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Probléma az
utcán élőkkel,
fórum a hajléktalanságról

7. oldal

Barlangjainkat
népszerűsíti
augusztus 15én a Plecotus

2020. augusztus 07.

3. oldal

VI. ÉVFOLYAM

Új elnök
a térség
nyugdíjas
szervezete élén

Önerőből fejlesztett az NHSZ

Speciális gépjárművek szervizelésére és műszaki vizsgázatására is alkalmas “Gépjármű javító műhelyt és vizsgabázist” épített ki Tapolcán az NHSZ Csobánc Kft. A hulladék begyűjtését, szállítását és válogatását végző vállalat Nyárfa úti telephelyén, az átadást jelképező nemzetiszínű szalagot Ficsor Elza a cég ügyvezető igazgatója,
Nemcsek Tibor a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. igazgatója, és Dobó Zoltán polgármester vágta át a napokban. A 270 millió forintos beruházást önerőből, pályázati források bevonása nélkül valósította meg
az NHSZ ...Folytatás a 2. oldalon Külső munkákat is vállal a szervíz és vizsgabázis címmel...
Fotó, írás: tl

16. SZÁM

3. oldal
Jólét
Magyarországon az élelmiszerek mintegy harminc
százaléka a szemétbe kerül- csípem el a mondatot
a Kossuth rádió reggeli
adásából. Fogalmam sincs,
hogy kik és hogyan számolták ki, egy kicsit meg
is vagyok lepve. A pazarlás jelensége és hatalmas
mértéke, nagyjából évi
3-4 millió kg élelmiszerről
lehet szó, ami leginkább
megdöbbent. Pedig ez a
szám jól mutathat valahol.
Képzeljük el, hogy az oly
sokat emlegetett GDP-t
(fogyasztási és a beruházási javaink összessége)
milyen mértékben emeli a
szemétbe került étel is! Azt
ugyanis valakik megtermelték, költségeit pedig az
elfogyasztásától függetlenül megfizettük és „megfizette” Földünk is. A GDP-t
jóléti mutatónak is hívják,
növelése a gazdaságpolitikai célkitűzések között
előkelő helyet kap. Pedig
milyen furcsa egy jóléti
mutató az, amit például a
riasztóberendezések előállításának, értékesítésének
piaci növekedése is emel.
A bűnözés következménye,
lakossági költségei és a szemét növekedése végső soron így járul hozzá a „jólétünkhöz”. /Töreky László/

Valentina gyógyulásáért dübörögtek
a lóerők, füstöltek a gumik
Július utolsó szombatján
versenyautók uralták az
Ady Endre utca és a Kisfaludy Sándor utca találkozását.

A többszáz lóerős versenyautók felvonulásával, majd
szlalom és drift bemutatóval, élményautózással gyűjtöttek Tapolcán egy öt éve autóbalesetet szenvedett
lány gyógykezelésének támogatására
Fotó: mr

Az esemény egy öt éve, 18
éves korában vétlen utasként
koponyasérüléses
autóbalesetet szenvedett
középiskolás lány gyógykezelésének támogatása

céljából jött létre, ezért
adománygyűjtés is folyt
a helyszínen. A nagy érdeklődést kiváltó rendezvényen végül mintegy 1.5
millió forintnyi összeg
gyűlt össze, amely egy új
és reményteli, robotterápiás, járássegítő kezelési lehetőséget jelent Hoffman
Valentinának.
Élményautózás és felvonulás Va-

lentina felépüléséért – így
hirdették meg az eseményt
a szervezők, akik valóban mindent megtettek
azért, hogy látványban,
hangban, sebességben és
aszfaltkoptató gumifüstölésben gazdag élményt
nyújtsanak a közönségnek. ...Folytatás 3. oldalon
Jótékonyság, élmény, kritikák címmel ...
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Külső munkákat is vállal a szervíz és vizsgabázis
...Folytatás a címlapról...
A létesítményt Nemcsek
Tibor adta át, aki egyaránt
méltatta a beruházás jelentőségét, a megvalósításban
résztvevők erőfeszítéseit, de
a megvalósuláshoz vezető
út történetével is megismertette a jelenlévőket,
köztük a térség meghívott
országgyűlési képviselőit, a
vállalat hulladékgazdálkodási szakembereit, a tapolcai önkormányzat dolgozóit. – 2013. december 18-a
egy nagyon fontos mérföldkő volt cégünk életében.
Akkor a magyar állam képviseletében az MNV Zrt.
visszavásárolta a Remondis
cégcsoportot, ezzel együtt
az akkori Remondis Tapolca néven működő társaságot is. A vásárlás után
létrejött két társaság, a
közszolgáltatói feladatokat
ellátó NHSZ Tapolca névvel, és az NHSZ Csobánc,

Úton a fékpadra. Az
első speciális gépjármű,
amely az új NHSZ-es
vizsgabázis kapuját átléphette
Fotó: tl

amely nonprofit jelleggel
működik olyan szakterületeken, amely nem feltétlenül a közszolgáltatás része.
Ebbe a tevékenységbe illeszkedik és kiemelt fontosságú terület - országosan és
a régióban egyaránt-, a gépjárművek javítása és vizsgáztatása. Ez az elképzelés,
ez a beruházás dédelgetett
álmaink között volt- árulta
el a cégvezető, aki szerint
mind a műszaki tartalom,
mind az épület megjelenése a XXI. század technikai-,
környezetvédelmi-, energiahatékonysági színvonalát képviseli. – Hiánypótló
beruházás, kiváló munka
volt, a régióban ilyen jellegű szolgáltatást viszonylag
kevesen tudnak nyújtani!
Bízunk benne, hogy végül
visszaigazolódik, hogy a
megvalósítást előrevetítő
döntésünk helyes volt –
összegzett Nemcsek Tibor.
Dobó Zoltán polgármester
szerint, a beruházás létjogosultságát mi sem mutatja
jobban, minthogy az ország
egész területéről eljöttek
a hulladékgazdálkodással
foglalkozó igazgatók, szakemberek és a helyi vállalkozók közül is rendkívül
sokan megjelentek az átadó
ünnepségen. – Egy társadalom fejlettséget többek
között az jelzi, hogy miképpen gazdálkodunk a környezetünkkel, milyen öko-

