, a végzős osztályok a Bárdos székhelyintézményben pénteken késő délután, a Kazinczy és a Batsányi tagintézményekben szombaton délelőtt búcsúzhattak
általános iskolás éveiktől, vehették át tanulmányi, vagy éppen sport eredményeikért járó jutalmaikat, okleveleiket, viselhették az új útra lépők jelképes tarisznyáját. Ballagási összeállításunkat a 4. oldalon olvashatják /tl/

13. SZÁM

6. oldal
Nem tudom, hogy mi-

lyen űrhajósnak lenni. Éppen ezért nem tudom azt
sem, hogy milyen hajléktalannak lenni. Látom, ahogy
egy vizelettócsa mellett,
egy felújított, díszes köztéri padon alszik. Másnap
ismét piásnak látom, akkor már egy virágágyásban
pihen és bűzlik, amelyet
fáradságos munkával ültettek, kapáltak mások, nekünk. Tudom azt, hogy nagyon nincsen ez rendjén,
sajnálat helyett haragszom
és úgy hiszem, én sohasem
lennék ilyen. Akibe nálam
több idealizmus, tolerancia, szolidaritási késztetés
szorult, az egy szerencsétlen, szánandó, segítségre
szoruló sorsot lát, akinek
jár a személyi szabadság,
akit talán néhány balul sikerült üzleti döntés, ros�szul végződött szerelmi
kapcsolat vitt padlóra élete
sorsdöntő időszakaiban.
A kevésbé megbocsátó
polgár szerint, embernek,
lehetőleg jó embernek kell
maradni minden körülményben. Aki pedig tetteivel, antiszociális viselkedésével másoknak árt, az
bizony rossz ember, el kell
különíteni a társadalomtól.
Az elképzelések vitájában,
józan törvények és tettek
hiányában, végül mindenki
rosszul jár.
/Töreky László/

Egy kidőlt, kettőt kivágnak a tóparton
Elrepedt és vízbe dőlt
egy termetes fűzfa a
tóparton az elmúlt hét
szombatján. Szerencsére nem történt személyi
sérülés, de hasonló eseteknek szeretné elejét
venni a város.
A meglehetősen beteg,
belül korhadt fát, Tapolca parkjainak gondozásáért felelős Cselle-Ház

Kft.munkatársai
szállítják el a helyszínről.
Horváth Gábor a
cég
műszaki igazgatója elmondta, már bevizsgáltatták a tó környékének
két másik idősebb fűzfáját is, hogy hasonló eset
ne történhessen meg.
Kiderült, a vizsgált fák
sem egészségesek, ezért
a tervek szerint jövő hét
kedden kivágják azokat

is. A napokban elrepedt
és kidőlt fa, továbbá
a kivágásra ítéltek is a
Cselle-Ház Kft. telephelyére kerülnek, hogy
részben a cégnél maradjanak fűtöanyagként,
részben
szociális
tüzifaként hasznosuljanak a téli időszakban.
A kidőlt, illetve kivágott
fák helyére új fűzfákat
ültetnek majd. /tl/
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Ahogy a családok, a város is takarékosabb lesz

Az adóbevételek einstandolása hosszú távon komoly problémákat jelent
a városnak, amely szoros
gazdálkodással, átgondolt, megfontolt helyi
költségvetési politika alkalmazásával
jelenleg
még kezelhető pénzügyi,
gazdasági
nehézségeket jelent – mondta el
a napokban a Tapolcai
Média kérdéseire válaszolva Dobó Zoltán. A
polgármester szerint, a
koronavírus járvánnyal
összefüggő hatások még
2-3 éven keresztül biztosan éreztetik hatásukat a
magyar gazdaságban és
a hazai önkormányzatok
életében egyaránt.
Ma már látjuk, hogy a város költségvetését miképpen érintette a koronavírus okozta helyzet- emelte
ki a polgármester. – Ezekből a számokból az látszik,
hogy az adóbevételek várhatóan jóval alacsonyabbak lesznek, mint az ilyen
szempontból csúcsévnek
tekinthető 2019-ben. 960
millió forint helyett, várhatóan mintegy 400 millió

forinttal kevesebbet tudunk majd beszedni, ami
drasztikus kiesést jelent.
Komoly döntéseket kell
meghoznunk!
– Elsősorban a fejlesztésekre szánt forrásainkat ves�szük vissza, de – egyelőre
kisebb mértékben – a személyi juttatásokat is érinti az intézkedéscsomag.
Friss információ, hogy az
iparűzési adót 2021. áprilisig kell megfizetniük a magyar vállalkozóknak, ha ez
igaz, ez is komoly nehézségeket okoz majd a város
finanszírozásában. Tapolca
általában 400-500 millió
forintot tud szabadon felhasználni, döntően helyi
jóléti kiadásokra. Hogy
érzékeltessük a problémát,
egy 4.5 milliárdos költségvetéshez képest talán nem
tűnik túl nagy számnak a
110 milliós gépjárműadóbevétel kiesés, de ha ahhoz viszonyítjuk, hogy a
szabadon elkölthető keretünk nagyjából 450 millió,
akkor bizony igen jelentős
veszteségről beszélünk. Az
elmúlt öt év gazdálkodása
eredményeként tudtunk
tartalékot képezni, de ez a

