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Elrozsdásodott,
veszélyessé vált,
lebontották a
vastornyot

3. oldal

Kikerültek a
zsidótemető
sírjai a vadnövényzetből

2020. július 10.

3. oldal

VI. ÉVFOLYAM

75 éve történt
Feszenkó a
kreált tapolcai
legenda

Újra miénk a tér! – Koncert,
idill tapolcai fúvósokkal

A fúvószenei szövetség felhívására az ország számos pontján, köztük Tapolcán is megszólaltak a hangszerek Fotó:tl
A Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség „Újra
miénk a tér!” című felhívásához csatlakozva adott
koncertet a Malom-tónál
Péni Béla karnagy vezényletével a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar vasárnap.
Az elmúlt időszak sok kihívást hozott mindannyiunk
életében! – írta június közepén kelt felhívásában Szabó Ferenc a MAFUMASZ

elnöke. – Zenekaraink és
mazsorett csoportjaink hamarosan visszatérhetnek a
megfelelő kerékvágásba, s
lépésről lépésre ismét megtalálhatják önmagukat! Az
elnökség több tagszervezetével ötletelve úgy döntött,
hogy a hosszú karantén
időszak után szeretnénk
egy igazán nagyszabású,
országos eseménnyel megjelenni. Választásunk július
5-re esett, amikorra szere-

tettel hívjuk szervezetünk
teljes tagságát egy országos és egy időben történő

Koncertjükkel
jelezték, hogy
újraindul az élet
a helyi fúvósok
számára is
együttmuzsikálásra, vagy
táncra. Jelezve ezzel, hogy

újra működünk, ismét itt
vagyunk Az említett napon
minden település főterén,
vagy az általatok preferált
helyszínen, szólaljon meg
a fúvószene…! – szólt a
felhívás, amelyhez városunk nagy népszerűségnek
örvendő fúvósai is csatlakoztak vasárnap 17 és 18
óra között megtartott koncertjükkel. ...Folytatás a 4.
oldalon Koncert az árnyas
fák alatt címmel...

14. SZÁM

6. oldal
A falfirkák, népszerűbb
nevükön a graffitik szinte állandósult velejárói
a modern városi létnek.
Festőművészetnek, irodalomnak aligha nevezhetjük ezt a falkárosító
és leggyakrabban esztétikusnak sem nevezhető
mutatványt. Még akkor
sem, ha legnagyobb
„művészei”, „filozófusai”,
„önjelölt
igehirdetői”
néha egészen megkapó
produktummal szennyezik be középületeinket,
aluljáróinkat, vagy éppen
a közterek bútorzatait.
Legutóbb ezzel a neonspray kiszólással találkoztam: „Ha nem tudod,
hogy mossák az agyadat,
akkor már régen kimosták.” Az alkotó üzenete
célba ért, hiszen aznap
gyakran eszembe jutott
és el is gondolkoztatott
ez az elsőre talán viccesnek ható, de végülis sokkal inkább igaznak tűnő
gondolat. Az agymosás,
mint kifejezés talán túlzás, de tény, hogy a manipuláció, az emberi gondolatok bizonyos irányba
terelése, vagy bizonyos
irányoktól történő elterelése örök technikája az
emberi társadalom működtetésének, de az utód
generációk iskolai oktatásának, a gazdasági, üzleti
szférának is. A mindenkori gazdasági-politikai
elit vagy éppen azok forradalmi ellenlábasainak
céljaiból, sikereiből így
válik nemzedékeken keresztül ható tudás, féligazság, béke, hiedelem,
szokás, társadalmi norma... A falak anarchizmusra hajlamos igehirdetője úgy kacsint ki ebből
a valóságból, mint a vak,
aki nincs tisztában a vakságával, azért titkon egy
márkás színes tévéről álmodik.
/Töreky László/
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HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT

Óvodai és fogorvosi ellátást érintő döntések is születtek
Az elmúlt hét elején tartott rendkívüli nyilvános
ülésén Tapolca képviselő-testülete egyhangúlag,
viták nélkül fogadta el a
város visszatérési szándékát az önkormányzati
társuláshoz.
A képviselők kivétel nélkül támogatták a 3-as számú, gazdátlanná vált fogorvosi körzethez tartozók
ellátásának átszervezését, a
Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény óvodai csoportjai számának
csökkentését, illetve, többek között a nyári óvodai
működés új rendjét is elfogadták.
Ez óvodai csoportszám
csökkentését a 2020. szeptember 1-től várható óvodai beiratkozók korábbinál alacsonyabb száma,
így az állami finanszírozás
csökkenése
indokoljatudtuk meg. Dobó Zoltán
polgármester hangsúlyozta, nem megszüntetnek
egy működő óvodai csoportot, hanem a korábbi
hat helyett, öt csoportot
indítanak a Barackvirág
óvodában. Elhangzott, az
állami finanszírozást nem
csoportonként, hanem a
gyermeklétszám alapján
kapja az intézmény, ezért
is fontos a takarékosságot
célzó intézkedés. Óvodapedagógust nem küldenek
el az intézményből, de így
is javul az óvoda kihasz-

