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Jegyzet
A rágalom elleni véde-
kezés művészete: nem 
törődni vele. Harcba 
szállni vele káros és a 
legelőnyösebb esetben 
is hátrányos- vetette pa-
pírra hajdanán Baltasar 
Gracián y Morales, egy 
spanyol, barokk pró-
zaíró, később jezsuita 
szerzetes. Bár a  szoká-
sok, az embereknek a  
világhoz, egymáshoz, 
Istenhez fűződő viszo-
nya koronként és föld-
rajzi területenként is 
jelentősen változó képet 
mutat, azért az emberi 
természet jellegzetessé-
gei látszólag nagyon is 
hasonlóak maradtak. A 
rágalom, mások - legin-
kább önös érdekből tör-
ténő besározása -  úgy 
látszik nem kopott ki 
a társadalom reperto-
árjából, de új muníciót 
kapott a ma már szin-
te mindent behálózó 
internet által. A rágal-
mazás, az irigység és 
egyéb negatív emberi 
tulajdonságok, meg-
nyilvánulások akár szép 
szavak, bölcsnek ható, 
vagy vicces  gondolatok, 
újabban szmájlik, vagy 
röhögő fejek  mögé is 
bújhatnak, a hadszíntér 
pedig komfortosnak és 
biztonságosnak tűn-
het a támadó számára. 
Persze csak látszólag, 
hiszen ha a rágalma-
zott nem reagál, - ahogy 
azt a bölcs spanyol író 
javasolta neki a vádak 
okozta testi-lelki-anyagi 
károk enyhítése érdeké-
ben- , attól még nem ért 
véget a „csata”... Mind-
össze a megnyilvánult 
rosszindulat által  nyil-
vánvalóvá, láthatóvá 
vált az ellenség és annak 
természete. 
                 
                  /Töreky László/

75 éve történt: 
páncélosok, 
hernyótalpasok 
halála

Egyhangú 
támogatás a 
módosult 
költségvetésnek

Miért maradt 
zárva? -Viták 
strandügyben     
           6. oldal2. oldal7. oldal

Vendégekre várnak

A járványveszély első 
időszakát, a bizonytalan, 
a rendezvények szem-
pontjából inaktív állapo-
tot nehezen élték meg a 
város sport-, kulturális-, 
idegenforgalmi-, piaci 
életének szervezését, vér-
keringését biztosító Ta-
polca Kft. munkatársai. 
Rédli Károly igazgató 
lapunknak elmondta, a 
járvány a Kft. teljes in-
tézményrendszerét di-
rektben sújtotta, a visz-
szarendeződés pedig 
biztosan nem történik 
meg egyik napról a 
másikra, az várhatóan 
“hosszú folyamat lesz”. 

Hangsúlyozta, a napi mun-
ka a korábbinál szűkösebb 
költségvetési és bevételi 
lehetőségek mellett újra el-
indult, az intézményveze-
tők többszörösen bizonyí-
tott rátermettsége, szakmai 
tudása, tettrekészsége újult 
erővel szolgálja a várost.  
Mint megtudtuk, most a 
cél az, hogy a tapolcaiak, a 
térség lakói, az idelátogató 
belföldi vendégek miha-
marabb visszatérjenek és 
látogassák az intézménye-
ket, igénybe vegyék szol-
gáltatásaikat, tehát újra 
élettel legyen teli a város 
és annak intézményei. Bár 
még a járvány fenyegető 

világjelenléte kapcsán, ha-
zánkban is sok a kérdőjel, 
a helyi Tourinform Iroda, 
a Tapolcai Piaccsarnok és 
Vásártér, a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok, 
a Sportszálló, a városi mo-
zival a Belvárosi Közösségi 
Ház, a Tamási Áron Mű-
velődési Központ vezetői, 
munkatársai számára az 
elmúlt hónapok  után még-
is aktívnak ígérkezik az el-
következő nyári időszak. A 
Böröndy Tamás vezetésével 
működő Tourinform Iro-
da a korábbi bezárás, majd 
a négy órás nyitvatartási 
időszaka után, július el-
sejétől az elmúlt években 

megszokotthoz képest rö-
videbb nyitvatartási idővel 
fogadja a városba látogató-
kat. (Hétfőtől-péntekig 8 
és 14 óra között, szomba-
ton pedig 8 és 11 óra kö-
zött). A Magyar Turisztikai 
Ügynökség nagy energiát 
fordít a belföldi turizmus 
felpörgetésére, ám a tapol-
cai irodába betérők száma 
jelenleg még jóval elmarad 
a korábbi évek hasonló 
időszakában tapasztaltak-
hoz képest.
...Folytatás a 4. oldalon 
Nem a “második hullám-
ra”, hanem vendégeikre 
várnak a Tapolca Kft. in-
tézményei címmel...

A Tourinform iroda fiatal dolgozói balról: Sebestyén Vivien, Zsédöly Viktória Imola és Bereczki Sára     Fotó: bt
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Egyhangúlag, pártállástól függetlenül 
megszavazták a módosított költségvetést
Tapolca kiegyensú-
lyozottan, likviditását 
mindvégig megőrizve 
gazdálkodott az elmúlt 
időszakban- hangsú-
lyozta Dobó Zoltán a 
zárszámadásról szóló 
napirendi pont tárgya-
lása előtt.  A Tapolcai 
Média facebook olda-
lán élőben is közvetített 
képviselő-testületi ülést  
múlt hét pénteken tar-
tották a TÁMK emeleti 
tanácstermében. A város 
átdolgozott,  módosított 
2020-as költségvetését a 
teremben ülő képviselők 
mindegyike pártállástól 
függetlenül  támogatta, 
ahogy többek között Dr. 
Décsey Sándor 5 évre 
szóló könyvtárigazga-
tói pályázatára is  igent 
mondott mind a tizenegy 
jelenlévő képviselő.

A korábbi költségvetésről 
szóló beszámolók elfoga-
dásáról, illetve a módosí-
tottról is név szerinti sza-
vazást kért Dobó Zoltán, a 
képviselők kivétel nélkül 
igennel voksoltak, ahogy 
korábban a bizottságok 
is. A 2020-as költségvetés 
módosításáról szóló sza-
vazás előtt a polgármester 
úgy fogalmazott, hogy a 
város “olyan messzire tud 
nyújtózkodni, ameddig az 
újraszabott takaró ér”, te-
hát a járványhelyzet okoz-
ta körülményekhez iga-
zították hozzá  a célokat, 
feladatokat. – A városnak 
a mai napig 305 milliós 
vesztesége keletkezett, 
amely érzékeny intézkedé-
seket kívánt meg a város-
tól, hiszen ez a veszteség 
ugyan Tapolca költségve-
tésének csak 2-3 százalé-
ka, de valójában a város 
szabadon felhasználható 
keretének nagy részét, 
gyakorlatilag a város gaz-
dálkodásának valódi moz-
gásterét jelentette. Ezúttal 
is köszönetemet szeret-
ném kifejezni Tapolca 
lakóinak, intézményrend-
szerünk dolgozóinak, 
vezetőinek, hogy a város 
hosszú távú, biztonságos 
működésének érdekében 
elviselik a nehézségeket- 

fogalmazott.  Dobó Zoltán 
leszögezte, a költségvetés 
módosításakor legfőkép-
pen az idősek védelmét, a 
szociális rendszer, a köz-
étkeztetés, általában az 
alapszolgáltatások bizton-
ságát tartották szem előtt. 
Máté Sándorné fideszes 
önkormányzati képviselő 
hozzászólásában bírálta, 