Szakemberek, önkormányzati dolgozók, helyi politikusok, cégvezetők egyaránt részt vettek az átadáson Fotó: tl
lógiai lábnyomot hagyunk
magunk után, mit kezdünk
a magunk által létrehozott
hulladékkal, szeméttel. Ez
a cég 1996 óta mindenben
igyekszik megfelelni a kor
kihívásainak. Szelektíven
válogatja a hulladékot, de
nem csak a szakmai előrelépések számítanak esetükben nagynak, hanem
komoly lépéseket tettek
a munkaerő teremtése és
megtartása érdekében is fogalmazott a polgármester, aki Ficsor Elza az NHSZ
Csobánc Kft. igazgatójának
érdemeit, a cég és Tapolca
város közösségének életében betöltött szerepét külön is méltatta. Ficsor Elza
a köszönet hangján szólt a
jelenlévőkhöz, név szerint
is megemlítve és kiemelve

a beruházásban résztvevő
dolgozók, illetve zömében
helyi vállalkozók minőségi
munkáját, a kollégák segítségét, bíztatását, Tapolca
város és polgármesterének
pozitív hozzáállását, segítő szándékú együttműködését. Hangsúlyozta, az
NHSZ Csobánc Kft. ezzel a
beruházással nagyságrendi
lépést tett, hiszen ez idáig a
belső munkákat tudta csak
elvégezni, mostantól a külső megbízatások irányába
is képes nyitni a megszokott NHSZ színvonalon. A
szalag ünnepélyes átvágását
követően, a vizsgasor első
hivatalos próbája is megtörtént 2020. július 20-án,
hétfőn az NHSZ Csobánc
Kft. új Nyárfa úti javító és
vizsgabázisán. /tl/

Barátságból, a kulturális együttlét öröméért...
Disztichon néven szerveztek a Diszeli Kúria
házigazdái négy napos,
szabadtéri kulturális, irodalmi fesztivált a napokban. A fesztivál ingyenes
volt (de adományokkal
támogatható), a fellépők
éppen úgy baráti alapon
jöttek el, ahogy a 7000
nm-es helyszín, a 18. századi különleges hangulatú
és kialakítású kúria épület
és műalkotásokkal gazdagított hangulatos kertje is
létrejött, megújult az elmúlt évtizedben

A fesztivál július 30-i nyitónapjának délutánján Pintér Bori szervező és Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte az első látogatókat, illetve nyitotta meg a

rendezvényt. Pintér Bori
szerint, a vírushelyzet miatt most mindenki egyfajta
kulturális kiéhezettséggel
él, részben talán ezért is
kapott a fesztivál nagy tá-

mogatottságot az érintettek
részéről. A támogatók között volt Tapolca is, a város
önkormányzata nevében
Dobó Zoltán nyitotta meg

és ajánlotta a rendezvényt
a tapolcaiak és környékben élők figyelmébe. - Diszel egy falu a városban,
önállóságát pedig minden
morzsájában igyekszünk
megtartani. Itt egy kis önálló közösség él, s vele egy
külön kulturális közeg is
létrejött, melynek erősítéséhez, illetve a környék
kulturális kínálatának bővítéséhez most e rendezvény
is hozzájárul. Köszönet jár
ezért a szervezőknek és
mindenkinek, aki hozzátesz
valamit a fesztivál sikeréhez- mondta. A megnyitót
követően Szilágyi Erzsébet
és Gönczi András Mester és
Margarita című installációjának leleplezésével indult
a fesztivál, majd Bulgakov
azonos című regényéből

olvasott fel Cserna Antal
színművész. Bulgakov talán
legnagyszerűbb művéhez
Pintér Bori és Fábián László irodalmárok beszélgetése
vitte közelebb a közönséget.
Később Tóth Bálint borász
helyi boraival és Bojár Iván
10 millió fa projektjével ismerkedhetett meg a közönség, este pedig Víg Mihály
Ady estjének hangulataiban merítkezhettek meg a
költészet kedvelői. A Disztichon fesztivál csütörtöktől-vasárnapig kiváló színházi produkciókkal, neves
előadók irodalmi előadásaival, koncertekkel, borkóstolókkal, tábortűz melletti
bográcsozással vitt színt a
különleges környezetbe és
a fellépők, a fesztiválozók
szívébe egyaránt. /tl/
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Jótékonyság, élmény, kritikák Tisztújítás, évértékelés,
...Folytatés a címlapról...
A rendezvény egyéb programokkal, látványelemekkel, szórakozási lehetőségekkel is kiegészült, de a fő
attrakció azért a bivalyerős
versenyautók drift bemutatója volt, ezekhez minden engedélyt és segítséget
megkaptak a szervezők a
várostól és a rendőrségtől
egyaránt. A versenyautók
“anyósülése” a bátor kalandvágyók számára kipróbálható volt és sokan
éltek is a lehetőséggel. A
nem mindennapi rendezvény végül elérte legfőbb
célját, hiszen számottevő
összeg segítheti a jövőben
a fiatal leány gyógyítását.
Az érem másik oldala viszont azoknak a környéken
élő városlakóknak a felháborodása volt, akik az élményautózás hanghatásait
voltak kénytelenek hallgatni hosszú-hosszú órákon
keresztül, és bizony nem
tetszett nekik. Heves vita
alakult ki arról, hogy egy
jótékony, magasztos cél
vajon elég ok lehet-e arra,