Dobó Zoltán: öszeállítottunk egy 300 millió
forintot meghaladó
megtakarítási csomagot
Fotó: TVT
pénz nem elég arra, hogy
a kiesett bevételeket hos�szú távon pótolni tudjuk .
Arra kérem a város lakosságát, hogy amiként saját
családjukban meghozták
a szükséges döntéseket,
például arról, hogy az idei
nyár nem a külföldi, tengerparti nyaralásról fog
szólni, hanem például a
Balaton jelenti majd a pihenést, úgy fogadják el
azt, hogy a város is takarékosabb lesz. Mostantól
elsősorban intézményeink
zavartalan működtetésére,
a gyermekek és az idősek

megfelelő szociális ellátására koncentrálunk egyéb
jóléti kiadások helyett. A
strand ügye, működtetésének felfüggesztése sem
politikai kérdés. Az utóbbi
időszakban számos belterületi és hegyi út újult meg,
ennek a folyamatnak is egy
időre gátat szab az önkormányzat pénzügyi helyzete, a tervezett útjavításokat
átütemezzük. Az idei év
költségvetési módosításán
már dolgozott az apparátusunk, ahogy képviselőinktől is érkeztek javaslatok az
átdolgozott költségvetéshez. Összeállítottunk egy
valamivel 300 millió forintot meghaladó megtakarítás-csomagot, amelynek
elfogadásáról a testület
hoz döntést hamarosan.
A 2021-es év költségvetésével pedig a kormányzati
szándékokkal összhangban
már szeptember, október
környékén, 90-95 százalékban kialakult formában
előállunk. Mindenképpen
el szeretnénk kerülni azt,
amiről oly sok helyről hallani, hogy működési céllal
kelljen hitelt felvennie a városnak. /tl/

A képviselő tapolcai fejlesztésekre költene
Rig Lajos Magyarország
2021-es központi költségvetésének 24000 milliós
kormányzati kommunikációra szánt keretét
csökkentené, inkább tapolcai fejlesztésekre költene. Hangsúlyozta, a koronavírus járvány elleni
védekezésre hivatkozva,
jelentős pénzt vont el a
kormány az önkormányzatoktól, ezért is indokolt
lenne bizonyos források
átcsoportosítása a jövő
évi büdzsében.

Az országgyűlési képviselő
ennek érdekében számos
módosító javaslatot fogalmazott meg és adott be a
készülő költségvetési törvénytervezethez. A politikus lapunknak elmondta,
a lakossági igények felmérésével, illetve azokat a városvezetéssel is egyeztetve
alkotta meg beadványait,
amelyek valós helyi problémákra, hiányosságokra

hívják fel a figyelmet. A
módosító javaslatok között találjuk a Tapolca
-Monostorapáti -Kapolcs
-Káli-medence kerékpárút
infrastruktúra-fejlesztését,
illetve a Tapolca-Szigliget
kerékpárút megvalósításhoz szükséges források
bővítését. (Ez utóbbi esetében – az indítvány indoklása szerint- a már elnyert
összeg nem elég a megvalósításra.) Ha az országgyűlés elfogadná Rig Lajos
módosító javaslatait, akkor
megvalósulhatna a tapolcai Barackos lakóövezet
úthálózat fejlesztése, a laktanyában ipari és szolgáltató telephelyek kialakítása,
infrastrukturális fejlesztése és egy Egészségügyi
Központ terve is, amely a
korábbi rendelők és avítt
épületek felújítása helyett,
a védőnői hálózatot és a
gyermekorvosi rendelőket
helyezné egy komolyabb
korszerűsítés után egy tető

alá a korábbi szülészet épületében. Ezeken túl, Tapolca évtizedes csapadékvíz
elvezetésének problémája mellett, számos Szent
György-hegyi,
és Csobánc-hegyi út hasonló jellegű gondja is megoldódhatna a pénzügyi források
átcsoportosításával. A kormányzati kommunikációra
szánt 24 milliárdnyi összeg
csökkentésével megvalósíthatóak lennének a tapolcai iskolák és óvodák szükséges fejlesztései is. Többek
között a Kazinczy tagintézmény beázó tornaterme,
korszerűtlen öltözője, a
Bárdos székhelyintézmény
kültéri pályái, a Járdányi
Pál Zeneiskola nyílászárói
is megújulhatnának. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda
tagintézményeinek fejlesztése is szerepel Rig Lajos
módosító indítványai között. A Barackvirág óvoda
tornaszobájának,
illetve
a Hársfa és a Szivárvány