náltsága, ezáltal finanszírozhatósága.
Megszavazták a képviselők a Tapolcai Kertvárosi
Óvoda nyári nyitva tartásának rendjét, időpontjait.
2020. július 20 – tól július
31-ig a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág
Tagintézménye (Tapolca,
Kazinczy tér 2.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Hársfa
Tagintézménye
(Tapolca, Alkotmány u.
9.), 2020. augusztus 03–tól
augusztus 14-ig a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Darányi I. u. 4.) és a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
(Tapolca, Dobó tér 5.) fogadja a gyermekeket. A
megjelölt időpontok kivételével az óvoda a nevelési
év során kialakított rend
szerint működik.
Dr. Dézsenyi Éva doktornő távozása miatt, a 3-as
számú fogorvosi körzethez tartozó utcákban élők
ellátását ideiglenesen felosztják az 1-es és 2-es körzethez tartozó praxisok
között -szavazták meg a
képviselők. Tapolca még
2011-ben kötött megállapodást Dr. Dézsenyi Éva
fogszakorvossal a 3. számú
fogorvosi körzet feladatainak ellátására. A szerződést hat hónapos felmondási idővel bármelyik fél
felmondhatja, a doktornő
élve jogával, 2020. január
1. napjával ezt megtette. A

Számos előterjesztést fogadott el a testület viták nélkül, teljes egyetértésben a legutóbbi ülésen
Fotó: tl
praxisjog elidegenítésére a
feladat-ellátási szerződés
megszűnését követő hat
hónap áll rendelkezésre.
Amennyiben a praxisjog
értékesítése nem jár sikerrel, a praxis tulajdonjoga
2021. január 1. napjával
száll vissza az önkormányzatra. Tekintettel arra,
hogy az adott körzethez
tartozó betegek ellátás nélkül nem maradhatnak, így
a feladat-ellátás megszervezéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A fogorvosi alapellátás
biztosítása érdekében a
város felvette a kapcsolatot az 1. és 2. számú körzet
feladatait ellátó szakorvosokkal, akik plusz támogatás fejében – ezen átmeneti időszakra- vállalták a
feladat ellátását- derül ki
a most elfogadott előterjesztésből. Döntés született

arról is, hogy a város hét
év után visszatér a Tapolca
Környéki Önkormányzati
Társuláshoz. “Tapolcának
– földrajzi, gazdasági helyzeténél fogva is – nagyobb
szerepet kell vállalnia a
járás önkormányzataival
való együttműködésben.
Mindezen feladatokat tagönkormányzatként hatékonyabban tudná képviselni.”- áll az előterjesztésben.
Tapolca önkormányzatának erről a szándékáról
legalább hat hónappal a
csatlakozás tervezett időpontja előtt, minősített
többséggel kellett dönteni.
A Társulásnak ezek után
módosítania kell a Társulási megállapodását, amit
a
tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek el
kell fogadni, a csatlakozás
időpontja 2021. január 1-je
lehet. /Töreky László/

Csak gyönyörködjünk a szépségükben, de ne hasznosítsuk!
Szépen mutatnak, szakszerűen gondozottak a
város körforgalmaiban,
illetve a rendezvénycsarnoknál a közelmúltban telepített levendula
ágyások. A gondozásukért felelős Cselle-Ház
Kft. műszaki vezetőjének véleménye szerint,
azonban ezen levendula
növények hagyományos
hasznosításában nem
érdemes gondolkodni.
Amint azt Horváth Gábor műszaki igazgatótól,
önkormányzati képviselőtől megtudtuk, a város
levendula
ültetvényei
túlélték a telet, ma már

levegő tisztasági szempontból hasznos és szép,
látványos díszei a városnak. Több olyan megkeresés is érkezett azonban
a város cégéhez, amelyben a levendula növények hagyományos hasznosítás céljából történő
szedését kérelmezték az
illetékeseknél. - Ezt nem
javasoljuk
senkinek!
Megítélésem
szerint,
ezek a növények városi
körülmények
között,
benzingőzben növekednek, magukba szívják
a káros anyagokat. A
tápanyagot, a szakszerű gondozást azonban
megadjuk számukra, jö-

Többszáz levendula bokor díszíti a vasútállomás közelében lévő körforgalmat is
Fotó: tl
vőre egész biztosan még
szebb lesz, hiszen akkor
már intenzív bokroso-

dásnak indul az állomány- hangsúlyozta a
műszaki igazgató. /tl/
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Korabeli síremlékek kerültek elő a bokrok alól
A tapolcai zsidó temető
hosszú évek óta elhagyatott, elhanyagolt részeinek
rendbetételét, a természettől való visszahódítását
tűzték ki célul a Varga Károlyné Edit által vezetett
Nőklub tagjai és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek,
akik az elmúlt hetekben
ágakat vágtak, fűrészeltek,
szállítottak, bozótot irtottak a helyszínen.
A temető rendbetételét
célzó, nemrégiben elnyert
650 ezer forintnyi összeg,
120 ezer forintnyi MAZSIHISZ támogatás, illetve a
pályázathoz biztosított 300
ezer forint önkormányzati önrész elnyerésével nyílt
lehetőség arra, hogy rendbe tegyék a város mostoha
sorsú izraelita temetőjét. A
cél első része megvalósult,
a temető sírjait teljes egészében hozzáférhetővé tet-