tervezés a nyugdíjas
érdekvédő szervezetnél

Az élmény megosztotta a közönséget és a lakókat Fotó: mr
hogy közel egész napos
környezetszennyező gumifüstöléssel, hangos motorbőgéssel, fülsértő fékcsikorgásokkal idegesítsék a
pihenni vágyó lakosokat.
Többen a helyszínválasztást kifogásolták, mások a
füstöt, illetve a sokak számára idegtépő hangokat.
Leginkább e három együtt
verte ki a biztosítékot, pont
az a három, amely a turistákat és az autós-technikai
sportok kedvelői számára
magát az élményt jelenti.
Akik védelmükbe vették
az eseményt, azok a nemes
célt hangsúlyozták, és azt,

hogy a jótékonysági akciójuk sikeréhez frekventált
hely, közönség kell, anélkül nem működött volna
az adománygyűjtés. Kollégánk a rendezvény egy
kis szeletét facebook oldalunkon élőben közvetítette, így a lakossági vélemények, viták videónk alatt,
szenvedélyes kommentekben öltöttek testet. A jövőre vonatkozó tanulságokat
– egészen biztos vannak
ilyenek- talán ezekből a
vitákból is érdemes lesz
levonni a rendezvény gazdáinak és támogatóinak
egyaránt. /tl/

Élmények a felszín alatt - nyílt
napot szervez a Plecotus
A Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport élményekben gazdag nyílt
nappal kívánja népszerűsíteni a kutató barlangászatot, illetve a város
páratlan földfelszín alatti
világát augusztus 15-én,
szombaton, a halápi úti
körforgalomnál található Kincsesgödör-barlang
lejáratánál. A szervezők
nem titkolt célja, hogy
egy olyan, évről-évre
rendszeresen megtartott
rendezvénnyé nője ki magát az esemény, amely sokak számára különleges
és tartalmas, folyamatosan bővülő élményeket
jelent.
Réwész Dávid főszervező
lapunknak elmondta, a
szóban forgó napon, reggel kilenc órától nyitják a
programokat, amely komolyabb érdeklődés esetén az esti órákig is eltart
majd. Fent és a földfelszín
alatt egyaránt kínálnak
programokat, amely a látogató családok minden
tagját, korosztálytól függetlenül megszólítja majd.
A tapolcai kutató barlangászok fő célja, hogy népszerűsítsék speciális munkájukat, illetve ezzel együtt

A Berger Károly-barlang Tapolca alatt. Sokak számára
ismeretlen a város alatti mesevilág
Fotó Egri Csaba
Tapolca páratlan barlangi
világát, amelyről tapasztalataik szerint még a helyiek is csak nagyon kevesen
tudnak. - Rengeteg helyen
úgy mutatják be a várost,
hogy Tapolca a barlangok
városa, de a valóság azt
tükrözi, hogy valójában
sem a város, sem a helyi
emberek nem foglalkoznak a barlangokkal, gyakran a létezésükről sem
tudnak. A Tavasbarlangot
és a kórházbarlangot még
úgy-ahogy ismerik az
emberek, de a legtöbben
a többiről szinte semmit sem tudnak. Pedig
ott van például a Berger
Károly-barlang, amely az
említettekkel együtt Magyarország 4. legnagyobb
barlangrendszerét képezi,

illetve itt vannak hazánk
legnagyobb barlangi tavai is- hozott példákat a
tapolcai barlangrendszer
nagyságrendjére és jelentőségére Réwész Dávid. A
szervezők egyébként arra
kérnek mindenkit, akik
élményszerű betekintést
szeretnének kapni Tapolca barlangi világába, hogy
hozzanak magukkal, illetve viseljenek rugalmas
és tartós, a lenti 17 fokos
hőmérsékletre való tekintettel teljes testet fedő
szabadidő ruházatot. Fejlámpát, védősisakot biztosítanak a helyszínen a
speciális túrákhoz, ahol a
kutató barlangászok munkájával és a földalatti világ
titkaival is megismerkedhetnek a látogatók./tl/

Minapi tisztújító közgyűlésükön megemlékeztek
elhunyt
vezetőjükről,
és új elnököt is választott Kálmán Béla tagtárs
személyében a Tapolca
és Környéke Kistérségi
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Egyesülete.

Az egyesület korábbi elnöke Nyakas László volt,
ő ez év márciusában távozott az élők sorából. Előtte
egyperces néma főhajtással, életpályájának ismertetésével
tisztelegtek a

nyugdíjas szervezet küldötteivel. Az egyesület felügyelő bizottsága 2019-es
évről szóló évi ellenőrzés
megállapításait Csom János, a felügyelő bizottság
elnöke ismertette, majd
negyedik
napirendként
új elnökséget választott
a testület. Később Samu
Ferencné pénzügyi vezető előterjesztése alapján
módosították az egyesület
bankszámla-hozzáféréseit.
A vegyes ügyek között a
temetési segély eltörlését
kezdeményező javaslatot
fogadta el a testület tel-

Az új elnök, Kálmán Béla szól a jelenlévőkhöz Fotó: mr
jelenlévők. Később Csaba
Dezső tag javaslatára, kérésére megemlékeztek Dr.
Kárpáti Kázmérnéről is,
aki szintén a közelmúltban
hunyt el és hosszú évekig
segítette nagy hozzáértéssel az egyesület gazdasági
munkáját, könyvelését. A
küldöttgyűlés
levezetésével megbízott Molnár
Tiborné
megállapította,
hogy az egyesület összesen 196 fős tagságából 27
fő küldött van jelen, a jelenlévő 27 pedig jogosan
képviselheti a teljes tagságot, a közgyűlés tehát határozatképes. Az egyesület
munkájáról szóló beszámolót, illetve a 2020-as
munkatervet Szi Benedek
Józsefné elnökhelyettes ismertette, majd a tavalyi és
az idei évre tervezett pénzügyi, gazdasági beszámoló következett, amelyet
Samu Ferencné vezetőségi
tag osztott meg a térségi