tagintézmények energetikai felújítása, a Kertvárosi
Óvoda udvarának bővítése és fejlesztése is a megvalósulhatna a képviselő
szerint. A képviselő pénzforrást szánna Tapolca
220 darab önkormányzati
bérlakásának felújítására
és egy nővérszálló kialakításra is, hogy az egyre
magasabb albérleti árak
terhe és a lakáshiány ne
veszélyeztesse a város lakosság és szakember megtartó képességét. Ez utóbbi
célra a Budapest-Belgrád
vasútvonal
fejlesztésére
szánt 182 milliárd forintból csoportosítana át a
képviselő- derül ki a módosító indítványokból. Rig
Lajos hozzátette, az említett fejlesztések megvalósításához szükséges forrás
biztosításához kérte Fenyvesi Zoltánnak, a térség országgyűlési képviselőjének
támogatását, azonban ő
elutasította azt. /tl/
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Harc a vándorbográcsért Diszelben
Diszel levegője alaposan felforrósodott június
13-án, a 2013 óta hagyományosan megrendezett
főzőversenyen. A forró
nyári délutánon a hőfok,
a remek ízek és a jó hangulat egyaránt jelen volt.
A korábban „Diszeli Bográcsgulyás Főzőverseny”
néven híressé ismert rendezvény a helyi fiatalok
ötlete alapján, közösségi kezdeményezéssel és
szervezéssel indult.
Ez
alkalommal a focipálya
területén rendezték meg
a különböző típusú ételek
megmérettetését. A szokásos módon, csapatok szerveződésével készültek az
étkek, eltérő sütési-főzési
módszerekkel kápráztatták
el az érdeklődőket a lelkes
alkotók. Már az első pillanatokban sejthető volt,
hogy a szívvel-lélekkel, kö-

Gazdag
alapanyagok,
zöldségek,
húsféleségek
vártak a
csodálatos
átalakulásra
zös erővel készülő finomságok nagy sikert aratnak
majd. Az árnyas fák által
védett környezet kicsik és
nagyok számára egyaránt
megteremtette a felhőtlen
szórakozás
lehetőségét,
a felnőttek jókedvű nevetése mellett a gyerekek
felszabadult játékától volt
hangos a környék, némi
kísérőzenével kiegészülve.
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Pályázati sikerből új tornaszoba
a Szász Márton iskolában
A Tízpróba Magyarország Kft. által meghirdetett, Sportból a legtöbbet című pályázaton
nyert 1.517.777 forint
összegből újíthatta fel
tornaszobáját a Szász
Márton Általános Iskola. Az ünnepélyes átadásra a napokban került sor.

Hazafi Józsefék csülökpörköltje megérdemelten aratott győzelmet, Rozi-Jociék vitték el a pálmát Fotó: pp
A barátságos versenybe
beszállók ezeken a programokon a vándorbográcsért
és egy gazdag ajándékkosárért küzdöttek meg.
Ezúttal nyolc frappáns
elnevezésű csapat (RoziJoci, Családban marad,
Fecsó& barátai, Ripityomsejj, Hasutasok, Hegybarátok, Finom lesz, Fúdból
tím) kavargatott, fűszerezett, kóstolgatott nagy
izgalommal, az elismerés
reményében. Az előkészített alapanyagok gazdag
tárháza hevert előttük:
csirkeszárny,
pisztráng,
káposzta, krumpligombóc,
friss zöldségek, és különféle húsféleségek vártak a
csodálatos
átalakulásra.
Az ínycsiklandó, laktatónak ígérkező ennivalók
elkészültét követően a
hölgyekből kovácsolt zsűriző alakulat megkezdte
a munkát. A csapatokhoz
járultak, és alapos odafigyeléssel, objektív szemlélettel, 1-től 5-ig terjedő

pontszámozás segítségével
értékelték az ízletes műveket. Az ételsorban a pincepörkölt, babos káposzta,
csülökpörkölt,
halászlé,
grillezett pisztráng, slambuc, illetve sertéspörkölt
mellett egy petrezselymes
krumpligombóccal dúsított gulyásleves is helyet
kapott. A pontszámok ös�szesítése után nem sokkal
megkezdődött az eredményhirdetés. Első mozzanatként minden résztvevő
csapat emléklapot kapott,
melyet egy-egy vállalkozó
szellemű tag vett át. Az esemény a csúcspontjához érkezett, amikor kihirdették
az első helyezettet. A nyertes csapat képviselője hangos tapsvihar kíséretében
vette át az élelmiszerekkel-fűszerekkel teletöltött
ajándékkosarat és a hozzá
járó kiváló bort. Idén RoziJoci csapata bizonyult a
legjobbnak, Hazafi Józsefék
csülökpörköltje érdemelte
ki a győzelmet. /pp/

Két kamionnyi szállítmány érkezett a napokban Svájcból, kórházi
bútorzattal, illetve orvostechnikai műszerekkel a raktérben.

illetve Tapolca környéki
szociális
intézmények
számára biztosítják majd.
A rakományban egyébként értékes idegsebészeti mikroszkóp és infúzió
adagoló is megtalálható,
ezek sorsa tárgyalás alatt
van, várhatóan a hazai
orvosképző intézmények
valamelyike veheti használatba a jövőben-tudtuk
meg. /tl/

Értékes adományok

A nagy értékű külföldi
adomány a Cselle-Ház
Kft. raktárába kapott ideiglenes helyet, ahova a
városi cég munkatársai és
az Egységben Tapolczáért
Egyesület tagjai segítették
bepakolni. Az adomány
Magyarországra juttatásában tevékeny szerepet vállaló Rig Lajos országgyűlési képviselő elmondta,
hogy a szállítás költségeit
a Jobbik pártalapítványa
állta, az adományként érkezett bútorokat, felszereléseket pedig tapolcai,