Az elhanyagolt izraelita temetőt jelentős összefogással, lelkes önkéntesek társadalmi munkájával sikerült redbetenni
Fotó: Dr. Décsey Sándor
ték annak a vállalkozónak
a gépi eszközei számára,
aki a sírok újbóli felállítását
elvállalta. Jövőre megtörténhet a síremlékek felállítása, részleges renoválása,
azok közvetlen környéké-

zös képviselő elsőként a
város polgármesteréhez,
Dobó Zoltánhoz fordult,
aki Hangodi Lászlót ajánlotta a tárgy életkorának,
hovatartozásának kiderítésére. A város főmuzeológusa megállapította,
hogy valamikor az ötvenes években állíthatták
fel azt légoltalmi sziréna
létesítése céljából, akkor-

Talán az utolsó kép, ami még a tűzoltóság melletti tornyot egészben ábrázolja.
Fotó: tl
A szóban forgó torony
régóta húzódó problémájával Kazinczy Zoltán kö-

GRAFOLÓGUS
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nek esztétikus kavicsozása,
gondozott, füves temetői
utak kialakítása. A temető rendbetételét felvállaló
Nőklub és önkéntes segítőik szeretnék, ha a terület a
projekt eredményeként egy

kulturált emlékhellyé válna,
mind a halottak leszármazottai, mind a tapolcaiak, és
nem utolsó sorban a városba látogató, a múlt emlékei
iránt fogékony érdeklődők
számára. /tl/

Elbontották a tornyot, ami nem is volt a térképen
Senki nem tudja pontosan, hogy kinek lehetett a
tulajdona, de ez ma már
nem is érdekes. A napokban a megyei katasztrófavédelem munkatársai
elbontották a Hősök tere
9-es számú ház és a tűzoltóság melletti, közel tízemeletnyi magasságba
törő, mára veszélyes állapotba került vastornyot.
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tól tűnik fel ugyanis a jellegzetes és nagyon magas
vastorony először korabeli

tapolcai fotókon. Az öreg
vasszerkezetnek azonban
azon túl, hogy földhivatali
nyilvántartása nem volt,
tervrajza,
tulajdonosa
sem volt ismert, sőt, semmilyen térképen nem szerepelt. Ebből adódott az
évtizedes probléma, hogy
aggódott ugyan az érintett lakóközösség a torony
rossz állapota miatt és el
kívánta volna azt bontatni, de a hatóságoknál házalva, még ügyvédi segítséggel sem tudtak elérni
érdemleges eredményt az
ügyben. A ház képviselője miután a város főmuzeológusától megtudta a
torony körülbelüli korát,
a megyei levéltárban kezdett kutakodni. Végül a
légoltalmi parancsnokság
1952-53-54-es
karbantartási jegyzőkönyveiben
talált bizonyítékot a torony származására. Kazinczy Zoltán lapunknak
elmondta, ezek után Pass
Sándor alpolgármesterrel, a városrész képviselőjével együttműködve,
Dobó Zoltán tanácsára és közreműködésével
a valamikori légoltalmi
hatóság után leginkább
illetékesnek tartott megyei katasztrófavédelem
igazgatójával egyeztettek,
azonban a tárgyalás a cél
szempontjából eredménytelennek bizonyult. Ekkor
a polgármester azt javasolta, hogy készüljön el
egy statikai szakvélemény,
amely hitelesen bizonyít-

Kazinczy Zoltán közös
képviselő
Fotó: tl
ja, hogy a torony valóban
veszélyes állapotban van.
A dokumentum elkészült,
amelyet minden, illetékességi szempontból számba
vehető minisztériumba,
hatósághoz eljuttattunkárulta el a közös képviselő. Az immár életveszélyes
toronyról szóló szakvélemény végül megtörte a
bürokrácia jegét. Magas
helyekről jogosnak ítélték
a torony elbontását, a feladattal végül a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot bízták
meg. Ők vették leltárba a
tornyot, és – egy gyakorlat keretében- toronydaru
segítségével elbontották
az erősen korrodált, nagyjából 70 éves vasszerkezetet. A társasház számára
további jó hír, hogy így
megszabadultak egy esetleges magánerős bontás
kalkuláltan millió forinton felüli költségétől is
-tudtuk meg.
/Töreky László/

A lélek vitalitása nem
fizikai erőben nyilvánul meg, hanem akaraterőben, tetterőben, szívósságban, erélyben. A
benned lévő lelki energia
mennyisége, azonban fizikai szinten is dolgozni
fog, hiszen, ha belül pezsegsz és hajt a tettvágy,
akkor nem lógatod a lábad, hanem felpattansz
és testet fog ölteni a benned munkálkodó erő.
Hogy mennyi és milyen
„minőségű” energiával
rendelkezel, és azt hogy
tudod beosztani, men�nyire tudod saját terveid,
céljaid szolgálatába állítani, azzal a nyolcból, egy
egész személyiségterület
foglalkozik. Hogy a lelki
energiád miből táplálkozik, mire „használod”,
szétforgácsolva magadat, pazarlóan bánsz vele
vagy tudatosan figyelsz,
hogy mire fordítod, azt
a kézírásod meg fogja
mutatni. Mint ahogy azt
is, hogy gondolataidból,
idődből,
érzéseidből,
egyszóval saját magadból
mennyit adsz másnak és
mennyit veszel el a máséból. A lelki energia mozgat bennünket. Ezért oda
kell figyelni, hogy mire
mennyit fordítasz belőle,
hogy legyen utánpótlásod, amiből újratöltődhetsz, hogy legyen miből
adnod, úgy, hogy neked
is maradjon.