de a költségvetésre adott 
fideszes igenekkel béke-
jobbot is nyújtott Dobó 
Zoltánnak és az Egység-
ben Tapolczáért Egyesület 
képviselőinek. – A Fidesz 
tapolcai képviselői első-
sorban a veszélyhelyzet 
fennállása miatt igennel 
szavaznak most a város 
költségvetésére. Szeret-
nénk gesztust gyakorolni 
a képviselő-testület felé, 
hogy a város életlehetősé-
gein javíthassunk. Azon-
ban ennek ellenére úgy 
gondoljuk, hogy a koráb-

ban elhangzott sértege-
tések, megalázások nem 
méltóak a polgármester 
úrhoz és a testület töb-
bi tagjához sem. Ezzel az 
első lépést megtettük, a 
többi Önökön múlik – fo-
galmazott Máté Sándor-
né. Dobó Zoltán erre úgy 
reagált, hogy egy olyan 
önkormányzati választási 
kampány után, ami Tapol-
cán zajlott le, sértegetés-
ről, sértettségről beszélni 
nevetséges. – Mivel önök 
most az első lépést meg-
tették az együttműködés 
felé, mi segítünk a további 
lépések megtételében, az 
irányváltásban – fogadta 
el a város polgármestere 
az együttműködési szán-
dékot. A napirendi pon-
tok között szerepelt a ta-
polcai gyermekétkeztetés 
árának módosítása is. A 
polgármester elmondta, 
az alapvető élelmiszerek 
árában 30-35-40 százalé-
kos áremelkedés történt 
az elmúlt hónapokban, 
ehhez képest szerény ár-
korrekcióval él a tapolcai 
diák- és közétkeztető cég. 
Teljes egyetértésben saját 
forrást biztosított a Wass 
Albert Könyvtár és Múze-
um szakmai támogatását 
jelentő Kubinyi Ágoston 
programban kiírt pályá-
zathoz a város. A pályázat 

tartalmáról, részleteiről 
Dr. Décsey Sándor képvi-
selő tájékoztatta a képvi-
selőket. Döntöttek több 
önkormányzati ingatlan 
értékesítésre kijelöléséről 
és egy közelmúltban le-
zajlott, nagy értékű orvosi 
műszer adomány tovább 
dományozásáról is a Pécsi 
Tudományegyetem Orvo-
si kara oktatási központja 
javára, az ügy részleteit a 
leginkább illetékes Rig La-
jos országgyűlési képvise-
lő ismertette. Elfogadta az 
önkormányzati testület a 
város intézményeit érintő 
belső ellenőrzések ered-
ményeit és a vegyes ügyek 
között Dr. Décsey Sándor 
könyvtárigazgató öt évre 
történő kinevezését is. Ez 
utóbbinak már többedik 
alkalommal “ugrott neki” 
a testület, Dr. Décsey Sán-
dor vezetői mandátuma 
ugyanis fél éve lejárt, pá-
lyázatát pedig a korábbi 
összetételű testület nem 
támogatta, pedig egyéb 
pályázó nem akadt a po-
zícióra. Ezúttal minden 
bizottság és képviselő 
igennel voksolt. Szintén a 
vegyes ügyek között sza-
vazta meg a testület a helyi 
versenysport költségvetési 
megtakarítások okán tör-
ténő csökkentett támoga-
tását is. /tl/

Egy perc néma főhajtással adóztak a tapolcai képviselők a közelmúltban elhunyt  
Reindl Erzsébet gyémántdiplomás pedagógus, Tapolca díszpolgára, nagy tudású 
helytörténeti kutató emlékének                                                                                  Fotó:tl

A költségvetést 
érintő 
veszteségek 
miatt 
a körülményekhez 
igazították 
a célokat és 
feladatokat
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Fenyvesi Zoltán az ország költségvetéséről és a helyi strand 
idei zárva tartásáról is véleményt mondott Tapolcán
Sikerként értékelte a ko-
ronavírus-járvány kor-
mányzati kezelését,  a 
térség egészségügyi intéz-
ményeinek helytállását, 
bemutatta az ország új 
költségvetését és elmond-
ta, hibásnak tartja a ta-
polcai termálstrand zárva 
tartását.  Fenyvesi Zoltán 
a térség országgyűlési 
képviselője a Tapolcai Mé-
dia, a Tapolcai Városi te-
levízió főszerkesztőjének 
vendége volt a napokban, 
ahol a Tapolca- Szigliget 
kerékpárút és a tervezett 
városi tanuszoda sorsa is 
szóba került.

Sikeresen túl vagyunk egy 
rendkívül nehéz időszak 
első szakaszán, ezért kö-
szönet jár a magyar kor-
mánynak, a magyar embe-
reknek, az egészségügyben 
dolgozóknak egyaránt- 
méltatta az elmúlt hónapok  
járvány elleni kormányzati 
erőfeszítéseit Fenyvesi Zol-
tán a városi televízió stú-
diójában Kovács Melinda 
kérdéseire válaszolva. A 
parlamenti képviselő sze-
rint, Magyarország, a ma-
gyar kormány jól kezelte 
a válságot.  Azzal, hogy a 
kormányfő kezébe adta a 
döntés jogát elérte, hogy ” a 
3 órakor megszületett dön-
tés  4 órakor már megjelent 
a közlönyben és azonnal 
elindulhatott egy repülő-
gép a védőfelszerelésekért, 
lélegeztető gépekért a ki-
bocsátó országba”. – A be-
szerzéseknél tartalék kép-
zésre törekedtünk, hogy 

másokon is segíthessünk, 
hiszen az később megtérül 
gazdasági és diplomáciai 
téren is. Nem véletlen az 
sem, hogy Kína segítsége 
négy országot érintett, az 
egyik pedig éppen Magyar-
ország volt- mondta Feny-
vesi Zoltán. A képviselő 
szerint, a multifunkciós aj-
kai kórház járványkórház-
zá alakítása jó és racionális 
döntés volt, hiszen Ajka 
rendelkezett eleve fertőző 
osztállyal, a tapolcai, pápai 
és veszprémi kórház pe-
dig át tudta venni az ajkai 
kórház ápoltjait. – Ajkán 
egyetlen egészségügyi dol-
gozó sem fertőződött meg, 
ezért pedig hála, dicséret és 
köszönet jár a kiváló szak-
embereknek- mondta. Ma-
gyarország új költségvetése 
is szóba került az interjú-
ban. A képviselő hangsú-
lyozta, hogy új költségve-
tési szisztémát alkalmazott 
a kormányzat, amely egy-
szerre tartja szem előtt a 
gazdasági növekedést, a 
járvány elleni védekezést 

és az emberek mindennap-
jait befolyásoló tényezőket 
egyaránt. – Az új költség-
vetésben nincsenek konk-
rétumok, azokban keret-
összegeket határozott meg 
a kormány, ezek között 
pedig tág mozgástér nyílik. 