Kirakodás a Cselle-Ház
raktáránál
Fotó: tl

Frang Vivien a tanintézmény
igazgatója
hangsúlyozta, szinte lehetetlennek tűnt, hogy
101 beadott pályázatból
éppen a tapolcai iskola
nyerjen, ezért különösen
nagy öröm volt számukra
a pályázati sikerrel kapott
fejlesztési lehetőség. A
másfél milliós összegből
új, esztétikus, ízületkímélő burkolatot kapott az
intézmény tornaszobája,
a tanulók így nem csak
szebb, de egészségesebb
környezetben végezhetik
a testedzést- mondta el

A szalagátvágás pillanatai
Fotó: TVT
az ünnepélyes átadáson.
Szűcs Attila a tankerületi
központ szakmai igazgató helyettese kiemelte, az
elnyert pénz teljes egészében fedezte a kiadásokat, a beruházás révén
pedig
eredményesebb
lehet az oktatási munka
az iskolában. - Köszönet
jár ezért a forrás biztosítójának, a pályázónak, a
kivitelezőnek egyarántmondta. /tl/

Megnyitottak, a nyár és az ősz
programjait szervezik a TÁMK-ban
Lényegében korlátozás
nélkül kinyithattunk hétfőtől, hiszen 500 főben
korlátozták a rendezvények megtarthatóságát
a döntéshozók. Nekünk
csak kisebb látogatószámmal zajló programjaink vannak, így semmi
akadálya az indulásnak
- árulta el lapunknak
Barczáné Tóth Boglárka
a Tamási Áron Művelődési Központ vezetője,
aki a sokhetes kényszerpihenő után örömmel és
nagy reményekkel fogadta a nyitás lehetőségét.
Eljött a tervezés, szervezés, egyeztetések ideje,
a cél, hogy a TÁMK az
elkövetkező időszakban
helyreállítsa népszerűségét.
- Nyáron nem tervezünk
kéthetes leállást, hiszen
az elmúlt időszakban már
minden fontosabb karbantartási munkát elvégeztünk. Kiscsoportjaink,
klubjaink, képzőművészkörünk már alig várta
az indulást, de az acro dance tánccsoport is megkezdhette próbáit hétfőtől.
Mostantól helyet biztosíthatunk a Basic táncstúdió nyári táborának, de
folytatódhatnak a falakon
belüli, elmaradt, csúszó
felnőttképzési programok,
vizsgák is. Ezek időpont-

jait beütemeztük már.
Elmaradt bérletes színházi előadásainkat ősszel
tarthatjuk meg, már tárgyalunk egy pesti társulattal. Színjátszó klubunk
is hamarosan folytathatja próbáit, ők szintén az
ősz folyamán várhatóan
két darabbal léphetnek
közönség elé. Elmaradt
a képzőművészkör nyári
tárlata, felmerült, hogy
esetleg
augusztusban
megnyithatnánk, dolgozunk rajta. Nyári prog-

Barczáné Tóth Boglárka
ramjaink közül a Tóparti
LégyOtt programokat talán július közepétől megrendezhetjük, elképzelhető viszont, hogy hetente
egy alkalomra szűkítjük a
koncert kínálatot a korábbi kettő helyett- sorolta az
igazgató a felmerült terveket, elképzeléseket. /tl/
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...folytatás a címlapról... A
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola székhelyintézményében (természetesen
másnap a többi intézményben is) Bajner Imre igazgató örömét fejezte ki, hogy
az idei ballagás az ismert
események ellenére végül
megtarthatóvá vált. - Néhány hete még bizonytalan
volt minden, de mégis ös�szegyűltünk, ünneplő ruhát öltöttünk és csak rátok
figyelünk. Most elhagyjátok iskolátokat, de kitörölhetetlen nyomot hagytok magatok után, melyre
hosszú-hosszú évekig emlékezni fogunk mindahányan- fogalmazott az intézményvezető, aki arra kérte
a végzősöket, hogy iskolájuk, pedagógusaik mellett,
hálás szívvel gondoljanak
szüleikre is, mondjanak köszönetet nekik azért, hogy
óvták, tanították, formálták egyéniségüket az elmúlt
években. Az igazgató végül
egy tanmesével búcsúzott a

Három végzős osztály sorakozott fel a Kazinczy tagintézmény tornapályáján szombaton reggel
Fotó: tl
végül értékes drágakövekké
válnak az ember életében.
Gál Attila tagintézményvezető ünnepi beszédében
is az idei rendkívüli eseményeket hozta szóba. Senki nem gondolta volna,
hogy a tanév 10 hónapjából, három távoktatással
fog eltelni, hogy sok iskolai esemény elmarad, vagy

Az idei rendhagyó tanévet egy közös faültetéssel tették
emlékezetessé a végzősök a Bárdos iskolában Fotó: tl
ballagó osztályok diákjaitól,
amelyből megérthették, a
fáradságos munkával ös�szegyűjtött, elsőre értéktelennek tűnő tudás-kavicsok