4

TAP

LCAI ÚJSÁG

EGÉSZSÉG

2020. július 10.

Amikor Tapolcán szűrnek és a Semmelweis Egyetem
szemész szakorvosai távdiagnosztizálnak
A leterhelt hazai egészségügyi rendszer miatt,
egy város, különösen egy
vidéki kisváros egészségügyi ellátottsága ma már
elképzelhetetlen olyan
magánrendelések nélkül,
amelyek magas színvonalon, napokon, esetleg
néhány héten belüli időpontot biztosítva képesek
a különböző betegségeket diagnosztizálni.
A szemészet, az állami keretek között dolgozó sze-

A szemfenék vizsgálata
fontos lehet Fotó: archív
mész szakorvos munkája
is olyan terület, amely az
említett leterheltség okán
ma már a szembetegségekre koncentrál, a gya-

kori látásélesség vizsgálat,
a látáskorrekció meghatározása az optikákra,
optometristákra hárul. Ez
utóbbi szakma tapolcai
születésű és bizonyára sokak számára ismert családnevű képviselője döntött úgy a közelmúltban,
hogy magánrendelés keretében, egy komplex szemészeti szűrővizsgálattal,
szűrőprogrammal
kapcsolódik be szülővárosa
egészségügyi ellátásába.
Farnady Judit optometrista
egy budapesti magánoptika
tulajdonosaként
nyitotta meg Tapolcán is
a szemfenéki betegségek
szűrésére, a látás vizsgálatára és szükséges korrekciójára szakosodott szakrendelőjét. Az optometrista a
látszerésszel
együttműködésben ugyan a szem
fénytörési hibáinak szemüveggel, kontaktlencsével
történő korrekcióját határozza meg és valósítja
meg elsősorban, ám egy
hazánkban még ritkaságnak számító berendezéssel
arra is képes, hogy betekintést kapjon és felvételt

készítsen a szemfenékről,
annak pillanatnyi állapotáról (igaz ezen szakma
képviselője nem állíthat fel
diagnózist). A szemfenék
állapotának feltérképezése
leginkább azon páciensek
számára kulcsfontosságú,
akik tudottan, vagy tudtukon kívül magas vérnyomásban, cukorbetegségben, vagy éppen makula
degenerációban szenvednek. A vizsgálatot egy
szemész szakorvos pupillatágítás utáni szemrevételezéssel-, az optometrista
viszont (a gép jelentős
értéke miatt ma még korántsem elterjedt módon)
az úgynevezett Fundus
kamera
alkalmazásával
végzi, amelynek képét,
eredményeit egy későbbi időpontban értékeli ki
a szemészorvos. Farnady
Judit lapunknak elmondta, az immár Tapolcán is
elérhető komplex vizsgálat eredményei egy szűrőprogram keretében a Semmelweis Egyetem szemész
szakorvosai elé kerülnek,
ők értékelik ki azokat, állítják fel a végleges diag-

A műszeres szemvizsgálat teljesen érintés-, és fájdalommentes
Fotó: tl
nózist és állítanak ki egy
teljes értékű leletet. Ez a
tény már önmagában is
nagy biztonságot ígér, nem
is beszélve arról, hogy így
a vizsgálat teljesen érintés-, és fájdalommentesen
zajlik le az optometrista
és a vizsgált személy által
egyeztetett fél-egy órában.
A vizsgálat minőségére,
hitelességére
jellemző,
hogy kiváltja a szemfenéki
elváltozásokkal kapcsolatos kötelező szemészeti és

kontroll vizsgálatokat istudtuk meg.
A fundus kamerás vizsgálat mellett, a korai zöld
hályog betegség felismerésében elengedhetetlen
szemnyomás
méréssel,
teljeskörű
látásélesség
vizsgálattal és szemüveg
rendelési
lehetőséggel
is kiegészül Farnady Judit
optometrista,
az
Opticonic Optika tulajdonosának és munkatársainak tevékenysége. /tl/

Koncert az árnyas fák alatt

Péni Béla karnagy és 33 zenésze a Malom-tó partján
szólaltatta meg a hangszereket
Fotó: tl
Az idilli környezetben a
meleg nyáreste és annak
hangulata, s hozzá a kellemes, könnyed klasszikus