jes egyetértésben. Többek
között elhangzott, a szervezet stabil gazdasági lábakon áll, rendezvényeit,
célkitűzéseit
2019-ben
maradéktalanul meg tudta valósítani. Az egyesület
bevétele összesen 1 millió
911 ezer forint volt az elmúlt évben, amelyből 235
ezer forint tagdíjakból,
975 ezer forint tagsági
hozzájárulásból, 350 ezer
forint önkormányzati támogatásból, pályázaton
elnyert 250 ezer forintból
áll össze, illetve adó 1 százalékokból és egyéb támogatásokból közel 200 ezer
forintnyi összeggel emelkedett az év folyamán. Az
előterjesztések mindegyikét egyhangúlag elfogadta a kistérségi nyugdíjas
szervezet, ahogy az új
elnök, Kálmán Béla személyét is egyhangú támogatásukról biztosították a
küldöttek. /tl/
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Lakókörnyezetünk meghatározó elemei: a tanúhegyek

Badacsony,
Szent
György-hegy,
Gulács,
Csobánc… Minden magyar ember számára ismerősen csengő, egyedi
nevek. Sokak fejében a
tankönyvek
lapjairól,
vagy gyerekkori nyaralások emlékeiből idéződnek fel a jellegzetes alakú
hegyek, amiért minden
évszakban
látogatók
hada utazik térségünkbe.
Nekünk- tapolcaiaknakés a környékbeliek számára a mindennapokban
szolgál ajándékul a világviszonylatban is különleges látvány, a Tapolcaimedence emblematikus
tanúhegyeinek változatos
formaképe.
Számos legenda látott
napvilágot a hegyek keletkezéséről, kapcsolódva a
Balatont körbelengő mondákhoz. A tudományos
kutatások eredményeit felvillantó „mese” sem marad alul ezek mellett, pillantsunk bele pár gondolat
erejéig a közismert vulkáni tanúhegyek élettörténetébe! A Balaton-felvidék
és a Déli-Bakony térségét
nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten gazdag vulkáni örökség jellemzi. A Bakony-Balaton
Geopark tájképet alapvetően meghatározó, messze
földön híres tanúhegyei a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területéhez
tartoznak. Sokféleképpen
említik a hegyek formáit:
a koporsó alaktól kezdve,
a csonkakúpon át, a cukorsüvegig vagy a harangszerű alakig. Mindegyik
tanúhegy egészen egyedi,
szinte személyiséggel rendelkezik, legfeljebb egyik
valamiért hasonlatos a
másikhoz… Ahhoz, hogy
könnyebben elképzelhessük a tanúhegyek születését, repüljünk vissza a
földtörténet végtelennek
tűnő időtávjában, úgy 9
millió évvel ezelőttre. Ekkor a területünket elborító
Pannon-tó elkezdett kiédesedni, és a folyók által
szállított hordaléknak köszönhetően megindult a
tómedence feltöltődése is.
A viszonylagos nyugalmat
a 8 millió éve kezdődött

bazaltvulkáni tevékenység
zavarta meg; nagyjából 5
millió év alatt körülbelül
50 tűzhányó tört ki a térségben! Akkoriban a föld
belsőbb rétegeiben zajló
folyamatok révén, a földkéreg törésvonalai mentén
tört bazaltos kőzetolvadék
a felszín felé. A mai, változatos képet a keletkezési
folyamatok jellegének, a
feláramló magma men�nyiségének és minőségének, illetve a környezeti
tényezők által vezérelt le-

lített felszínre ömlött ki,
rakódott a láva. A bazalttetők a kőzet stabilitása
miatt jobban ellenálltak
a környezeti hatásoknak,
így megőrizték az alattuk
lévő Pannon rétegek elhelyezkedési szintjét, erről
tanúskodnak tehát ezek
a varázslatos hegyek… A
tanúhegyek mindegyike a
Tapolcai Bazalt Formáció
kőzetcsoportjába tartozik.
Jellegükben hasonlóak, ám
a keletkezés körülményei
és a feltörő olvadék ös�-

(Nem mellesleg kicsiny
tetejéről az egyik legkitűnőbb panoráma tárul
fel.) A kormeghatározási
vizsgálatok a többi hegy
esetében 3-4 millió évvel ezelőtti képződésre
engednek következtetni.
Nagyjából 3 millió éve zárult le a Tapolcai-medence
bazaltvulkanizmusa,
s innentől folyamatos a
lepusztulás. Az egyes kőzetféleségek különbözőképpen állnak ellen a környezeti hatásoknak, eltérő

pusztulásnak az együttes szetétele miatt érdekes válhatása eredményezte. A tozatosságot is mutatnak.
feltörő kőzetanyag is sok- Lehetőség szerint érintszínű volt, olykor szó sze- sük meg az adott kőzetet,
rint, mivel a felszínre törés érdemes tüzetesen szemereje magával
revételezni
hozhatott jóezeket, mert
val idősebb, Minden
különféle ásmás
jellegű tanúhegy
ványokat, vagy
kőzetdaraidegen kőzetbokat is- erre egészen egyedi, féleségeket is
látunk példá- szinte
felfedezhetünk
kat a környébennük.
A
ken is. Egyik személyiséggel
földtörténeti
l e g j e l e s e b b rendelkezik
távlatokat tegeológusunk,
kintve fiatalLóczy Lajos
nak számító
illette a bazalthegyeket a képződmények idősebb
„tanúhegy” kifejezéssel, halamazába tartozik a Tómelynek a magyarázata ti-hegy, melyet 5,7 millió
könnyen sejthető: ezek évesre saccolnak- érdeugyanis a bazaltvulkaniz- kessége, hogy itt vélhetően
mus idején látható egykori nem jutott el a felszínig a
térszín magasságáról árul- magma, hanem a pannon
kodnak! 5-6 millió évvel üledék belsejében megezelőttre a térség gyakorla- rekedve hűlt ki, s a bazalt
tilag szárazulattá válhatott, csak a későbbi lepusztuerre a viszonylag kiegyen- lás által került napvilágra.