OKTATÁS

más módon tartható csak
meg. Így van ez a mai tanévzáró, ballagási ünnepségünkön is. Mivel az ország
iskoláiban a hagyományos

tanévzárók elmaradtak, mi
azt szerettük volna, hogy
ez a mai nap igazi ünnep
legyen az elsőéveseknek és
a ballagó nyolcadikosoknak is- hangsúlyozta. Idén a
hagyományos lufi eregetés
helyett, egy fa elültetésével
tettek pontot általános iskolai korszakukra a Bárdos
végzős osztályai. Az iskola
legrangosabb elismerését,
a Bárdos Emlékplakettet pedig Szabados Máté
nyolcadikos tanuló vehette át Bajner Imrétől és Gál
Attilától. Az ünnepségen
elhangzott, a Bárdos székhelyintézményből ballagó
két osztály végzősei közül
11-en folytathatják majd tanulmányaikat gimnáziumban, 13-an technikumban
és ugyanannyian különböző szakképző iskolákban
a következő tanévtől. A
Kazinczy
tagintézményben szombat reggel 8-órakor kezdődött a ballagási
ünnepség, a tanulókat,
szülőket, pedagógusokat,
hozzátartozókat, az önkormányzat jelenlévő képviselőit Bodor Tamás köszöntötte. A tagintézmény-vezető
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hangsúlyozta,
örömként
élték meg az iskolában,
hogy a veszélyhelyzet ellenére végül sikeresen be tudták fejezni az idei tanévet,
majd a kitűnő tanulóknak
Bajner Imre igazgatóval
közösen jutalomkönyveket adtak át. Az intézmény
a Kazinczy díszoklevéllel
azokat a végzős tanulókat
jutalmazza, akik nyolc év
alatt mindvégig kitűnő bizonyítvánnyal és szép iskolai versenyeredményekkel
büszkélkedhetnek. Idén két
diáklány, Sebestyén Fanni 8/b osztályos tanuló, és
Czeiner Flóra 8/c osztályos
tanuló vehette át a tagintézmény legrangosabb elisme-

végzősöktől, majd Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézmény-vezetővel és Dobó
Zoltán polgármesterrel közösen Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet adott át Csank
Péternének. Elhangzott, a
tanárnő 40 évnyi, a Batsányiban töltött szolgálati év
után vonul nyugdíjba. A
gyerekek Szilvi nénije, nem
csak kiemelkedő szaktantárgyi tudásával, hanem
változatos tanítási módszereivel, gyermekszeretetével, közösségalakító munkájával is kivívta a tanulók
szüleinek, és kollégáinak
elismerését is -hangzott
el a méltatásban. Számos
egyéb, tanulóknak járó elis-

Hársfa Dorka Batsányi-díjban részesült, amit Bajner
Imre igazgató adott át számára a ballagáson Fotó:tl
rését. A „reptéri iskolában”,
a Batsányi két tanítási nyelvű tagintézményben egy
órával később kezdődött
az ünnepség az iskola szabadtéri sportpályáján, ahol
az ünnepélyes zászlós bevonulást és a tanulók gondolatait követően, Bajner
Imre igazgató búcsúzott a

merés mellett (pld. jó tanuló-jó sportoló díj), a Batsányi-díj az, amely az iskola
végzőseinek, dolgozóinak,
a szülői munkaközösség
arra érdemesült tagjainak
adható példás munkájuk
elismeréseként. Ezúttal Baráth Blanka, Hársfa Dorka,
Végh Dániel ballagó diákok
kapták meg a díjat, nyolc
éven át tartó kiemelkedő
tanulmányi munkájukért,
mindvégig jeles, kitűnő bizonyítványért, tanulmányi,
illetve sport versenyeken
elért eredményeikért, a
példás közösségi szerepvállalásaikért. Batsányi-díjban
részesült három, rendkívül
aktív szülői munkaközösségi tag, Kulcsár Zoltán,
Benczikné Sáfár Éva, Sáfár
Lajos és az intézménytől
búcsúzó Lajtai Gáborné,
Ilike néni portás-takarító
is, az iskola 36 éve szolgálatban lévő dolgozója. Az
utóbbi kitüntetett szorgalmát, segítőkészségét, kedves személyiségét külön
kiemelte az intézményvezető. A Batsányi tagintézményben az idei ballagáson galambröptetéssel
jelképezték a búcsút az iskolától. /tl/
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A tapolcai harcok arcai: szovjetek
A szovjet haderő támadásai elsőként a levegőből
érték el Tapolcát. Az 1945.
március 22. és március
26. közötti négy nappali
légitámadást és az éjszakai zavarórepüléseket a
szovjet 17. légi hadsereg
bombázó,
csatarepülő,
vadászrepülő és éjszakai
könnyűbombázó hadosztályai és repülőezredei
hajtották végre. Az egész
Balaton-felvidéken súlyos
veszteségeket és károkat
okozó
repülőcsapatok
parancsnoka Vlagyimir
Alekszandrovics Szugyec
vezérezredes (sz. 1904;
megh. 1966 után) volt.
A tábornok korábban a
Krím-félsziget,
Leningrád, Kurszk és Ukrajna
térségének légi hadműveleteiben irányított repülőegységeket. A magyarországi harcok idején
nyerte el a legmagasabb
szovjet katonai kitüntetést a Szovjetunió Hősét.
Miután a szovjet csapatok
1945. március 23-án elfoglalták Veszprémet, a város
nyugati előterében a 27.
szovjet hadsereg vonult fel
és bontakozott szét, hogy

Gyejnega őrmester, felderítő
Fotó: Hősök 1981
megkezdje a Balaton-felvidék elleni támadását. A Bakony legdélebbi peremterületeitől a Balaton-partig
terjedő hadműveleti sávban
előrenyomuló hadsereg parancsnoki tisztségét Szergej
Georgijevics Trofimenko
vezérezredes (1899–1953)
viselte. A háború megelőző
éveiben szintén hadseregparancsnokként szolgált
többek között a finn fronton, Voronyezsnél és Ukrajnában. Magyarországon
a tiszántúli és a budapesti
hadműveletben vezette a
27. hadsereget. Ennek során Trofimenko is megkapta a Szovjetunió Hőse
kitüntetést. Ez a 27. szovjet
hadsereg gázolta le Tapolcát és térségét is 1945. márciusának utolsó napjaiban.