Az ABBA
slágerekkel
végképp
elnyerte a
jelenlévők
szimpátiáját
az együttes
művek, jazz, pop slágerek
igényesen hangszerelt és
élőben előadott fúvósze-

nekari átiratai láthatóan
örömmel töltötték el a zenekart és hallgatóságot
egyaránt. A ráadásként felhangzó ABBA slágerekkel
pedig végképp elnyerte a
közönség szeretetét a Péni
Béla igazgató, karnagy által vezényelt, a Járdányi Pál
Zeneiskola művész tanáraiból, korábbi és jelenlegi
tehetséges növendékeiből
álló tapolcai zenekar. A
koncertet a Tapolcai Média
operatőr munkatársai rögzítették, de élőben is közvetítették a Tapolcai Média
facebook oldalán, ahol felvételről, két részletben jelenleg is megtekinthető. /tl/
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Szergej Petrovics Feszenko
szovjet páncélos gárdaőrmester
Tapolca szocialista-kori
(tévedéses alapon) választott 2. világháborús
hőse Szergej Petrovics
Feszenko szovjet (valójában ukrán nemzetiségű)
páncélos
gárdaőrmester, harckocsivezető volt,
anélkül, hogy bármiféle
kötődése lett volna a városunk közvetlen környezetében lezajlott 1945.
március végi harci eseményekhez.
Lehetett volna más is e
cím viselője, hiszen a tapolcai szovjet (ma már
orosz) katonai emlékmű
alatti osszáriumban nyugvó 306 elhunyt közül a név
szerint ismert katonák sorából éppenséggel választhatták volna a tapolcai ütközet napján meghalt Iván
Nyikolajevics Mihajlenko
főhadnagyot (sz. 1919)
vagy Mihail Mihajlovics
Szavenkov hadnagyot (sz.
1919), esetleg a két nappal
később elhunyt Grigorij
Konsztantyinovics Tyitov
gárdakapitányt (sz. 1903)

Emlékműrészlet 2020 tavasz
is. De valahogy úgy alakult, hogy Feszenko lett
a választott hősünk, éppalig két évtized erejéig.
Harkovban született 1922.
április 2-án (más források
szerint április 7-én). Gépgyári munkásként dolgozott a Szovjetunió elleni
német támadásig, majd
ekkor bevonult és a harckocsizókhoz került. Kiképzését követően T-34-es
páncélos harckocsivezetője lett. Eredményes és gyakorlott tankosként 50 harci bevetése során 450 órán
át vezette harcjárművét.
Az egyes ütközetekben 2
német harckocsit legázolással tett harcképtelenné,
6 löveget és 5 gépjárművet

taposott el és személyzetének további tagjaival
együtt összesen 150 német katonával végeztek.
A harcok alatti teljesítményei nyomán elöljárói
felterjesztésére megkapta
a Szláva medáliát, azaz a
Dicsőség-rend kitüntetést.
A magyarországi hadműveletek során kezdetben
Kolontáj főhadnagy századparancsnok vezetése
alatt szolgált az alföldi
harcokban. 1944 őszén
Salgótarján
térségében
egy összecsapás alkalmával harckocsiját páncéltörő találat érte, amelynek
következtében ő is súlyos
robbanási és égési sérüléseket szenvedett a vállán,
a nyakán és a fején. A salgótarjáni szovjet tábori
kórházban ápolták és itt
találkozott a törzsőrmesteri rendfokozatban ápolónői katonai szolgálatot
teljesítő nővérével, Ligyia
Feszenkoval. Találkozásuk
a háború kezdete óta az
első, és életükben az utolsó lett. Feszenko őrmester

Fotó: HL
még lábadozó volt, amikor
visszatért a csapattestéhez.
Budapest, majd 1945 márciusában Várpalota, később Devecser térségében
küzdött tovább. Nővére
iránti szeretete jeleként a
harckocsija egyéni neve
és egyben egyéni jelzése
a „Ligyia” lett, amelyet a
T-34-ese vezetőoldali oldalpáncéljára festettek fel.
1945. március 25-26-án
zajlott a szovjet csapatok
Devecser-jánosházai áttörése. Devecsert március
25-én este 9 és 10 óra között elfoglalták, majd heves harcok közepette folytatták az előrenyomulást és
a mögöttes német védelmi
vonalakat is átszakították.

A Hermann Breith tábornok vezényelte német III.
páncélos hadtest egységei
ezt követően a Marcal-folyóra támaszkodó új főellenállási vonalat rögtönöztek. Ebben a körzetben a
8. sz. főközlekedési útvonal mentén a Kravcsenko
vezérezredes parancsnoksága alatt küzdő szovjet 6.
gárda harckocsihadsereg
5. gárda harckocsi hadteste képezte a támadó
élt. A Somlóvásárhelyen
berendezkedett hadtestparancsnokság a saját alakulatai közül az Osztyapenko
ezredes vezette 22. gárda
harckocsidandárt vetette
be az új német vonal áttörésére. A dandár tankjai
Zalaszegvártól nyugatra
bontakoztak szét és vettek fel támadási alakzatot,
majd megindultak Nemeskeresztúr irányába. Az
egyik T-34-es páncélost
Feszenko vezette. Velük
szemben elszánt ellenállásra készülő német csapatok álltak a Marcal nyugati
partján. A védelem súlyát
a 44. német páncélvadász
osztály tüzelőállásba vonult 20 db gépvontatású
lövege képezte. A löveganyagukban PAK-40 páncéltörő és földi célokra
beirányzott
FLAK-88
légelhárító ágyúk szerepeltek. Ezen kívül a legveszélyesebb
irányokba
tányéraknákból aknazárakat telepítettek. Gyalogsági támogatást a német
1. népi hegyihadosztály
alegységei adtak. A március 26-án délelőtt 11 és déli
12 óra között megjelenő
szovjet tankokra leadott
szervezett elhárítótűz lelassította, majd időlegesen megállította a szovjet
előrenyomulást. A támadó szovjet tankok közül
a német páncélvadászok
7 harckocsit lőttek ki.
Az egyik találatot kapott
harcjármű Feszenko páncélosa volt. E napok harcainak hevességét beszédesen jellemzi az az adat,
amely szerint a szovjet 5.
gárda harckocsihadtest a
megelőző hét folyamán az
összesen 426 páncélosából
208 db-ot vesztett el. Nemeskeresztúr határában
Feszenko őrmester súlyos
sebesülésekkel még kijutott az eltalált harckocsijából és a zalaszegvári szovjet tábori kórházba került,
de ott még aznap belehalt
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75 éve történt