3000 milliárdos tétel a jár-
ványügyi védekezésre, az 
egészségügyi kiadásokra és 
fejlesztésekre van elkülö-
nítve. Mivel ezen belül nin-
csenek konkrét számok, 
később dől el, hogy kór-
házfejlesztésekre, vagy ép-

pen védekezésre fordítjuk 
a forrásokat, hiszen nem 
tudhatjuk, hogy mi lesz a 
jövőben. 2600 milliárd fo-
rint  gazdaságfejlesztésre, 
élénkítésre van félretéve, 
hiszen a gazdaság sok sze-
replőjét rendkívül hátrá-
nyosan érintette a járvány, 
segítenünk kell a gazdasági 
társaságokat, mert ők biz-
tosítják a magyar munka-
helyeket. 150 milliárddal 
többet költhetünk majd  
egészségügyi költségek-
re, 80 milliárddal többet 
az oktatásra, 70 milliárd 
forinttal több jut a csalá-
dokra, 320 milliárd forint 
többlettel gazdálkodhat a 
nyugdíjkassza.  118 milli-
árd forinttal kapnak többet 
az önkormányzatok is.  Ez 
utóbbiak kivették részüket 
a járvány kezeléséből, a 
nekik jutó plusz forrásokat 
nyilvánvalóan le kell hív-
ni, realizálni kell és napi 
szintre le kell bontani. Arra 
a  kérdésre, hogy az önkor-
mányzatok veszteségeire, 
az  iparűzési adó és a gép-
jármű adóból befolyt pénz-
összegek elvonására gyógy-
ír lehet-e a plusz forrás, azt 
mondta Fenyvesi Zoltán, 
bízik benne, hogy igen. A 
képviselő szerint, Tapolca 
költségvetését nagyság-
rendjében nem rengette 
meg az elvonás. – A stran-
dot ezért  indokolatlan volt 
bezárni, amikor itt van egy 
gyönyörű fürdő, amely-
nek működtetésére igenis 
lehetett volna forrásokat 
találni. A strand megnyi-
tását a helyi Fidesz frakció 

szorgalmazta, a költség-
vetés alakításakor ebben a 
kérdésben támogatta vol-
na az önkormányzatot, hi-
szen jó ügyet szolgálnának 
vele- adott hangot vélemé-
nyének Fenyvesi Zoltán. A 
már évek óta téma Tapol-
ca-Szigliget kerékpárútról 
azt mondta a képviselő, 
hogy az már a közbeszer-
zések fázisában van, 2021 
végére elkészülhet, ám a 
forrás, amiből az megépül-
hetne ma már nyilvánvaló-
an látszik, hogy kevés lesz. 
– Kormányzati segítségre 
lesz szükség, amelyet ez 
idáig a hozzám fordulók 
megkaptak-fogalmazott. A 
tapolcai állami tanuszoda 
építés körüli vitákról azt 
mondta a térség ország-
gyűlési képviselője, hogy 
nyilvánvalóan lesz tan-
uszoda, hiszen arra a szán-
dék és a pénz is megvan. 
– Tapolca 2017-ben három 
helyszínt jelölt meg építési 
területként, ebből válasz-
tottak ki egyet, amit akkor 
mindenki elfogadott. Dobó 
Zoltán polgármester azon-
ban később egy negyedik 
helyszínt jelölt ki, a meg-
előző terveket félre kellett 
tenni és mindent újra kel-
lett tervezni, helyszínre, 
időpontokra, új paramé-
terekre. Emiatt csúszik a 
beruházás, de én bízom 
benne, hogy hamarosan 
megépülhet a tanuszoda. 
Ám ez nem a kormányon 
múlik, hanem a nemzeti 
sportközpontok és a város 
egyezségén- állította Feny-
vesi Zoltán.  /tl/

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő         Fotó: TVT

Mivel csak
költségvetési 
keretszámok 
vannak, később 
dőlhet el, hogy
kórházfejlesztésre, 
vagy éppen 
járványügyi 
védekezésre 
fordítják a pénzt

Tapolca Német Nemzeti-
ségi Önkormányzata múlt 
héten tartotta a 2019-es 
évről szóló költségvetési 
beszámolóját. A testület 
gesztust gyakorolva, egy 
szerényebb pénzügyi tá-
mogatással is élt a város 
önkormányzatának irá-
nyába.
 
Schönherrné Pokó Ildikó, 
a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal pénzügyi 
irodájának vezetője az írá-
sos előterjesztést értékelve 
elmondta,  a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat jól 
gazdálkodott a tavalyi év 
során, amely végül sikeres-
nek mondható gazdasági 

évet eredményezett. – A 
rendelkezésre álló támo-
gatást elsősorban dologi 
kiadásokra használták fel, 
visszafizetési kötelezettsé-
gük pedig nem keletkezett- 
mondta.
– Mindig a programjaink-
hoz illesztettük a költségve-
tésünket és annak pénzügyi 
keretein belül maradtunk. 
Hitelre, külső pénzügyi se-
gítségre nem volt szüksé-
günk- értékelt Molnár Atti-
la elnök, aki a vegyes ügyek 
között egy felajánlással is 
élt, 50 ezer forintot ado-
mányozott a nemzetiségi 
önkormányzat nevében a 
Covid járvány következ-
ményeinek enyhítésére. Az 

indoklásban elhangzott, a 
megelőző években Tapolca 
város támogatta a német 
nemzetiségi önkormány-
zat munkáját, ezúttal, bár 

szerény mértékben, de a 
járvány miatt keletkezett 
városi veszteségek enyhí-
téséhez ők is szeretnének 
hozzájárulni. /tl/

Elfogadták a beszámolót és megszavazták, 
hogy pénzzel is támogatják a várost

Pem Imre elnökhelyettes, Molnár Attila elnök és Mol-
nárné Resch Myrtill képviselő                                Fotó: tl



...folytatás az első oldalról...
Főként csehek, lengyelek, 
németek tértek be mosta-
nában az irodába, ám még 
ők is kevesebben vannak, 
mint az előző években – 
árulta el Böröndy Tamás. 
Megtudtuk, a két főállá-
sú munkatárs mellett, – a 
tavalyi 4-5 helyett – idén 
két diák segíti a sokoldalú 
szakmai munkát a fennál-
lásának 25. évét ünneplő 
helyi információs irodá-
ban. A Tamási Áron Mű-
velődési Központban is 
elindult az intenzív mun-
ka, ahogy arról már június 
26-i nyomtatott lapszá-
munkban bővebben is be-
számoltunk. A nyári prog-
ramok összeálltak, bíznak 

benne, hogy szeptembertől 
már visszazökkenhetnek 
a normál kerékvágásba. 
Barczáné Tóth Boglárka 
intézményvető elmondta, 
a megelőző években a leg-
nagyobb látogatószámot 
vonzó nyári szórakoztató 
rendezvénysorozat, a Ta-
polcai Ünnepi Napok és 

Borhét programjai idén 
nagyobb hányadukban 
elmaradnak. A Templom 
dombi augusztus 20-i ün-
nepséget, a hozzá kötődő 
programokkal megtartja a 
város, ahogy elkezdődött 
Családi Nap elnevezéssel 
a 22-i pörköltfőző verseny 
és ahhoz kapcsolódó spor-

tos, szórakoztató, színpadi 
produkciók szervezése is. 
A Tóparti LégyOtt hangu-
latos nyáresti koncertjeit az 
idei nyár második felében a 
korábban megszokott heti 
két esemény helyett, ezúttal 
péntekenként élvezhetjük. 
Jól ismert tapolcai  kultu-
rális csoportok, együtte-
sek produkcióit láthatja, 
hallhatja majd a közönség. 
A város művelődési intéz-
ménye - ahogy azt vezetője 
megfogalmazta- úgy készül 
a szeptemberre, illetve az 
utána következő hónapok 
kulturális rendezvényeivel, 
mintha a járványveszély el-
múlt volna. Bíznak abban, 
hogy munkájuk nem lesz 
hiábavaló. A többfunk-