gyorsasággal zajlik az erózió. Megemlítendő, hogy a
terület később általánosan
emelkedett, így a magasságkülönbségek révén a
pusztulási folyamat erősödhetett. Amelyik hegyen
kialakult a láva- illetve tufa
rétegekből álló bazaltplató,
ott megőrződtek az alattuk
lévő, sérülékenyebb rétegek. A Gulács esetében
például csupán a hegy
csúcsos teteje áll bazaltból, a kisebb tűzhányók
oldalirányból már szinte
elfogytak, a saját törmelékébe temetkező hegyek
alakja így egyre kúposabbá
válik. A bazalthoz kötődő
kisformák közül talán a
legismertebbek a bazaltorgonák: e sajátos képződmény a Badacsonyon,
és a Szent György-hegyen
is fellehető. A láva kihűlése során ötszögletű, vagy
hatszöges elválású oszlo-

pok keletkeznek, közben
vízszintes elválás is történik. A környezetéből egyre inkább kidomborodik
az adott oszlop az időjárás
munkájának „köszönhetően”, majd önállóvá válva,
a puhább rétegek alátámasztásának pusztulásával állékonyságát veszti, és
aláhull. Az erős aprózódásnak kitett részeken törmeléklejtők alakulnak ki, a
Köves-hegy kőfolyása igazi
kuriózum. A tanúhegyek
felső régiója többnyire fokozottan védett, ezeken
a helyeken az ösvényekről nem szabad letérni,
igyekezzünk a legkisebb
mértékű zavarás mellett
túrázni. A különleges geológiai adottságok számos
értékes növény- és állatfaj
jelentélét teszik lehetővé.
A jó minőségű kőzetanyag
felhasználása sokrétű volt,
a helybéli, építőkőnek történő hasznosításon kívül
sajnos nagy volumenben
is végbe ment a kitermelés,
soha helyre nem hozható
bányasebek őrzik az elszomorító emberi ténykedés
emlékét… Mára a felhagyott bányák egy részét
rekultiválták, és több helyen megvalósult a természetvédelmi célú hasznosítás túrautak, informatív
tanösvények formájában.
A tájképet elnézve feltűnik egy kulcsfontosságú
momentum is: a szőlő. A
Balaton-felvidéki táj karakterét a szőlőhegyek
határozzák meg, e tájelem
adja az évezredek alatt formált kultúrtáj legfőbb értékét. A tanúhegyek neve
összefonódott a szőlő- és
borkultúra hagyományával. A Badacsonyi Borvidék világviszonylatban is
jelentős hírnévre tett már
szert, és a napjainkban
zajló törekvések java része
kiáll a különleges minőségű, csak erre a tájegységre
– vagy akár az adott dűlőre- jellemző borok készítése mellett.
Szerencsések
vagyunk,
hogy mi itt lakók bármikor
csodálhatjuk a tanúhegyek
adta változatos életteret,
értékeljük ezt a lehetőséget!
Szöveg és fotók: Pető Piroska
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Nőáldozatok – A közelítő rémség
„ S z é t h a s í t o t t á k ”,
„megsúvasztották.”
A
vidékünk-beli népnyelvi
tájszavakban ezek ugyan
már jó ideje ismert és
használt kifejezések voltak, de az 1945. március vége és ezen év nyara
közötti időben egészen
más értelemben kezdték
mondogatni. Nevezetesen: az átvonuló harcok
során és az azt követő
hetekben-hónapokban
azokat a leányokat és as�szonyokat illették vele,
akik a szovjet katonaság
megerőszakolásainak az
áldozataivá váltak.
Amikor Tapolca északnyugati és keleti határában felbukkantak a szovjet előrevetett osztagok
csatárláncai, addigra ezek
katonái és a nyomukban
járók már nem csupán végigharcolták a Balaton-felvidéket, hanem tömegesen
végig is erőszakolták valamennyi település kezükre
jutott leányát és asszonyát.
A szovjetek ez irányú rossz
híre jócskán megelőzve
őket, előbb ideért Tapolcára. A városunk látóhatárán sorakozó falvakban
e tekintetben „bemutatkozó” szovjetek magaviselete nyomán nem sok jóra
számíthattak a tapolcai

ladó harcok elsővonalbeli,
folyamatos fegyveres küzdelmet vívó szovjet katonaságának
rablásait,
karórátlanítási tevékenységét és erőszaktételeit a
2. és 3. hullámban beérkező megszálló és „zabráló”
(azaz zsákmányoló) erők
csapatai folytatták. Nem
voltak válogatósak, de
nagyétvágyúak.
Gyulakeszi lakóinak zöme
a Csobánc oldalában sorakozó présházakba, pincékbe rejtőzve próbálták meg
kivárni a frontátvonulást,
de többen menekültek ide
Tapolcáról is. A beérkező
szovjet előőrsök azonban
nem csak az utak mentén
mozogtak előre, hanem
csatárláncaik meglábalták a hegyoldalt is. Így hát
nem menedék, hanem kelepce lett a hegy. S, amint
egy akkor 9 éves helyi
kislány, S. A. fogalmazott
75 év után; a Csobáncon,
de bent a faluban is: „Sok
nőt megerőszakoltak az
oroszok.” A csobánci történések ekkoriban 17 éves
szemtanúja, I. A. tapolcai fiú emlékezése szerint
egy-egy nőáldozaton 3-510 (gyakorta ittas) katona
is végigment, miközben
egyikük
gépfegyverrel
sakkban tartotta a többi
családtagot, köztük több