Feszenko portréfotója
a sebeibe.
E háttértörténet 1970-ben
még alig ismert tényanyaga ellenére, a 2. világháborús magyarországi harcok
befejeződésének (akkor:
hazánk felszabadulásának)
25. évfordulóján Tapolca
vezetése (MSZMP Tapolcai Városi Pártbizottság,
Tapolcai KISZ Bizottság,
Bakonyi
Bauxitbánya
Vállalat
Igazgatósága)
Feszenko őrmestert választotta a saját hősévé, és
akkoriban előfordult ilyen
máshelyütt is. Személyét
beillesztették a tapolcai
harcok eseménytörténetébe és a kreált legendárium
önálló életre kelt. 1970.
március 27-én nagyszabású ünnepi megemlékezés keretében Feszenko
egyéni hősi emlékművet
kapott a Viszló-völgyben,
ahol a tantörténet szerint
a páncélosát kilőtték. A
kialakuló Parkerdőnek, de
bauxitbányász szocialista
brigádnak és úttörő rajnak
is névadójává vált. Felkutatták és Harkovban meg
is találták a még életben
lévő nővérét, Ligyiát, aki
többször is látogatást tett
Tapolcán, ahol megbecsült
vendégként töltötte idejét.
A viszlói emlékmű kiemelt
jelentőségű kegyeleti és
ünnepi helyszínné vált,
számos társadalmi, kulturális és politikai rendezvény zajlott a környezetében. A vörös homokkő
anyagú emlékjelet gondozott park vette körbe,
később egy beton posztamensre szerelt, jelképesen megtépázott Maxim
géppuska imitációval egészült ki a monumentum
kompozíciója. Így teltmúlt az idő az 1989/90. évi
rendszerváltásig. Azonban

(Nagy Ferenc nyomán)
Feszenko
Viszló-völgyi
emlékműve már jó ideje
az enyészeté. Története
a rendszerváltás után ért
véget. Egyre kevesebben
voltak rá kíváncsiak, először eltűnt a géppuska
emlékműelem
(nyilván
kilóra), aztán az őrmester bádoglemezre dolgozott fotóportréját verték
szét. Lassan de alaposan.
Napjainkban már csak a
megkopasztott és megcsúfolt homokkő posztamens a névtáblával és a
funkciótlanná vált beton
géppuskaemelvény látható. Az oldalt díszlő nyírfák
azonban már szép nagyok.
Az elpusztított bádog fotóportréból létezett egy
másodpéldány is, amelyet
néhai Nagy Ferenc, volt tapolcai munkásőr parancsnok (a Feszenko-kultusz
egyik lelkes helyi éltetője)
őrzött élete végéig. Azóta
hol lehet? – azt már nem
tudni.
Ha valakinek múltidéző
történelmi
kirándulásra támadt volna kedve,
Feszenko és katonatársai
látható nyomaiért Nemeskeresztúrig vagy Jánosházáig kell utazni. A Zalaszegvár-Nemeskeresztúr
közti ütközet helyszíne
ma művelés alatt álló mezőgazdasági terület, ahol
már semmi nem emlékeztet a 75 évvel ezelőtti harcokra. Esetleg szántás után
imitt-amott rozsdarágta
gránátrepeszek,
netalán apróbb, töredékes
harckocsialkatrészek. De
találhatunk más, további
kapcsolódó látnivalót is,
például ha végigsétálunk
Nemeskeresztúr főutcáján
(Kossuth Lajos utca).
...Folytatás a következő oldalon...

2020. július 10.
...Folytatás az előző oldalról...
Itt az egyik kőkerítésbe befalazva egy szovjet T-34-es
harckocsi robbanás tépte
lánctalpdarabját láthatjuk
egy kis kőtáblával megjelölve, mint 2. világháborús
mementót. A szakadt lánctalpszemek akár a „Ligyia”
egyéni oldaljelzésű tankból is származhatnak.
Jánosházán a település
központjában egy tágasárnyas ligetben élősövény
takarja a térségben elesett,
ide összegyűjtött és eltemetett szovjet katonák
sírkertjét. Némelyek a neveikkel ellátott sírkövek
alatt nyugszanak, de sok
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a „nyeizvesztnyíj” jelzésű,
azaz ismeretlen holt. Elég
beszédes az a jelenség is,
hogy több estben négyesével vagy ötösével lettek
elhantolva, ami az eltalált
és megsemmisült harckocsik egyszerre meghalt
tankszemélyzeteit engedi
sejteti. Ha tudunk oroszul
olvasni, akkor se keressük
név szerint, de valahol
köztük pihen Feszenko.
A Feszenko-történetünk
némi távolság- és helyszíntévesztéssel igaz tehát. A térbeli tévedés úgy
40 km, a harci helyszín a
Viszló-völgy helyett Nemeskeresztúr keleti előtere, az őrmester tapolcai