ciós Belvárosi Közösségi 
Ház, a városi mozi hason-
lóan a Tapolca Kft. egyéb 
intézményeihez, három 
hónapnyi kényszerszünet 
után, július első napjaiban 
nyitott a filmrajongók irá-
nyába. Bakonyi Veronika a 
mozi vezetője és munkatár-
sai azt tapasztalták, hogy a 

látogatók száma gyakorla-
tilag elérte a járványügyi 
intézkedések előtti időszak 
(akkor már némileg vissza-
fogott) forgalmát, de bőven 
alatta marad a tavalyi év 
azonos időszakához ké-
pest. Ez viszont leginkább 
a nagy filmforgalmazók 
“kivárásának” is tulajdo-

nítható – tudtuk meg. Ők 
ugyanis arra várnak, hogy 
az amerikai filmszínházak 
megnyissanak, addig vi-
szont marad a korábban 
már vetített kínálat. Bako-
nyi Veronika elmondta, az 
első időszakban külső okok 
miatt gyakran kellett mó-
dosítaniuk a műsort, talán 
július végétől normalizá-
lódhat a helyzet, reménye-
ik szerint akkor már napi 
több vetítést is le tudnak 
bonyolítani. A műsorban 
egy héten belül nem kell 
változásra számítani, de 
egy héten túl továbbra sem 
tudnak biztos műsorter-
vet ígérni a mozi munka-
társai. Augusztusra pedig 
már a honi filmszakma is 
előrukkol egy új közönség-
filmmel, melyet a digitális 
technikának köszönhetően 
premier időszakban vetíte-
nek majd. Végéhez közelit 
egy 12 fős terem kialakítá-
sa, mely az „art” besorolá-
sú, művészfilmek kedvelőit 
lesz hivatott szórakoztatni, 
ezzel biztosítva a nagy-
terem részére a nagyobb 
látogatottságot jelentő 
sikefilmek vetítésének he-
lyet. E hónapban infra-
strukturális fejlesztésre is 
pályázik a mozi, többek 
között világítás korszerűsí-
téshez, jegyfoglaló-jegyki-
adó rendszer fejlesztéshez 
szeretnének forrást szerez-
ni- tudtuk meg. A Tapolca 
Kft üzemeltetésében álló 
Sportszálló gazdálkodása 
is nagy veszteséget szenve-
dett el a koronavírus miatt. 
Bakonyi Veronika elmond-
ta, a járvány időszaka alatt 
annyi foglalását veszítette 
el a szálló, mint a tavalyi 
forgalom egésze. Ez azt 
jelenti, hogy a 32 férőhe-
lyes szálló közel 1700 ven-
dégéjszakájának árát nem 
tudták realizálni a három 
és fél hónapnyi zárva tartás 
alatt. Június végétől sze-
rencsére újra elindultak a 
foglalások, a szálló nagyon 
népszerű, hiszen a csarnok, 
a sportpálya közelsége, a 
helybeli étkezés lehetősége  
remek adottsággal rendel-
kezik a különböző sport-
ágak edzőtáborozásaihoz. 
Horváth Dorothy a ren-
dezvénycsarnok, a sport-
telep szervezője elmondta, 
a járványidőszak alatt is 
dolgoztak a munkatársak. 
A sportolók a zárt tereket 
nem tudták használni, de 
a már májustól szabadté-
ri edzésekre, sportolásra 

megnyitott sporttelep nép-
szerűsége kiemelkedő volt. 
Június közepétől minden 
szükséges WHO által aján-
lott óvintézkedés betartá-
sával a belső terekben is 
elindulhattak az edzések, a 
szakosztályi élet. Horváth 
Dorothy külön köszöne-

tet mondott a szabadidős 
és amatőr sportolóknak, 
akik a járványidőszak alatt 
különösen nagy számban 
látogatták a sporttelepet, 
futottak, sétáltak, pihen-
tek a szabadban és tették 
ezt összességében fegyel-
mezetten, a járványügyi 
előírások betartása mel-
lett. „Bízunk benne, hogy 
lelkesedésük továbbra is 

megmarad és rendszeres 
marad számukra a szabad-
ban végzett testmozgás!” 
– tette hozzá szervezőként. 
Róth László a Tapolcai Piac 
és Vásárcsarnok vezető-
je szerint, a piac ma úgy 
működik mintha sohasem 
lett volna pandémiás idő-
szak. A forgalom, a kihasz-
náltság jelenleg nagyon 
jó, még két új kereskedőt 
is be tudtak vonni a piaci 
kínálat szélesítésébe. A pi-
acfelügyelő hangsúlyozta, 
a külső tér megnyitása, az 
első palántavásár hozott 
áttörést a piac életében. 
A város polgármestere és 
képviselői bizalmat szavaz-
tak a szükséges óvintézke-
dések melletti piacnyitás-
nak, ami visszatekintve jó 
döntés volt. A kereskedők 
nagyon fegyelmezettek 
voltak, ahogy a vásárlók 
többsége is (persze nem 
mindenkivel volt konflik-
tusmentes az előírások be-
tartatása) tudomásul vette 
a kötelező orr-száj maszk 
használatot.  Néhány hete 
szerencsére enyhítettek a 
szabályokon, ma már csak 
ajánlott, de nem kötelező 
a maszk a turisták köré-
ben is egyre népszerűbb 
tapolcai piacon- mondta 
el lapunknak Róth László. 
Amint az a fent leírtakból 
is következik, a Tapolca 
Kft. intézményrendszerét 
a koronavírus járvány nem 
mindennapi kihívások elé 
állította és gazdasági, költ-
ségvetési következménye-
ivel állítja az elkövetkező 
hónapokban is. Rédli Ká-
roly igazgató és munkatár-
sai azonban bíznak abban, 
hogy a járványveszély vég-
leg megszűnik, az élet, ha 
lassan is,  de visszatérhet 
a régi kerékvágásba az ön-
kormányzati cégnél. /tl/
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Nem a “második hullámra”, hanem vendégeikre 
várnak a Tapolca Kft. intézményei, dolgozói

Horváth Dorothy  Fotó: tl

Megélénkült az élet a sportcentrumban is   Fotó: archív

A vásártér az első fecske volt amely palánta vásárával 
nyitott a lakosság felé                                                 Fotó: tl

A 32 férőhelyes 
sportszálló 1700 
vendégéjszakáját 
nem tudták 
realizálni 
a járvány miatt. 
Június végétől 
azonban már
intenzíven 
elindultak 
a foglalások
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A labdarúgó NB I. 
2019/2020 -as szezonjá-
nak harmadik helyezett-
je látogatott Tapolcára. 
A Puskás Akadémia FC 
labdarúgói három napos 
mini-edzőtáborban kezd-
ték meg a felkészülést a 
következő idényre. 