Leányportré részlete az Eger-völgyből
leányok és asszonyok sem.
Most vegyünk együtt egy
nagy levegőt és tekintsük
át közösen az 1945. évi
Tapolca-vidéki háborús
események egy (szóban és
írásban is tétova hallgatás
övezte) korszeletét, amelyre az 1704–1709-es kuruclabanc hadiidőbeli esztendők óta nem akadt példa a
nyugati Balaton-felvidék, s
ezen belül Tapolca történelmében sem.
Tapolca leányai és asszonyai előtt Gyulakeszi, Monostorapáti és Zalahaláp
nőszemélyeit érte el a veszedelem, már a március
27-én vívott tapolcai ütközet napján, mindjárt a délelőtti órákban. A szovjet
csapatok beözönlése utáni
hetekben elérkeztek a földi
pokol időnapjai. Az átha-

75 éve történt

Akik rosszkor voltak fiatalok. Lányok és asszonyok a Csobánc mellől
Fotó: a szerző gyűjteményéből
is. Volt rá esti eset, hogy
géppisztolyosan berontva
egy borospince lakrészébe,
már ágyban fekvő 7-8 éves
kislányokról rántották le a
dunyhát, s mivel idősebbeket kerestek, mindössze
bosszús „pici bárizsnya!”
kiáltás és szitkolózás kíséretében „csak” leköpték a
gyereklányokat.
Valódi pokol volt a Zalahalápot érő vész, de itt sajnos
életeket is követelt a tömeges nemi erőszak. A szőlőhegyi rejtekhelyek itt sem
minden esetben bizonyul-

Fotó: a szerző gyűjteményéből

esetben a szintén jelen
lévő apákat és férjeket.
Dúlási és erőszaktételi színtérré váltak Monostorapáti otthonai, az
Elő-hegy, az Öreg-hegy
és a Nyírmeggy szőlőinek
présházai, borospincéi is.
Mint a 20 éves hajadonként a szovjetek csoportos
megerőszakolásának áldozatul esett N. A. mesélte
2013. novemberében: „Itt
nagyon sok nőt bántottak
az oroszok és többek között sajnos nekem sem volt
szerencsém…”. Később ha
csak távolról is meglátott
egy szovjet katonát, menten ájultan esett össze. A
tömeges nemi erőszak monostorapáti elszenvedői
között egyaránt volt magas életkorban lévő féllábú
idős hölgy és kamaszlány

2020. augusztus 07.

tak elegendő védelemnek.
1992 őszén mondta el az
1945-ben 9 éves R. S.,
hogy a szovjetek: „A lányokat megerőszakolták.
A szomszédunkban is volt
egy 17 éves lány, fönt a szőlőhegyben. Egymás után
három ruszki megerőszakolta. Majd egy negyedik
magával hurcolta, de attól
hamarosan megszökött.
Két hétig bujkált nálunk
az ágy alatt.” Azonban az
egyik különösen szép fiatal leány (akit a község
legszebbjeként emlegettek) balszerencséje volt a
legmegdöbbentőbb. Ös�szesen mintegy 40 (!) katona gyalázta meg, mialatt
a durva leszorítások és kímélet nélküli feszegetések
következtében élethos�sziglani gerinc- és comb-

csont-forgó károsodásokat
(is) szenvedett. Lassú felépülése után elkerült a faluból és Budapesten folytatódott az életútja. Egy
másik 15 éves halápi leány
pedig belehalt a csoportos
megerőszakolása következményeibe. Az erőszaknak ellenálló 19 éves R.
T. leányzót szemrebbenés
nélkül agyonütötték, mint
ahogy a feleségét nem hagyó H. N. családapát is lelőtték.
A régi mondás szerint a
kölcsönkenyér visszajár.
Ezek a történések aztán
népítéleti tekintetben nem
maradtak teljesen válasznélküliek. A fent említett szőlőhegyi területek
elfelejtett
szegleteinek
földjében de egyebütt is,
bizony még ma is porladozik egynéhány fejbekólintott,
agyoncsapott
vagy leszúrt és eltüntetett,
erőszakoskodáson kapott
vöröskatona (Monostorapáti, Öreg-hegy; Kékkút,
Török-oldal; Szigliget, egy
szőlőhegyi kút stb.).
1945 késő-tavaszán, kora
nyarán aztán felsőbb utasításra a helyi szovjet parancsnokságok igyekeztek
megfékezni és fegyelmezni alárendeltjeik ezirányú
garázdálkodásait.
Szintén Zalahalápon esett az
az eset, hogy a szovjet
„patrol”, vagyis katonai őrjárat egy saját katonájukat
kísérte, akit leánykergetésen értek. A plébániatemplom mellett összetalálkoztak egy őrnagyi
rendfokozatot viselő szovjet női orvos-katonatiszttel, aki a faluban szállásoló
egészségügyi részleghez
tartozott, és aki csak an�nyit kérdezett, hogy miért

kísérik az elfogott katonát?
A válasz elhangzása után
egyetlen szó nélkül elővette a pisztolyát és szemrebbenés nélkül főbelőtte az
erőszakoskodót. A templom előtti kőkereszt mellé
ásták el provizórikusan,
majd ősszel exhumálták és
áttemették a mai tapolcai
Katonai Emlékpark területén akkoriban kialakított szovjet katonatemető
másik 305 katonája mellé/
közé. A disszonancia csak
annyi, hogy ettől kezdve
ennek az illetőnek is szólt
a zene és virultak a koszorúk minden április 4-én,
1989-ig.
És jelen kérdéskörünknek
most még (sajnos) vázlatosan sem értünk a végére.
Legközelebb Tapolca as�szonyainak és leányainak
sorsát tekintjük végig.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

2020. augusztus 07.
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Az ellátórendszer jó, a szankcionálás viszont nem
hatékony - nyílt nap, majd fórum a fedélnélküliségről
A helyi hajléktalan- ellátásban dolgozók, az
önkormányzat-, a rendőrség- , a polgárőrség
vezető tisztségviselői a
hajléktalanságról és annak látható és láthatatlan
következményeiről tartottak lakossági fórumot
az elmúlt napokban, a
Tamási Áron Művelődési
Központ emeleti előadótermében. A városban,
illetve a közösségi portálokon korábban erős érzelmeket generáló témát
feszegető
eseményen,
illetve aznap délelőtt a
hajléktalanszálló
nyílt
napján, kevés kivételtől
eltekintve, szinte csak az
önkormányzat és a helyi
szociális szakma dolgozói jelentek meg. Ezúttal
a Tapolcai Média élő közvetítése segítette, hogy a
lehető legtöbb tapolcaihoz eljuthassanak a fórumon elhangzottak.