A Tapolcáért vívott ütközet
előcsatározásai már 1945.
március 27-én a hajnali
órákban megkezdődtek. A
Halápi-hegy takarásában
készülődött a szovjet 181.
harckocsidandár 40 páncélosa a város elleni frontális
rohamra. Előtte azonban
műszaki felderítők fürkészték ki a tanktámadásra
alkalmas terepszakaszokat
és átjárókat nyitottak a németek sebtében lerakott
aknazárain. A Haraszton
ezt a feladatot a szovjet 43.
műszaki utászdandár egyik
önálló gépesített felderítőszázada kapta. A hajnali
sötétben a német védelem
észlelte a megjelenésüket
és tűz alá vették őket, de
a feladatukat ennek ellenére is megoldották. Külön kitűnt bátorságával az
egyik rajparancsnok, az
ukrán nemzetiségű Alekszej Tyihonovics Gyejnega
őrmester (sz. 1914, megh.
1981 után). Már 1943 óta
szolgált, eredményes és
vakmerő felderítő hírében állt. Harcolt Erdélyben, Miskolc térségében és
Budapest ostromában. Itt
részt vett a német és magyar védők 1945. február
11-én kitörő egységei elleni
harcokban, ahol katonáival
együtt súlyos kézitusába
keveredett. Egyéni teljesítményei nyomán kiérdemelte és megkapta a Szovjetunió Hőse kitüntetést.
1945. március 27-én délelőtt a mai Tapolca közigazgatási területére lépő
egyik első, ha nem éppen
a legelső szovjet katonát a
diszeli Köves-hegy oldalában elnyúló szőlőhegyben
a közelmúltban elhunyt
Reindl Erzsébet tanítónő,
Tapolca díszpolgára pillantotta meg, azidő szerint
hét és fél éves kisleányként.
Egy harcfelderítő volt. A
Káli-medence irányából, a
szőlők szélén húzódó bozótosból lépett elő. Nem volt
már fiatal ember, de ijesztő
sem. A szituáció veszedelmes volta ellenére, inkább
határozottan kacagtató (és
nehéz is volt megállni nevetés nélkül). Kezében lövésre kész géppisztoly, rajta
egy kissé túlméretezett, kopottas köpeny. Az előírásos
vöröscsillagos usánka helyett fejfedőként egy zsákmányolt tasla cserkészkalapot viselt, a nyakában pedig
egy durva kócmadzagon
függő méretes vekkerórát
hordott. Galibát nem kezdeményezett, csak inni kért
és az esetlegesen még lap-
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75 éve történt

Koszorúzó szovjet katonák Tapolcán 1975 körül
Fotó: Tapolcai Városi Múzeum, digit. HL
pangóban lévő német katonák érdekelték volna – de
azok nagyon. Miután ilyet

Szugyec marsall, légi
hadseregparancsnok
Fotó: Hősök 1981
nem talált, továbbindult a
város felé. A Csebotarevféle 316. lövészhadosztály
egyik névtelenje volt. E
helyzet kétségtelen komikuma azonban ne téves�szen meg senkit. A déli, kora-délutáni órákra Tapolca
utcáin alábbhagyott majd
megszűnt a fegyverropogás. A város német védői
érzékeny
veszteségeket
okozva és szenvedve feladták utóvédállásaikat. De
csend mégsem lett. Leányés asszonysikolyoktól lettek hangosak a Batthyány
utcától a Kórházbarlangon
át a Csobánc utcáig Tapolca házai, pincéi, óvóhelyei
és egészen elképesztő más
helyszínei. A rémálomba
illő események több napon át zajlottak. A várost
elözönlő szovjet alakulatok

katonái tömeges nemi erőszakot követtek el a kezeikre került nőkön, akik között egyaránt voltak polgári
iskolás diáklányok, apácák
és tapolcai családanyák.
Az ő tragédiájukról részletesebben majd egy másik
alkalommal.
A tapolcai harcok szovjet
arcai sorából pedig, ha esetleg felvetődne, hogy miért
maradt említetlen Szergej
Petrovics Feszenko (ukrán)
páncélos gárdaőrmester,
harckocsivezető, nos, az
bizony nem véletlen. Az ő
története a keletkezési korát tekintve az egyik legújabb (ám kreált) tapolcai
városi legendánk. Létezett,
harcolt, kitüntetést is kapott,
harckocsizóhalált
halt, de nem 1945. március
27-én és nem Tapolcán. Az
ő történetét is áttekintjük.
Legközelebb. A valóban
Tapolcán és a város környékén meghalt szovjet
katonák háromszori (!) áttemetés után ma a Katonai
emlékparkban (a története
során egyszer ledöntött,
kétszer lebontott, s jelenlegi
formájában ötödik variánsként) álló orosz emlékmű
alatti csontkamrában nyugszanak. Az emlékművet a
rendszerváltásig minden
április 4-én koszorúzták a
nálunk állomásozó szovjet Déli Hadseregcsoport
delegátusai is. Nem tudom
nem leírni, hogy milyen
fura volt a helyére tennem
azt az esetet, amikor az
egyik régi április 4-én még
1. sz. általános iskolásként