A bajnokság végét kéthe-
tes pihenő követte, majd 
egészségügyi állapotfelmé-
réssel és napi két edzéssel 
folytatódott a munka. A 
csapat idén három fronton 
is versenybe száll, hiszen 
a Magyar Kupa, az NB I. 

mellett az Európa Ligában 
is megmérettetik magukat. 
A bronzérmes csapat ve-
zetőedzője Hornyák Zsolt 
elmondta, nagy öröm szá-
mukra, hogy városunkban 
készülhetnek, hiszen min-
den körülmény adott ah-
hoz, hogy a legintenzívebb 
edzésformát végezhessék. 
Elismerő szavakkal beszélt 
a futballpályák és az ellátás 
minőségéről. A jövőre néz-
ve, szeretnék megtartani 
pozíciójukat a tabella ele-
jén és tisztesen helyt állni a 
nemzetközi porondon. Bár 
a csapatból voltak távozók, 
azonban sikerült erősíteni 
is a portugál Joao Nunes 
védővel, aki több poszton 
is bevethető. Emellett ter-
veik közt szerepel további 
játékosok igazolása is. A 
tapolcai edzőtábort kö-
vetően külföldi csapatok-
kal játszanak felkészülési 
mérkőzéseket, elsőként 
a szerb Topolyai SC-vel, 
majd a szintén szerb FK 
Vojvodinaval, a szlovák 
Slovan Bratislavaval vala-
mint a horvát NK Osijekkel. 
Szolnoki Roland is méltatta 
a tapolcai helyszínt, majd 
elmondta, elégedettek az 

elért eredménnyel és sze-
retnének egy kiegyensúlyo-
zott teljesítményt mutató 
játékkal a következő idény-
ben is a tabella élén végez-
ni. Hangsúlyozta, hogy bár 
sok a fiatal a csapatban, a 
tapasztaltabb, rutinosabb 
játékosok segítik, biztatják 
őket így nagyon jó a morál, 
mindenki egy célért küzd. 
Bár a nemzetközi szereplés 
még nem téma az öltöző-
ben, természetesen gőzerő-
vel készülnek a megméret-
tetésre.
                 /Havasi Gábor/

A Puskás Akadémia FC Tapolcát választotta

Hornyák Zsolt vezetőed-
ző elégedett volt a tapol-
cai körülményekkel
                            Fotó: TVT

Szolnoki Roland, 
a bronzérmes együttes 
csapatkapitánya, bizakodó 
a jövőre nézve Fotó: TVT

Tisztelt Szőlősgazdák!

Ismét nemtelen támadás ért bennünket, a Tapolcai 
Tanúhegyek Egyesület tagjait. Egy véndekhegyi szőlő-
tulajdonos (nevét a személyeskedés elkerülése végett 
inkább elhallgatom) bepanaszolt bennünket a tapolcai 
polgármesternél – miszerint mi 2-3 éve a véndekhegyi 
haranglábnál jogtalanul tevékenykedünk. Az elmúlt 
években sajnos többször is előfordult, hogy megvádol-
tak, elmarasztaltak bennünket a haranglábnál folytatott 
állagmegóvó tevékenységünk miatt. Az érthetőség ked-
véért röviden a harangláb történetéről: 1868-ban a helyi 
szőlősgazdák építtették saját költségükön, és védőszent-
jéül a Szent Péter – Pál nevet választották. Nyilván míg 
az építtetők éltek, szeretettel gondozták, majd a későbbi 
generációk megfeledkeztek örökségükről. Az erdő vi-
szont befogadta, szinte megközelíthetetlenné tette, és az 
építmény állaga erősen leromlott. 1984-ben a Tapolcai 
Városszépítő Egyesület renoválta, környezetét pedig az 
odavezető úttal együtt kitisztította. Majd ismét gondos 
gazda nélkül maradt a harangláb és az enyészet lett 
az úr. A 2007-ben megalakult Tanúhegyek Egyesülete 
gondozásba vette, és elhatározta, hogy felújítja és álla-
potát megőrzi. Azóta, tehát 13 éve (és nem 2-3) minden 
évben elvégeztük az esedékes állagmegőrzési munkála-
tokat, soha nem kértünk pénzt ezért a helyiektől. Búcsú 
előtt pedig takarítással, fűnyírással, virágültetéssel tet-
tük széppé azt az ünnepségre. Tettük mindezt azzal az 
örömmel, hogy megőrizhetünk valamit az utókor szá-
mára. Majd 2 évvel ezelőtt megjelent a Tapolcai Újság-
ban egy levél a fent említett panaszos tollából, miszerint 
a harangláb a véndeki gazdák öröksége, és nincs keresni 
valónk a közelében. Akkor mi, tanúhegyesek szívélyes 
hangú levélben invitáltuk a gazdákat, gondozzuk együtt 
épített örökségünket.  Tavaly két helyi család képviselte 
is magát az éves karbantartási munkában. Az idén pe-
dig ismét támadás ért bennünket munkánk miatt, ezért 
úgy döntött a Tanúhegyek Egyesület vezetése, illetve 
tagsága, lemondunk eddigi tevékenységünkről, bízva 
abban, hogy a helyi gazdák hosszútávon gondozás-
ba veszik ezt a kedves kicsi haranglábat, amit eddig is 
gondozhattak volna. Ki tudja miért is nem tették meg? 
Reméljük elhatározásuk nem csak szalmaláng. Kitartást 
kívánunk nekik!
Tanúhegyek Egyesület 2020. 07. 20.

Nyílt levél a Véndekhegy 
szőlősgazdáihoz

 Olvasóink írják...

Az Önök segítségére 
is számít a szerző
Az amatőr színjátszás tapolcai 
története című könyv megjele-
néséhez kéri a tapolcaiak segít-
ségét N. Horváth Erzsébet. -A 
közel 150 évet átölelő, fotókkal 
és dokumentumokkal gazda-
gon illusztrált kiadványban 
nemcsak a múlt színjátszóinak 
kívánok emléket állítani, de a 
jelen lelkes amatőrjeit is be-
mutatom. Természetesen mél-

tó helyet kapnak a könyvben 
azok a papok, tanítók, kultúr-
házvezetők is, akik nélkül nem 
beszélhetnénk tapolcai amatőr 
színjátszásról sem. Külön feje-
zetben fogom bemutatni azo-
kat a Tapolcáról indult, vagy a 
városhoz kötődő színjátszókat, 
akik hírünket vitték a világba.
Nincs színjáték közönség nél-
kül. A tapolcai színjáték tör-
ténete valójában a közönség 
története is. A könyv a koron-
ként változó publikum bemu-

tatására is vállalkozik. Ameny-
nyiben az Önök birtokában az 
amatőr színjátszással, vagy a 
korabeli Tapolcával kapcsola-
tos dokumentumok vannak, 
kérem, juttassák el az alábbi 
címre, hogy azokat -a forrás 
és az adatközlő megjelölésé-
vel-a könyvben megjelentet-
hessem. N. Horváth Erzsébet 
8300 Tapolca,Vajda János utca 
21.sz. Mobil: +36 30 55 99 134 
E-mail:nhorvatherzsebet@ 
gmail.com
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Elmaradt a strandnyitás - sérelmezte
a város helyi Fidesz szervezete
“A vészhelyzet ideje alatt 
voltak olyan fegyelme-
zettek a tapolcaiak, hogy 
megérdemeljék július-
ban, illetve augusztusban 
a  strandolást, a pihe-
nést.” A helyi strandfürdő 
parkolópályára állítását és 
a közösségi közlekedés ko-
rábbi leállítását  sérelmez-
te a Fidesz-KDNP tapolcai 
szervezete a fürdő bejára-
tánál tartott sajtótájékoz-
tatóján.”