Ki ne látott volna köztéri
padokon, buszmegállókban, közösségi tereken
részegen alvó, vizelettől,
ürüléktől bűzlő, gyakran
pénzt kunyeráló embereket. Bár a nagyobb városokhoz képest kisebb
mértékben, de Tapolcán
is szinte mindennapos a
látvány. A többség számára kétségtelenül irritáló a

Sajnos Tapolcán is gyakori ez a látvány Fotó: mr

probléma, hiszen az adófizetők pénzéből keletkeztetett közösségi értékek
(egészséges
környezet,
rendezett, virágos utcakép,
a köztéri nyugodt pihenés
lehetőségei) vesznek el általa. Az utcai antiszociális
viselkedés jelensége a mentőszolgálat, az egészségügy,
a szociális ellátó rendszer
munkatársait is érinti, az
egészségügyi kapacitások
gyakran teljességgel indokolatlan lekötése pedig
minden állampolgár számára veszélyt jelenthet. A
városvezetés részéről Dobó
Zoltán polgármester előrebocsátotta, hogy a hajléktalanság kérdésköre egy
összetett probléma, amely
nem egyszerűsíthető le a
köztereken tapasztalt irritáló jelenségekre, hiszen az
nem csak a fedélnélküliséget jelenti, hanem gyakran
az utcán élők mindennapjait jelentő alkoholizálás,
a
szenvedélybetegségek
körébe tartozik. A polgármester szerint fontos, hogy
az emberek megismerjék,
hogy miért is lesz az ember
hajléktalan, a hajléktalanokért fenntartott szociális
ellátás mit tesz, hogyan,
milyen törvényi keretek
és előírások mentén végzi feladatát. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a városnak minössze 7-8 antiszociálisan viselkedő utcán
élő személlyel van gondja,
a többiek betartják az írott
és íratlan szabályokat,
amely a társadalmi együttélést és az ellátásukat segíti. Az utcára kerülés, az
otthon elvesztésének élethelyzetéről, az arra adható
szociális, intézményi vála-

Magvas Zoltán: Ne adjunk pénzt a kéregetőknek…. Az ellátórendszer segít, nem
hagyja étel és ruha nélkül az utcán élőket
Fotó: tl
szokról Magvas Zoltán, a
helyi hajléktalanok számára fenntartott átmeneti
szállás szakmai vezetője,
mentálhigiénés szakember beszélt, bemutatva azt
a speciális munkát, amelyet az intézmény végez.
Elmondta, mindenkinek,
aki valamiféle együttműködési szándékot mutat,
azon segítenek, (ruhát,
ételt adnak számukra) senkit nem hagynak az utcán
éhen halni, hiszen a segítés
és nem a korlátozás a feladatuk. A szociális szakember előadását végül egy
gondolatébresztő mondattal zárta: Ha az emberek
pénzt adnak az utcán élőnek, akkor számíthatnak
rá, hogy holnap ugyanott fog kéregetni. Tölgyes
Zsolt, a tapolcai polgárőrség vezetője szerint, az

utcán élő, 7-8 problémás
embert csak az alkohol
megszerzése és elfogyasztása motiválja, ott alszik
el, ahol éppen a kábulat
eléri. – A lakosság azt kéri
tőlünk, tegyünk valamit,
hogy tűnjenek el onnan,
mások “párnát visznek”
nekik. Mi polgárőrként az
alkoholt elvesszük tőlük és
kiöntjük, hiszen Tapolcán
közterületen nem lehet
alkoholt fogyasztani. Az
életvitelszerűen közterületen tartózkodást, mint törvénysértést nehéz bizonyítani, marad a köztisztasági
szabályok megszegésére és
az alkoholfogyasztás szabálysértésére való hivatkozás, amivel a hatóságok
felléphetnek velük szemben- fogalmazott. A Tapolcai Rendőrkapitányság
közrendvédelmi
osztá-

Diétás étrendjük is egyedülállóan gazdag
Az Egységben Tapolczáért Egyesület felterjesztésére, Tapolca város önkormányzata a tavalyi évre
vonatkozóan a Tapolcai
Diák- és Közétkeztető
Szolgáltató Kft-nek ítélte
oda az „Év vállalkozása”
kitüntetést, melyet a járványveszély miatt elmaradt Város Napi ünnepségen sajnos nem vehetett át
az érintett.
Az „Év Vállalkozása” kitüntetés olyan vállalkozók és vállalkozások tevékenységének elismerésére
adományozható, melyek
Tapolcán kiemelkedő érdemeket szereztek, iparos