Jánosházai szovjet temetőrészlet 2020

Fotó: HL
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nyugvóhelye pedig Jánosházán van. Egyébiránt pedig béke vele.
S végül, de (nagyon) nem
utolsó sorban még valami. Mély és tiszteletteljes
főhajtásom a szigligeti temető felé, Horváth József
„Főnök” tapolcai gimnáziumi tanárom nyugvóhelye irányába. Batsányis
gimnazista éveimben, még
1985-ben közösen kezdtük összerakni a Feszenkohistória igaz mozaikját,
amelynek a végére egynéhány év elszálltával – már
csak magam – teszem
ezennel a pontot.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Az év rendőre, aki maradéktalanul A szülőváros elismerése
élvezi kollégái, felettesei bizalmát a fiatal tapolcai
Az Év Tapolcai Rendőre gálatot 2002. november légái, vezetői maradékta- párbajtőrvívónak
Kitüntetés adományoz- 1-jén fogdaőrként kezdte lan bizalmát. A rendőrség,
ható azoknak a Tapolcán rendőrségi hivatásos
szolgálati
viszonyban
huzamosabb ideje szolgálatot teljesítő személyeknek, akik a közrend
és közbiztonság területén olyan kiemelkedő
szakmai
tevékenységet
végeztek, amellyel elérték a parancsnokai által
adott kiváló minősítést,
és amely az állomány és a
lakosság körében is elismerést váltott ki. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
Keszler Imre a Tapolcai
Rendőrkapitányság
r.
főtörzszászlósa részére kiemelkedő szakmai felkészültsége, elhivatottsága,
a kollégái és az állampolgárok irányába tanúsított
empatikus, fegyelmezett
és kiegyensúlyozott munkájáért, a város közrendjének és közbiztonságának megteremtéséért Az
Év Tapolcai Rendőre kitüntetést adományozott.
Keszler Imre r. főtörzszászlós a hivatásos szol-

a Veszprém Megyei Rendőr- főkapitányság, Tapolcai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályán.
2003. március elsejétől
pályáját járőrként folytatta tovább. Kiemelkedő
munkájának köszönhetően - ugyanitt járőrvezetői
kitüntetést kapott 2005.
július 7-én, majd 2017.
november 16-tól kezdve
szolgálatirányító parancsnokként látja el feladatait.
A Tapolcai Rendőrkapitányság eredményeinek
elérésében jelentős érdemeket szerzett. Kiemelkedően teljesített a közrendvédelmi
feladatok
végrehajtása, a beosztott
állomány irányítása, más
szakterületek munkatársaival, társszervekkel történő együttműködés terén.
A beosztásból adódó kötelmeinek maradéktalan
teljesítése mellett, szakmai
ismereteinek, személyes
tulajdonságainak, a mindenkor kiegyensúlyozott
fegyelmezett munkájának
köszönhetően élvezi kol-

így a Tapolcai Rendőrkapitánysággal szemben a
lakosság, illetve az elöljárókkal megfogalmazott
eljárásokkal
azonosult.
Határozott, az állampolgárokkal szemben empatikus, szakmailag megalapozott intézkedéseket
kezdeményez,
melyek
eredményei vitathatatlanok. Tudását folyamatosan
bővíti és erre munkatársait
is inspirálja. Lelkiismeretes munkavégzése és pozitív emberi tulajdonságai
alapján
köztiszteletben
álló, megbecsült tagja a
testületnek. Határozottsága, irányítói szerepe mellett szakmai felkészültsége,
elhivatottsága, konfliktusmegoldó képessége példaértékű , melynek révén
a hatékony szolgálatellátás napi szinten biztosítja
Tapolca kiegyensúlyozott
közrendjének és közbiztonságának megteremtését- írják a méltatásában.
(Az elismerést az elmaradt városnapi ünnepségek
okán, egy későbbi időpontban veheti át a díjazott.)

Tapolcai Testnevelés és
Sport Kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek vagy csapatoknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő
sportmunkáért
vagy
nemzetközi sportteljesítményért példaként
állíthatók a város közössége elé. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő – testülete Siklósi
Gergely párbajtőrvívó
részére, számos nemzetközi versenyen elért
kimagasló sportteljesítményének elismeréséül
Tapolcai Testnevelés és
Sport kitüntetést adományozott. (A díjat az
idei városnapi ünnepség
keretében, nyilvánosan
adták volna át, ám az
a járvány miatt elmaradt.)
Siklósi Gergely 1997.
szeptember 4-én született Tapolcán. A párbajtőrvívás alapjaival Tapolcán ismerkedett meg,
edzője Szalay Gyöngyi
volt. 2016-ig a Balaton
Vívóklubban versenyzett,
majd sportolói pályafutását Budapesten folytatta
a BP Honvéd soraiban,
ahol edzője DancsházyNagy Tamás. 2014-ben
a magyar férfi párbajtőr
válogatottal a kadett vívók Jeruzsálemben rendezett Európa-bajnokságán bronzérmet szerzett.
Egy évvel később, a bázeli juniur csapat-világkupán újból a dobogó
legfelső fokára állhatott
csapattársaival, Bányai
Zsomborral, Cho Taeun
Sándorral és Esztergályos