Horváth Ernő a párt he-
lyi szervezetének elnöke 
szerint, az ország strand-
jai megnyitottak, vállalva 
az azzal járó egészségügyi 
kockázatokat is. Úgy fo-
galmazott, a strandfürdő 
kiváló rekreációs, jóléti 
szolgáltatást nyújt, azt kár 
volt elvonni a város lakó-
itól, akik felnőtt emberek, 
tehát képesek eldönteni, 
hogy vállalják-e az egész-
ségügyi  kockázatokat. A 
strand bezárásának gazda-
sági indokait is gyenge lá-
bakon állónak tartja a helyi 
Fidesz-KDNP.
Hangsúlyozták, a város 
költségvetésében 40 mil-
lió forint van elkülönítve a 

strand üzemeltetésére. – Ha 
a város vezetése június else-
jén úgy dönt, hogy elindítja 
a strand megnyitásának fo-
lyamatát, akkor gyakorla-
tilag egy hónap bőségesen 
elegendő lett volna arra, 
hogy a két legmelegebb 
nyári hónapban megnyit-
hassák a létesítményt- ál-
lítja a helyi pártvezető. A 
fürdőzök létszámának elő-
írt korlátozása sem ütközik 
semmiféle nehézségbe, hi-
szen amint az engedélyezett 
létszám betelt, egyszerűen 
csak ki kell tenni a megtelt 
táblát, amint az a szigligeti, 
vagy ábrahámhegyi stran-

dokon is látható-fogalma-
zott Horváth Ernő, aki sze-
rint egy városi strand, egy 
művelődési intézményhez 
hasonlóan  nem üzleti ala-
pon működik, annak mű-
ködtetéséhez egy városnak 
biztosítania kell a pénzügyi 
és egyéb feltételeket. A helyi 
buszközlekedés járványidő-
szaki felfüggesztését sem 
tartja jó döntésnek a kor-
mánypárt helyi szervezeté-
nek vezetője. – Diszelből, 
vagy a lakótelepről bejutni 
a városba,  különösen az 
időseknek okozott nehéz-
séget, Tapolcán a bevásár-
ló központok látogatása, a 
bevásárlás elvégzése prob-
lémás a közösségi közleke-
dés nélkül. A hazai városok 
általában nem állították le 
közösségi közlekedésüket, 
hiszen veszteségeiket az 
állam átvállalja, azok egy 
benyújtott  pályázat kere-
tében megtérülnek. Ennek 
egy feltétele van, a közössé-
gi közlekedést egész évben 
működtetni kell, ennek hi-
ányában semmiféle kom-
penzációra, visszaigénylési 
lehetőségre nem számíthat 
a város- hangsúlyozta Hor-
váth Ernő. /tl/

A helyi Fidesz sajtótájé-
koztatójának pillanata a 
városi strand előtt Fotó: tl

A Mi Hazánk Mozgalom 
megyei elnöke szerint, 
álságos, balliberális kö-
rök által szervezett bűn-
cselekmények sorozata 
az,  amit a “Fekete életek 
számítanak mozgalom” 
művel világszerte. – Cse-
lekedeteik, szólamaik 
mélyen sértik a magyar 
embereket is! – hangsú-
lyozta Eszli István a párt 
minapi tapolcai sajtótájé-
koztatóján. A Mi Hazánk 
az augusztus 22-i már 
engedélyezett budapesti 
Pride felvonulásra ellen-
tüntetéssel válaszol, a pe-
dofil bűnelkövetők ellen 
pedig a mainál sokkal 
keményebb fellépést vár 
a döntéshozóktól, sőt lis-
tázná is őket.

Magyar ember nem térdel 
le, csak Isten előtt, vagy 
ősei előtt tisztelegve- adott 
hangot véleményének a 
politikus, aki szerint bőr-
színtől függetlenül a nor-
malitásnak, a törvénytisz-
teletnek kell uralkodnia a 
világban.
– A Mi Hazánk minden 
erejével fellép a társadal-
mat megosztani akaró 
mozgalmak, cselekedetek 

ellen. Reméljük, hogy a 
normalitáspárti emberek 
véleménye kerül a jövőben 
előtérbe és együtt megelőz-
zük azt, hogy az amerikai 
eseményekhez hasonló 
szörnyűségek hazánkban 
is megtörténjenek- hang-
súlyozta Eszli István, aki a 
budapesti Pride fesztivált 
sem engedélyezné. – A 
budapesti liberális város-
vezetés a kormány támo-
gatásával engedélyezte 
az idei melegfelvonulást. 
A heteroszexuális társa-
dalmat sértik és diszkri-
minálják ezek a felvonu-
lások, amelyek 100 ezres 
nagyságrendben zajlanak 
világszerte, miközben a 
felvonulók törvényesnek 
minősített bűncselekmé-
nyek sorozatát valósítják 
meg. Semmiképpen nem 
lehet törvényesnek nevez-
ni azokat a cselekményeket 
amelyek emberi jogokba 
ütköznek, jogi problémá-
kat vetnek fel, közerkölcsöt 
sértenek. Ezek a felvonulá-
sok nyílt téren zajlanak, 
a környező házakból, az 
utcákról tízezernyi ember, 
gyermek, idős láthatja Bu-
dapesten is. Különösen fel-
háborítónak tartjuk, hogy 

az ország összes pártja 
közül kizárólag a Mi Ha-
zánk Mozgalom az, amely 
ellentüntetést szervezve, 
egyedüliként lép fel a Pride 
ellen. Tüntetésünket, de-
mokratikus véleménynyil-
vánításunkat nevetséges 
indokok alapján elutasítot-
ta a rendőrség, mi azonban 
– ahogy azt alelnökünk 
- Novák Előd is megerősí-
tette- ott leszünk!  A hatal-
mas port kavart Kaleta-féle 
pedofil ügyről szólva Eszli 
István elmondta, hogy 
pártja felvetette:  a lakosság 
védelmében listázzák a pe-
dofil embereket Magyaror-
szágon. – Elvárjuk a kor-
mánytól, hogy minél előbb 
szigorítsa a büntető tör-
vénykönyvet annak érde-
kében, hogy a pedofiliához 
köthető bűnelkövetés  a le-
hető legsúlyosabb kategó-
riába essék. Ami örömteli 
számunkra, hogy a Fidesz, 
a Mi Hazánk ötletét lopva 
el ugyan, de már elismeri, 
hogy a pedofil elkövetőket 
listázni kell, hiszen min-
den tisztességes magyar 
embernek joga van tudni, 
hogy ki él a környezeté-
ben- nyomatékosította a 
párt területi vezetője. /tl/

Pedofilia, Pride, fekete-mozgalom

A Fidesz képviselői fél-
tékenyek a tapolcaiak si-
kereire és  úgy kritizálják 
a költségvetést is érintő 
döntéseket, hogy azok 
tárgyalásán nem vettek 
részt.  Ez így csak utóla-
gos okoskodásnak tűnik! 
– fogalmazott a város 
polgármestere.
 