és szolgáltató tevékenységüket a lakosság megelégedésére végzik, jelentős
munkahelyteremtő beruházást valósítottak meg, jelentős összegű - városi célokat szolgáló - szponzori
támogatást adtak, vagy
vállalkozásukkal Tapolca
jó hírét öregbítik. 2018. április 1-jétől dolgozik a cég
Mezőssy Tamás ügyvezető
igazgatóval, aki a tapolcai intézmények ellátására
korlátozódó szolgáltatásokat azóta folyamatosan bővíti. Az önkormányzati tulajdonú cég fejlesztéseinek
köszönhetően olyan nagyüzemi gépek kerültek megvásárlása, amelyek lehető-

séget teremtettek a kedvező
munkaszervezése,
valamint a gyors ételkészítésre.
A fejlesztés lehetővé tette,
hogy a városi óvodák, oktatási intézmények ellátását
valamint a szociális étkeztetést egy központi konyha
lássa el. A cég a modern
gasztronómiai, valamint a
speciális étkezési igények
minden követelményének
megfelelő szolgáltatást tud
nyújtani. A Tapolcai Diákés Közétkeztető Szolgáltató
Kft. mintegy 80 féle diétás
étrenddel dolgozik, mely
egyedülálló a régióban
- ennek köszönhetően a
helyi köznevelési intézményeken és kórházi ellátáson

kívül a kistérségi óvodás és
iskolás gyermekek étkezését is el tudja látni. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Szolgáltató Kft. az alábbi
években számos új szolgáltatással bővítette tevékenységi körét, 2008-tól
foglalkozik rendezvények
lebonyolításával, melynek
keretében városi rendezvények, civil szervezetek,
céges évzáró rendezvények, lakossági események
(esküvő, ballagás, születésnap,) ha városunkban
edzőtáborozó sportolók
étel- és italkínálatát biztosítja. 2015. februárja óta
működik ételfutár szolgáltatás is, mely bárki számá-

lyának vezetője a fórum
témájához
kapcsolódva
elmondta, hogy a rendőrség azért nem tud eljárni
a hajléktannal szemben,
mert neki is megvan a szabad mozgáshoz és szabad
helyváltoztatáshoz fűződő
joga. Onnan csak jogsértés, szabálysértés, vagy
bűncselekmény elkövetése után távolíthatják el és
szankcionálhatják az illetőt. (Kérdés maradt, hogy
bármiféle szankció behajtható-e rajtuk?) Ugyanakkor a rendőrség arra kér
minden lakost és üzlettulajdonost, hogy hívja a
rendőröket, ha a hajléktalan viselkedésével kapcsolatos problémát tapasztal,
hiszen ezzel hozzájárul a
rendőrök hatékony fellépéséhez- hangzott el többek között. /tl/

Mezőssy Tamás igazgató
ra hozzáférhetővé teszik az
étel kiszállítást a városon
belül. 2017-ben kezdte a
cég az újranyitott Tapolcai
Városi Strandon lévő büfé
üzemeltetését, amely költséghatékony gazdálkodás
eredményeképpen a következő években egy lángosos
kis házzal és egy fedett terasszal is kibővült.
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Főtt kukorica ingyen, hogy értékeljük a hazait!
Buzás Lajos üzlettulajdonos, piaci árus saját készítésű főtt kukoricával
kedveskedett a tapolcai
piaccsarnok látogatóinak
a napokban. Alaposan
elcsodálkozott, majd nagyon megörült mindenki,
amikor megtudta, hogy
az ízletes nyári csemegét
aznap egyházi valutáért,
tehát ingyen adta a kereskedő minden vásárlónak.

Négy napon át tartott a Disztichon-szabadtéri irodalmi és kulturális fesztivál Diszelben. Az esemény első
napjáról szóló tudósításunkat lapunk második oldalén olvashatják Barátságból, a kulturális együttlét
öröméért... - címmel
Fotó: Disztichon facebook

Buzás Lajos a Tapolcai Média érdeklődésére elmondta, hogy a kiváló minőségű
csemege kukoricájáról ismert mizsei kertészet terméke került bele ezúttal a
saját tulajdonú és jól bevált
kukoricafőző gépbe. Az ízletes, meleg végeredményt
pedig valóban ajándékba
adták mindenkinek, aki
csak kért belőle. - Akciónkkal arra szeretnénk
felhívni a figyelmet, illetve buzdítani a vásárlókat,

Kelendő volt a főtt kukorica, melyet Buzás Gyula készített frissen a piaccsarnokban
Fotó: mr
hogy a magyar gazdák által
megtermelt zöldségeket,
gyümölcsöket fogyasszák,
ezzel is támogatva a hazai
termelőket és nem utolsó
sorban e termékek értékesítésből élő helyi kereskedőket- hangsúlyozta. Buzás
Lajos hozzátette, a cél érdekében hétről hétre valami
újabb akcióval kedveskednek a tapolcai piaccsarnok
és vásártér látogatóinak,

érdemes tehát rendszeresen kilátogatni oda. A kereskedő dicsérte a város, a
piaccsarnok és az üzemeltető Tapolca Kft. vezetését
is, amint fogalmazott, a
felsoroltak pozitív hozzáállása tette lehetővé, hogy
a járványveszély mérséklődésével hamar visszatért az
élet a normál kerékvágásba
az egyre népszerűbb tapolcai piacon. /tl/

Tapolcai dobogós a Nyárfelezőn
A 17 éves Nagy Tamás
Levente kiválóan szerepelt Pápán, a debütáló
„Nyárfelező Asztalitenisz Versenyen”.
Hosszú hónapokat követően tudott ismét bajnokságot rendezni a 2015-ben
alakult pápai sportegyesület, melyre a házigazdák mellett, Tapolcáról,
Veszprémből és Ugodról érkeztek versenyzők.
2020. július 25-én első
alkalommal
rendezték
meg Pápán a Nyárfelező
Asztalitenisz Versenyt. A

svájci rendszerű, meghívásos versenyen húsz versenyző indult el. Számos
kiváló színvonalú mérkőzést játszottak a résztvevők, közöttük több, a
megyei II-nél magasabb
osztályban is jól mutatott
volna. Az utánpótláskorú
versenyzőket külön díjazták, ott a tapolcai Nagy
Tamás Levente a második lett, a felnőttek között
pedig 5. helyezést ért el a
tapolcai asztaliteniszező.
Az utánpótlás küzdelmeit egyébként Szelencsik
Csongor (PÉKA) nyerte, a

felnőtteknél Varga Dániel
( PÉKA) végzett az élen.
/tl/

Jobbról a 2. Nagy Tamás
Levente Fotó: helysz.felv