az osztálytársaimmal pont
egy ilyen koszorúzó csoport mellé álltunk sorba.
Merészet gondolva úgy határoztam, hogy próbára teszem az Oltárczy Lajosné,
Lujza nénitől nyert orosz
nyelvtudományomat. Már
a helyére kerültek a koszorúk, indult volna mindenki
egyéb dolgai után, amikor
bátorságot véve, egy barátságos arcú közlegényhez ismerkedő kérdést intéztem.
És püff neki! Ízes Tiszavidéki szóval azt a választ
kaptam, hogy mondjam
csak nyugodtan magyarul,

Trofimenko vezérezredes, hadseregparancsnok
Fotó: Hősök 1981
ami érdekelne. Ugyanis a
rjádovoj krasznoarméjec
bizony kárpátaljai magyarként viselte a Vörös Hadsereg uniformisát. Micsoda
feloldhatatlan ellentmondás, micsoda 20. századi
magyar paradoxon!
Hangodi László
történész-főmuzeológus
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Hegyi keresztek nyomában - Szemezgetés Diszel szakrális értékeinek tárházából
Tapolca bővelkedik a római katolikus valláshoz
kapcsolódó értékekben;
a jeles örökségül ránk
maradt egyházi épületek
mellett jelentős számban tűnnek fel a település különböző részein
az ember által formált
kultúrtáj sokrétű, változatos megjelenésű objektumai, a kőkeresztek.
A szabadtéri keresztek
elhelyezése Európa-szerte gyakorinak mondható. A temetők, templomok környéke mellett
találkozunk út menti,
sokszor hegyi utak kereszteződéséhez állított
keresztekkel. A hitéleti
indíttatásból a tájba került építmények mára a
tájkép elválaszthatatlan
részét képezik, esztétikai, kultúrtörténeti értékük révén a tájkarakterre
befolyást gyakorolnak.
Megőrzésük, védelmük
kiemelten fontos. Számos kereszt szerepel az
országos védettségű műemlékek között, sokukat
helyi védelem alá vették,
illetve jegyezték az egyedi tájértékek listájában.

körülvevő egyéb értékre.
A településrész temetőjétől a 77-es főút felé tartva,
a következő jelentősebb
földútnál jobbra fordulva
már feltűnik egy domb,
melynek tetején leljük első
célpontunkat, a beszédes
nevű Kálvária-domb magasodik előttünk. A 180
méteres magasságig törő
domborulat alatt elhaladva, déli irányból érdemes a csúcsra törni, de a
meredekebb oldalról is
megközelíthetjük a lombok oltalmában megbúvó
keresztet. Erdősült, akácfákkal teli, vadregényes
környezetben érjük el a
tekintélyes
magasságú,
vörös homokkőből faragott alkotást. A lábazaton, felül ívelt keretben
viszonylag hosszú szöveget olvashatunk, melyből
kiderül, hogy az emléket
1900-ban állíttatta Simor
Mária. A csekély magasságú középrészen jelenik
meg Mária alakja, felette
függ Krisztus égre tekintő szobra. A kereszt-rész
a környéken gyakori formát öltött: háromkaréjos
szárvégződésű,
míves,
élszedett. Legfelül áll az

legrégebbi, 1895-ben állíttatott feszület. Négyzetes talapzatról emelkedik
a homokkőből készített
alkotás, melynek alakjai
eredetinek tűnnek. A már
csak töredékében olvasható szövegnél, illetve több
helyütt felsejlik egy korábbi, kék színű festés nyoma.
A középső szakaszban,

A Tóth-kereszt környezete, téli öltözetben
Diszel bel- és külterületén egyaránt szegélyezik
utunkat különböző kivitelű feszületek. E szakrális
kisemlékek jótékonyan
gazdagítják a kirándulásainkat is, érdemes a túraútvonalakat úgy tervezni,
hogy a közelükbe férkőzhessünk! Gondolatban, s
alkalomadtán élesben is
tegyünk egy könnyed, két
órás sétát Diszel szőlőhegyeit érintve, a kőkereszteket megcélozva. Tematikus kikapcsolódásunk
során három emléket keresünk fel, figyelve természetesen minden, minket

INRI felirat. Kényelmesen ereszkedve a domb aljáig már a Halyagos-hegy
szőlőinél járunk, az eddig
felvett irányban, egyenesen haladunk tovább, a
Hegykapui keresztként is
említett kisemlékhez. Az
utak kereszteződésénél,
szintén akácfák körében,
kiemelkedő
térszínen
üdvözölhetjük a jelenleg
szépen gondozott keresztet. Korábban elvadult,
méltatlan környezetben
leltünk rá, mára a bozóttól
megszabadítva,
enyhén megkopott fehérséggel köszön vissza a

fogazott motívumok között, fülkeszerű bemélyedésben foglal helyet Szűz
Mária szolid figurája. Az
egyszerűbb kivitelű kereszt-részre Korpusz illeszkedik. A következő
műalkotás szemrevételezéséhez induljunk tovább
a Káptalantóti felé vezető
úton. A gondosan művelt
szőlők tarkította parcellák mögött hamarosan
felbukkan a Köves-hegy,
melynek aljában, az út közelében örvendeztet meg
minket a tájképformáló
tényezőként számba vehető, fotósok által is kedvelt