– Azt látom, hogy a Fidesz-
KDNP helyi csoportja fél-
tékeny a tapolcaiak sike-
reire, hiszen Tapolcán a 
koronavírus- járvány ide-
jén nem volt komolyabb 
megbetegedés, nem volt 
halálos áldozat, miközben 
országosan közel hatszáz 
volt a vírus következté-
ben  elhunytak száma. Ez 
a siker annak köszönhető, 
hogy Tapolcán idejében 
meghoztuk a szükséges 
döntéseket az emberi élet 
védelmében, ugyanakkor 
a város költségvetésének 
egyensúlyban tartása ér-
dekében is megtettünk 
mindent, amit csak lehe-
tett- reagált Dobó Zoltán 
a délelőtti Fidesz-KDNP 
sajtótájékoztatón elhang-
zott kritikákra.
A polgármester elmond-
ta, a városi strand működ-
tetésére korábban elkülö-
nített 40 millió forintot 
– hasonlóan az ország 30 
hasonló adottságú, idén 
zárvatartó fürdőjéhez-  a 
létesítmény fenntartásá-
ra, állagmegóvására for-

dítják, de a működtetés-
sel járó 14 millió forint 
körüli  veszteséggel nem 
akarták megterhelni az 
amúgy is  jelentős veszte-
ségeket elszenvedő költ-
ségvetést. – Semmilyen 
támogatást, ötletet nem 
kaptunk a Fidesz képvi-
selőitől arra vonatkozó-
an, hogy miként tudnánk 
még jobban megvédeni 
a tapolcaiakat, vagy ho-
gyan tudnánk még haté-
konyabban gazdálkodni 
forrásainkkal. Ezek a kri-
tikák így csak utólagos 
okoskodásnak tűnnek- 
fogalmazott Dobó Zoltán. 
A helyi buszközlekedés 
korábbi leállításáról szól-

va azt mondta a polgár-
mester, hogy azt a döntést 
a magyar kormány akkori 
javaslatai alapján hozta 
meg a városvezetés, hi-
szen az ország vezetése  a 
tömegközlekedés helyett,  
az egyéni közlekedési mó-
dokat propagálta a véde-
kezésben. – Leginkább a 
nyugdíjasokat és a gyere-
keket, a két legveszélyez-
tetettebb korosztályt kí-
vántuk megvédeni a helyi 
buszközlekedés ideiglenes 
felfüggesztésével. A kor-
mányzat azt kérte, hogy 

mindenki maradjon ott-
hon, sajnálom, hogy pont 
őket küldték volna “vágó-
hídra” azok, akik akkor és 
most is kritizálják dönté-
sünket- hangsúlyozta a 
helyi sajtó munkatársai 
előtt a polgármester. A he-
lyi közösségi közlekedés 
veszteségei kormányzati 
megtérítésének – a kriti-
kákban elhangzott-  “el-
vesztéséről” is szót ejtett 
Dobó Zoltán. Elmondta, 
a tavalyi évben 16 millió 
forintot  igényelt a város a 
tömegközlekedés veszte-
ségeinek pótlására, azon-
ban mindössze  2 millió 
körüli összeget kapott. – 
Az elmúlt évek országos 
tapasztalatai alapján átla-

gosan 5-8 százalékát téríti 
meg az állam a vesztesé-
geknek. Azzal, hogy 6 hét-
re felfüggesztettük busza-
inkat, ennél jóval többet 
takarítottunk meg- muta-
tott rá a kritika  financiális 
vetületére Dobó Zoltán.
                   /Töreky László/

A polgármester válasza 
a strandügyben

Dobó Zoltán reagált Fotó: tl

A zárvatartás 
miatti strandi
megtakarítást
a létesítmény 
állagmegóvására, 
fenntartására 
fordítja a város
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Ha összehasonlítjuk a Ta-
polcától keletre lezajlott 
2. világháborús ütközete-
ket (mint az 1945. márci-
us 23-i veszprémi csatát 
és a március 25-én Tótvá-
zsonynál vívott heves har-
cokat), akkor a városunk 
birtoklásáért lefolytatott 
harccselekmények időtar-
tam és veszteségi mutatói 
lényegesen mérsékeltebb 
végeredményt mutatnak. 
Ennek ellenére a harc 
közben megsemmisült 
lánctalpas és féllánctalpas 
technika darabszáma Ta-
polca esetében is méltán 
nevezhető meglepőnek.

A szovjet részről elvesztett 
páncélosok (5 db T-34-es 
és 4 rohamlöveg) közül a 
T-34-eseket közelharcban, 
kézi páncéltörő eszközzel, 
úgynevezett páncélököllel 
lőttek ki a német 128/I-es 
páncélgránátosok és a 12. 
páncélos utászszázad kato-
nái. A rohamlövegek közül 
kettőnek nem ismerjük a 
pusztulási körülményeit. 
Két db. Tapolca felé haladó 
Szu-76-os rohamlöveget 
a viszlói országút men-
tén álló kőkereszttől úgy 
100 méterrel a város felé, 
német PAK-40-es tank-
elhárító ágyúkkal mértek 
be és találtak telibe. De 
ez már az itt meglapuló 1. 
páncéloshadosztály-beli 
Rolf Stoves alezredes ve-
zette harccsoport páncél-
vadászainak a kilövése volt, 
akik a Sümeg felé vivő erdei 
országutat próbálták meg 
tartani még egy kis ideig 
a hátrálóban lévő sajátjaik 
számára. A két jól álcázott 
német ágyú kezelői mint-
egy 10 gránátot lőttek ki a 
két szovjet rohamlövegre 
és mindkettőn két-két ta-
lálatot értek el, amelyek-
től azok felrobbantak. De 
utóbb a német lövegek 
kezelőszemélyzetének sem 
kedvezett a hadiszerencse. 
Csoportos tragédiájukkal 
majd a láthatatlan tapolcai 
katonasírok kapcsán talál-
kozunk még. A Tapolcát 
ideiglenesen tartani pró-
báló német csapatok ösz-
szesen 7 harckocsijukat 
vesztették el. Ezek közül a 
Halastó-pusztai bekötőút 
északi oldalánál kilőtt Pz. 
IV-es tank kivételével a 
többit mind a saját kezelő-
személyzete tette harckép-
telenné. A súlyos üzem-
anyaghiány miatt ezekből a 
harckocsikból a Haraszton 
végzett hátráló manőverek 
során, tulajdonképpen üt-
közet közben fogyott ki az 

utolsó csepp benzin is. Így 
járt a Véndek-hegyi dűlőút 
és a zalahalápi iparvasút 
kereszteződésénél elakadt 
Pz. V „Párduc” és a mai 
Fenyves utca vonalában a 
Haraszt nyugati szélén le-
állt Pz. IV-es és egy másik 
Párduc. A kezelőszemély-
zetek ilyenkor a már jól 
begyakorolt fogások sze-
rint kalapáccsal rávertek 
egy nagyot a karburátorra, 
vagy a gyújtáselosztóra, 
esetleg mindkettőre, vagy 
ha volt rá mód meg idő, 
a tank küzdőteréből utol-
sóként távozó 
harckocsizó be-
hajított valame-
lyik búvónyíláson 
egy kibiztosított, 
„krumplinyomó-
nak” is emlegetett 
nyelesgránátot. 
Bármelyik mód-
szer esetén a 
harcjármű ment-
hetetlenül hasz-
n á l h a t a t l a n n á 
vált, így hiába 
került az ellenség 
kezére. A fenti 
haraszti tankok 
közül az elsőt a személy-
zete kézigránáttal rongálta 
meg, előtte azonban volt 
még idejük kiszerelni a lö-
veg závárzatát és a rádiót is. 
A lövegtornyot forgató kézi 
mechanika azonban telje-
sen ép maradt. A tapolcai 
harcok utáni hónapokban 
kertvárosi kiskamaszok 
jártak ide „körhintázni”: 
ketten kiültek a lövegcső 
végére, egy belül teker-
te a forgattyút, majd cse-
re – unásig. Játszótérré 
és egyben újrafeldolgozó 
műhellyé vált a másik két 
haraszti-városszéli tank is, 

és ezekben sem tett túl nagy 
kárt az önrobbantás. A Pz. 
IV-esnek például üzem-
képes maradt a homlok-
géppuskája, amelybe még 
be volt fűzve az utolsó, el 
nem lőtt heveder. De csak 
a legelső kiskamasz csa-
pat megjelenéséig. Mi más 
is történhetett volna? Az 
egyik főgézengúz ráhúzott 
az elsütőbillentyűre, mire a 
géppuska egy pillanat alatt: 
„kikente az egész hevedert 
és a Billege felé a süme-
gi utat tolták meg vele.” 
Aztán iszkiri haza! A két 

tank alkatrészeiből és fel-
szerelési tartozékaiból még 
ma is akad ez-az egyik-
másik kertvárosi sufniban 
és barkácsműhelyben. 
Számomra például egy 
lövegcsődarab híre volt 
a legmeglepőbb. Bent a 
városban a mai Polgár-
mesteri Hivatal főbejá-
rata előtti úttesten is állt 
egy benzinhiány miatt 
hátrahagyott Pz. V Pár-
duc, illetve a mai Katonai 
Emlékpark területén egy 
hasonló okokból ottma-
radt Bergepanther típusú 
műszaki mentőharckocsi. 