Siklósi Gergely
Patrikkal. 2016-ban, az
újvidéki kadett és junior Európa-bajnokságon a párbajtőr csapattal aranyérmet szerzett,
egy hónap múlva pedig
a Bakos Bálint, Bányai
Zsombor, Esztergályos
Patrik összetételű párbajtőr csapat negyedik tagjaként ezüstérmet nyert
a bourges-i korosztályos
világbajnokságon. A felnőttek mezőnyében 21
éves korában, 2019-ben
jött el számára az igazi áttörés. A júniusban rendezett Düsseldorfi Európabajnokságon bronzérmes
lett a párbajtőr csapat tagjaként, az egy hónappal
később Budapesten rendezett olimpiai kvalifikációs világbajnokságon
pedig egyéniben szerzett világbajnoki címet a
fegyvernem küzdelmei
során. Az említett versenyeken kívül, számos
világkupán, versenyen is
bizonyította rátermettségét, mellyel rászolgált
a Tapolcai Testnevelés
és Sport kitüntetésreméltatta Siklósi Gergely
sikeres sportolói pályafutását szülővárosának
önkormányzata.
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90 éves lett Magdi néni
Dr. Kiss Nándorné a napokban betöltötte 90.
életévét. Magdi nénit
születésnapja alkalmából a város polgármestere és alpolgármestere
köszöntötte Liszt Ferenc
utcai otthonában, ahol
átadták számára egy
csokor virág kíséretében
Magyarország kormányának díszoklevelét.
Magdus néni eredetileg
lesencetomaji lány volt,
négy testvére közül a legkisebb. A forradalom évében 1956-ban költöztek
be Tapolcára, itt kapott
állást az akkori tanácsházán, és itt építették fel
később szép kertes családi házukat is férjével.
A tanácsházi állás után a
földhivatalnál dolgozott,
végül a nemesgulácsi termelőszövetkezet földnyilvántartói állásából ment
nyugdíjba évtizedekkel
ezelőtt. Magdi néni jogi
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Házasságkötés
2020. 06. 20.
Tölli Dorina
Piller Gergő
2020. 06. 23.
Molnár Brigitta
Győry Barna
2020. 06. 23.
Tarjáni Éva
Dr. Balla András

Gólyahír
Dr. Kiss Nándorné a város polgármesterével és alpolgármesterével 90. születésnapján otthonában Fotó: tl
végzettségű férje, aki élete utolsó éveiben a Járási
Hivatal elnöke volt, sajnos túl korán, 57 éves
korában elhunyt. Dr. Kiss
Nándorné, Magdus néni
hosszúra nyúlt özvegységében ma már gyermekei
és – ha távolból is- , de
négy unokája és ugyan-

annyi dédunokája támogatását, szeretetét élvezi.
Korához képest nagyon
jó szellemi és egészségi
állapotban van. Mint azt
fiától megtudtuk, minden
egyes napját azzal kezdi, hogy körbejárja szép
kertjét, rendezi a virágokat, veteményeit. /tl/

Július 5-én megszületett
Benedek Anett
és
Makrai Péter kisfia
ERIK
(3650 gr, 56 cm)

Helyesbítés: Lapunk 13.
számában a „ Végül ballaghatnak az idei végzősök„ című tudósításban
három szülő is Batsányi
–díjban részesült. Az

egyik szülő nevét tévesen
közöltük, a díjat ugyanis
nem „ Sáfár Lajos „ hanem Benczik Lajos kapta. Az érintettektől elnézést kérünk./tl/

Rendvédelmi képzés VAKÁCIÓ idején

A helyi rendőrkapitányság munkatársai rendészeti képzésben résztvevő középiskolásoknak
szerveztek tábort Tapolcán.

A tapolcai Széchenyi István Baptista Középiskola
és a balatonfüredi Szent
Benedek Középiskola és
Kollégium rendvédelmi
szakos tanulói rendvédelmi tábor keretében
a Tapolcai Rendőrkapitányságon tettek látoga-

tást 2020. június 25-én
délelőtt. A hallgatók a
Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársaitól hallhattak előadást a rendőri
munka mindennapjairól,
szépségeiről és annak kihívásairól. Betekinthettek
az egyes szakterületek
speciális feladataiba, a
bűnügy, a rendvédelem,
a közterületi szolgálat és
az egyes irodai munkák
rejtelmeibe. Megismerkedtek a rendőrség épületével, a munkakörnye-

zettel, a gépjárművekkel
és az egyéb, szolgálathoz
rendszeresített munkaeszközökkel. A nap második részében a megelőzési előadók vezetésével
élesben próbálhatták ki
egy prevenciós járőrszolgálat eseményeit Tapolca
belvárosában, aminek keretében a nyári idegenforgalmi időszakra jellemző
vagyon elleni jogsértések megelőzéséhez adtak
hasznos tanácsokat a turistáknak. /tl-VMRF/

Rendőröktől tanulhattak a füredi és tapolcai diákok,
hasznos tanácsokat is kaptak a nyárra Fotó:rendőrség