Tóth-kereszt. Az év minden részében különleges,
festői környezetben érdemes elidőzni, innen már
a szemben lévő Csobánc
is tekintélyes vonzó hatást
gyakorol ránk. A NyugatDunántúlon a 18.század
második felében kezdett
megszaporodni a kőből
készített szakrális alkotások száma. Az alapanyagként jól hasznosítható
kőzetanyagok térségünkben elsősorban Keszthely
környékéről származtak,
a városban, illetve a közeli Reziben alakultak
ki és működtek hosszú
évtizedekig a kőipar termékeit előállító kőfaragó
műhelyek. Az építőkövek,
illetve használati tárgyakpéldául köszörűkő- mellett síremlékeket, és kőkereszteket is nagy számban
állítottak elő. A Tóth József és Istvándi Vilma házaspár kezdeményezésére
a birtokukon 1908-ban
állíttatott, impozáns megjelenésű,
elképesztően
díszes keresztet alaposan
megfigyelve még kivehető a készítő mester neve.
A rezi kőfaragók készítményei 50-60 kilométeres
körzetben terjedtek el,
ez az alkotás is e műhely
egyik legkiválóbb szakemberének, id. Kollár Istvánnak köszönhető. Az út
menti feszületeken különféle motívumokat alkalmaztak az alkotók, kezük
nyoma a rokon vonások
által sokszor sejthető, elképesztő változatossággal
mutatkozik meg. A Tóthkeresztet eklektikusnak,
stíluselemek tekintetében
kevertnek vehetjük. Az
aprólékos kidolgozással

életre hívott szobrok és a
díszítőmotívumok szemet
gyönyörködtetőek. Első
ránézésre talán a Jézust
karjában tartó Mária fogja meg a tekintetünket,
a Piétakompozíciót a lábazaton oldalt megjelenő
mellékalakok egészítették ki, ezek azonban ma
már sajnos hiányoznak.
A közelmúltban teljes felújításon esett át az emlék,
állapota jó, környezete viszonylag rendezett. Felső
részén megjelenik az INRI
felirat, a végződés egyszerű, egyenes záródású.
Érdekesség, hogy a mostani időszakban is Tóth
családnevűek művelik itt
a szőlőt, így a közösségi
szóhasználatban még nyomatékosabb a Tóth-kereszt elnevezés.
A táj szerves alkotóelemeként bármely évszakban
és napszakban másképp
tárul elénk ez a sokrétű,
részletgazdag remekmű.
Itt kifejezetten átérezhető, magával ragadó a hely
szelleme, ha alázattal és
érdeklődéssel közelítünk.
A tájrészlet harmonikus
látványa életre szóló élményt ad, szinte fellélegezve indulhatunk vissza,
a falu irányába. Levezetésként jólesik az enyhe
lejtőn folytatott séta.
Jó szívvel ajánlom a felvázolt kirándulást, mindamellett, hogy a vallással
kapcsolatos egyedi tájértékeink megismerésére lehetőséget ad, akár kisebb
gyerekekkel is teljesíthető
távon, kis szintemelkedéssel nyújt valódi kikapcsolódást.
Szöveg és fotók:
Pető Piroska
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Zeneszó a barlangnál
A Savaria Szimfonikus
Zenekar vonós szólamvezetőiből álló Pro Musica
vonósnégyes
adott
koncertet hétvégén a
Tavasbarlang bejáratánál.
2019. október 1-jén, a
Zene Világnapján indult
el, 2020-ban a járványveszély visszaszorulásával
újra számos településen
szólalhat meg élőben a
köztéri zene, a Térzene
Program jóvoltából.
A Térzene Program célja,
hogy az 5000 fő feletti települések közül minél több
helyszínen csendüljön fel

a szép, klasszikus zene.
A programot támogató
Emberi Erőforrások Minisztériuma a társadalom
szélesebb rétegei számára
szeretné népszerűsíteni a
komolyzenét, így ” a parkokban, zenepavilonokban, köztereken a klasszikusok közösségi élménnyé
válhatnak” – remélik. A
szervezők hangsúlyozzák,
fontos, hogy minél több
érdeklődőt lehessen bevonni a klasszikus zenei
kultúra
vérkeringésébe
aktív muzsikusként és zeneszerető közönségként
egyaránt. /tl/

A klasszikus zenét népszerűsítette a remek Pro Musica
vonósnégyes a Tavasbarlang előtti téren
fotó: mt

Házasságkötés
2020. 06. 16.
Kulcsár Katalin
Biró Tamás

„Újra pörög a film”!

Július 2-tól újra vár minden kedves régi és leendő
mozirajongót a tapolcai
városi mozi.
Három hónap kényszerszünet után nyitja meg kapuit a Belvárosi Közösségi
Ház. A júliusi moziműsor
péntektől lesz elérhető a
www.tapolcamozi.hu weboldalon. Ezzel egyidőben

a teleházban újraindul az
internet szolgáltatás istudtuk meg Bakonyi Veronikától, a mozi vezetőjétől.