A város szélén legalább 
három német SdKfz. típu-
sú félhernyótalpas lövész-
páncélos is megsemmisült. 
Egy SdKfz. 250-es és egy 
251-es valahol a település 
korabeli északkeleti pere-
mének utolsó házai köze-
lében vált harcképtelenné, 
de hogy találat vagy üzem-
anyaghiány miatt-e? – azt 
nem tudjuk. Mint ahogy 
az esetek pontos helyét 
sem sikerült még megálla-
pítani. A járműveket aztán 
darab idő múltán a helyi 
ezermesterek lassacskán 

teljesen szétszede-
gették és különféle 
célokra felhasz-
nálgatták, mert 
igazán hasznos 
lehetőségek rejlet-
tek bennük. (Csak 
zárójelben: láttam 
olyan tyúkudva-
ri ganéjdombot, 
amelynek az olda-
lait ilyen hadijár-
mű páncéllemezei 
támasztották hosz-
szú évtizedeken 
át.) Különösen a 
gumírozott futó-

görgők voltak kapósak. A 
tapolcai utcákon több pél-
dány is házi alkotású taliga 
és kordé kerekeként foly-
tatta 1945 utáni, immár bé-
kés alkalmazású pályafutá-
sát. E görgők közül még 5-6 
évvel ezelőtt is 5-6 példányt 
rágott a rozsda egyik-másik 
Halápi úti és Bem apó utcai 
udvar kertvégében. A har-
madik SdKfz. (ez a 251-es 
változat volt) 1945. március 
27-én 11 óra magasságában 
épp gyors iramú menekü-
lő menetben volt kifelé a 
városból, amikor a Sümegi 
úti vasúti átjárónál szovjet 

páncéltörő telitalálat érte. 
Talán az országúton szem-
ből felbukkanó Szu-76-
osok intézték el, vagy a Séd-
völgy irányából megjelenő 
harckocsik találták el. A 
találat következtében a lö-
vészpáncélos vontatmánya, 
egy 37 mm-es „Zwilling”, 
vagyis kétcsövű légvédelmi 
gépágyú leszakadt, a pán-
célkocsi az útmenti árokba 
futott, a vezető pedig életét 
vesztette. Idővel ezt a harc-
járművet is szétszerelgették 
és ami hasznosítható volt 
belőle, azt bárki vihette a 
legjobb belátása szerint. 
De mégse mindent. Miu-
tán az eset ismertté vált a 
helytörténeti irodalomban, 
2002 folyamán műkedvelő 
magánkutatók műszeres 
terepvizsgálatot végeztek a 
helyszínen és környezeté-
ben. Tudták azt, hogy egy-
egy ilyen helyen akár 100 
év után is akadhat legalább 
egy-egy szakadt csavarfej. 
A kis Séd-patak kiszáradt 
medre nem is okozott csa-
lódást. A bokrok alján, a 
humuszrétegbe ágyazódott 
ilyen-olyan későbbi kelet-
kezésű hulladékok között 
és alatt bizony ott lapult 
néhány apróság a lövész-
páncélosból is. A legszebb 
találás egy már kopottas 
„sivatagsárga” festésű hid-
raulikus munkahenger 
volt, amely tartozhatott a 
félhernyótalpas futóművé-
hez, de a Zwilling kiegyen-
súlyozó szerkezetéhez is. 
Mivel csak hírből hallot-
tam, így nem tudhatom 
biztosan és sajnos már a 
megtalálót sem kérdezhe-
tem.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Tank kilövések és félhernyótalpasok  75 éve történt  

Kilőtt német Párduc. Legtöbbjükből visszavonulás közben fogyott ki az utolsó csepp üzemanyag    (pinterest.com)

Az egyik Bem apó utcai futógörgő tábori 
szürkével újrafestve                                Fotó: HL
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35 mindenre elszánt kis-
katona tett záróvizsgát 
a TIAC VSE és Vitárius 
György közösen szerve-
zett és katonai táborában. 
A három tábor (foci, ka-
tonai, tanúhegyek) alatt 
120 fiatalt tudtak fizikai 
aktivitásra, figyelemre, fe-
gyelemre, sok új ismeret 
elsajátítására ösztönözni 
Tapolcán. Hiszem, hogy a 
katonai tábor résztvevői 
közül néhányan a haza 
védelmét választják majd 
életpályának - összegezte 
a tapasztalatokat a TIAC 
elnöke.

Takács Gábor facebook be-
jegyzésében így kommen-
tálta az újdonságnak szá-
mító katonai, nyári tábort. 
- A kemény kiképzés alatt 
számháborúk, akadálypá-

lyák teljesítésén, ügyességi 
feladatokon túl, elektro-
nikai eszközök nélküli in-
teraktív foglalkozásoknak 
voltak részesei kiskatoná-
ink. A reggeli torna, alaki 

foglakozások, katonai alak-
zatok gyakorlása közben 
senki sem emlegette a PS4, 
Xbox szavakat, eszükbe sem 
jutott, hogy telefonjukkal 
játsszanak. Figyeltek, tá-
madtak, felderítettek, sora-
koztak, fegyelmezettséget, 

emberséget, és nagyon sok 
hasznos, új dolgot sajátítot-
tak el. Köszönet mindezért 
Vitáriusné Németh Zsuzsan-
nának, Vitárius Admirának 
és Vitárius Édának. B. Bence 

és Domonkos Bence pedig 
egy életre szóló élményt 
nyújtott fiataljainknak.  
Köszönetemet szeretném 
továbbá kifejezni Horváth 
Gábor képviselőtársamnak, 

aki magas szintű kulturális 
bemutatóval emelte a tábor 
színvonalát. Mezőssy Tamás 
csapatának az élelmezést 
köszönjük és vele az egyedi 
igények azonnali teljesíté-
sét. Darida Ivett az anyai 
szeretetet pótolta,  ahogy 
Mozsolics Márta gondosko-
dásáért is hála. Ez egy na-
gyon jó csapatépítő élmény 
volt. Jövőre veletek ugyan-
itt, még magasabb szinten- 
jósolta meg a katonai tábor 
jövőjét Takács Gábor. /tl/

„Hadapród kiképzés”, bátorságpróba

A katonai ismeretterjesztés is célja volt a tábornak

Kiváló csapatépítő tréningnek is beillett a program, 
amelyet jövőre is megszerveznének                   Fotók: tg

Nem 
a telefonjukkal 
játszottak, hanem, 
figyeltek,
felderítettek,
támadtak,
fegyelmet tanultak

Házasságkötés Házasságkötés

2020. 07. 14.
Demeter Csilla
Németh András

2020. 07. 11.
Nagy Virginia
Nagy Ádám




