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Megújul a közösségi ház Diszelben

A Vektorbau Invest Kft. munkatársai a diszeli Csobánc Művelődési Ház külső falazatát renoválják, illetve előkészítik a hőszigetelésre. A tervek szerint legkésőbb a jövő év első negyedében átadhatják rendeltetésének az esztétikailag és műszaki színvonalában is megújult közösségi épületet... Írásunk a 3. oldalon a A napokban elkezdődött a
diszeli Csobánc Művelődési Ház felújítása címmel ...
Fotó:tl

22. SZÁM

5. oldal

Csodaszer

Részben már lezajlottak,
illetve ma is zajlanak a
koronavírus elleni oltóanyagok tesztjei a világban. Ez egy rendkívül
bonyolult és hosszadalmas folyamat, ahol a
tesztekhez szükséges időt
alapvetően az határozza
meg, hogy mikor fertőződik meg elég beoltott
személy a koronavírussal- olvasom. A kutatók
szerint legalább 151 koronavírus-fertőzésnek
kell történnie a beoltott
és a placebót kapó alanyok között egyaránt
ahhoz, hogy egy megcélzott hatvanszázalékos
hatékonyság statisztikai
módszerekkel is bizonyítható legyen. Tehát az
oltottaknak 60 százalékkal kisebb eséllyel szabad
elkapniuk a vírust, mint
a nem oltottaknak, akkor már ( ha nincsenek
nem tolerálható mellékhatások) jónak tartják a
vakcinát. Ma már ismert,
hogy a hagyományos
influenzaoltások átlagos
hatékonysága 40-60 százalék között van, tehát
jogos lehet sokak aggodalma, hogy egy jó szer
sem lesz feltétlenül csodaszer. /Töreky László/

Helyi járványügyi intézkedések

Informális megbeszélés a hivatal udvari tanácstermében a járvánnyal kapcsolatos teendőkről
Fotó: tl

A koronavírus okozta
pandémia
kezelésével
kapcsolatos informális
megbeszélést hívott ös�sze a város polgármestere. Dobó Zoltán az
eseményre meghívta a
képviselő-testület tagjait, a járási kormányhivatal vezetőjét, a helyi
háziorvosokat, a kórház
vezetését, a város rendőrkapitányát, az általános és középiskolák
igazgatóit, az alapellátási

intézet vezetőjét, a város
cégeinek
ügyvezetőit,
továbbá a katasztrófavédelem képviselőjét is. Az
eseményt a Tapolcai Média facebook oldalán élő
közvetítéssel kísérhették
figyelemmel a nézők.
Dobó Zoltán tájékoztatójában elsőként a kormány
intézkedéseit vette sorba,
hangsúlyozta az információk értelmezése és megbeszélése a félreértések

csökkentését
szolgálja.
Elhangzott, Tapolcán a
járvány kezdete óta ös�szesen 81 fertőzött személyről tudnak, betegnek
37 főt, gyógyultnak 44 főt
nyilvánítottak, járványügyi megfigyelés alatt, tehát karanténban 22 fő van
(november 10-i adat). A
polgármester elmondta,
betartják a kormányzat, az
operatív törzs utasításait.
... a cikk folytatódik a második oldalon...
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... folytatás a címoldalról...
Ezek a következők: kijárási
tilalom este 8 és hajnali 5
óra között (kivétel a kutyasétáltatás 500 méteren belül,
illetve az egészségkárosodás és életveszély elhárítása
céljából történő lakhelyelhagyás). Általános a rendezvény tilalom. Digitális
oktatásra áttérés a középiskolákban és a felsőoktatásban. Kollégiumok bezárása. Az általános iskolák, az
óvodák és a bölcsődék nyitva maradnak, dolgozóikat
hetente tesztelik. Bezárnak
a szabadidős létesítmények,
konditermek, múzeumok,
színházak és éttermek ( az
ételek házhozszállítása engedélyezett). Az üzletek,
fodrászatok, kisipari szolgáltatók este hétkor bezárnak. A szállodák és szálláshelyek turistákat nem,
csak üzleti és munkavégzés
céljából érkezett vendégeket fogadhatnak. Hetente
kötelező tesztelés a kórházi dolgozóknak, tanároknak, óvónőknek, bölcsődei
és szociális dolgozóknak.
Minden gyülekezés tilos a
közterületeken, de Tapolca
nem írja elő ott a maszk kötelező használat, csak erősen javasolja a forgalmasabb
helyeken. Családi és magán
eseményeken legfeljebb 10
fő vehet részt. Temetéseken
maximum 50 fő lehet jelen.
Esküvőkön csak a szertartásvezetők, a szülők, a tanúk és a testvérek vehetnek
részt. Szabadtéren csak az
egyéni sportolás megengedett. Dobó Zoltán kérte a
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, Gáspár Andrást,
hogy a helyi buszközlekedés
működtetésének jelen körülmények közötti kihasználtságát vizsgálja meg és
esetlegesen menetrend átalakításra, vagy éppen leállításra, ha arra szükség van,
időben tegyen javaslatot.
Rédli Károly a Tapolca Kft.

HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT
igazgatója elmondta, advent
első két vasárnapjának tervezett városi rendezvényeit
biztosan nem tartják meg,
a későbbi rendezvényekre
egyelőre készülnek, ha nem
tiltja jogszabály a későbbiekben, akkor megrendezik.
Az egyéni sportolási lehetőségeket továbbra is biztosítják a városi sporttelepen.
Horváth Zoltánné a Kertvárosi Óvoda intézményvezetője elmondta, az óvodáknál
nincs változás, továbbra is a
jelenleg működő járványügyi előírások vannak érvényben. Sikos Rita a helyi
szociális alapellátás igazgatója hangsúlyozta, munkatársaikkal
mindenben
követik a már megszokott
járványügyi
protokollt,
arra kérnek mindenkit,
hogy problémáikkal bátran forduljanak hozzájuk,
ők igyekeznek a jövőben is
mindenre megoldást találni.
Tölgyes Zsolt önkormányzati képviselő, a tapolcai
polgárőrség vezetője a további közterületi járőrözést,
a rendőrség és a szociális
intézmények munkájának
segítését ígérte. Dr. Décsey
Sándor képviselő, a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója elmondta,
Tapolcán a könyvtár és a
múzeum bezár, a könyvek
házhozszállítását, hasonlóan a tavaszi időszakhoz, ha
lehet, biztosítani fogják olvasóiknak. Horváth Gábor
a Cselle-Ház Kft. műszaki
vezetője,
önkormányzati
képviselő szerint, a cégük
ózongenerátoros és vegyszeres fertőtlenítést tud biztosítani mindenki számára
aki kéri, lépcsőházakat és
közös használatú helyiségeket is fertőtlenítenek. A
magánlakásokhoz történő
kiszállítást és a közétkeztetést továbbra is tudja biztosítani a lakosság, az óvodák,
bölcsődék számára a Tapolcai Diák és Közétkeztető

Rendkívüli bejelentés
Elmaradt a legutóbbi önkormányzati ülés Tapolcán.
Az egészségügyi veszélyhelyzet
miatt érvénybe
lépett újra a rendkívüli
jogrend, amely az önkormányzat és intézményrendszere működésében is
komoly változásokat hoz a
következő hónapokban.

Minderről Dobó Zoltán
beszélt a testületi ülés helyett megtartott tájékoztató megbeszélésen. A város
vezetője arra kérte a képviselőket, a hivatal munkatársait, az önkormányzati cégek vezetőit, hogy
munkájuk során példaértékűen vegyék figyelembe
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Kft. Mezőssy Tamás igazgató szerint, a középiskolák bezárása nem okoz
különösebb gondot a cég
működésében, gazdálkodásában. Dr. Huberth János
háziorvos szerint, egyelőre
Tapolcán nincs fennakadás
a háziorvosi ellátásban, a
betegek előjegyzés alapján
mehetnek a rendelőkbe.
Hozzátette, az influenza elleni oltások végén járnak,
azokat a rendelési időtől
elkülönítetten hajtják végre.
Bajner Imre a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
igazgatója azt mondta, hogy
korábban már kidolgozták
a tagintézmények számára
az eljárásrendet, amelyet a
szülők és a tanulók egyaránt
betartanak, érzik, hogy ez
közös érdek. Az általános iskolákba továbbra is csak hivatalos munkavégzés céljából léphetnek be a felnőttek.
Minden tagintézményben
testhőmérsékletet mérnek
belépéskor és a kézfertőtlenítés is kötelező. Varga Tiborné a Batsányi gimnázium
igazgatója hangsúlyozta, a
digitális oktatásra történő
újbóli átállást zökkenőmentesen tudják biztosítani.
Szollár Gyula a Széchenyi
István Baptista Technikum,
Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatója szerint
sem lesz gond a digitális
átállással, számítottak rá,
felkészültek rá az elmúlt hónapokban. Az igazgató arra
kérte a város önkormányzatát, hogy hátrányos helyzetben lévő tanulóikat segítsék
számítógéphez jutni. Frang
Vivien a Szász Márton Általános Iskola igazgatója a
tanulóiknak és szüleiknek a
jelentős számú hiányzás miatt üzent. Nyomatékosította, hogy iskolába járni a járványidőszakban is kötelező,
még a 14 év feletti általános
iskolásoknak is. Elmondta,
a védőtávolságot és a fertőtlenítési lehetőségeket tudják

biztosítani a kis létszámú
csoportjaik számára. Dr.
Lang Zsuzsanna a tapolcai
Deák Jenő kórház főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy
a városi kórház március
óta is végig működött és jelenleg is működik, az egynapos sebészetet azonban
mostantól szüneteltetik. A
járóbeteg ellátás, az aktív és
a krónikus belgyógyászat,
az ápolási osztály és a tüdő
rehabilitációs osztály szolgáltatásai folyamatosak. A
kórházba a belépés előszűrő
pontokon történő vizsgálat
után lehetséges. Az intézmény egyelőre mentesül a
Covid-os betegek fogadásától, ápolásától. A szűrőponton vizsgált Covid gyanúsnak ítélt beteg nem kerülhet
be az osztályra, számukra
a belgyógyászat alagsorában biztosítanak ideiglenes
helyet. A gyanús, más kórházakból érkezett betegek
számára egy húsz ágyas elkülönített rész áll rendelkezésre, ahol megfigyelhetik,
tesztelhetik őket. Az a cél,
hogy semmiképpen ne kerülhessen be az osztályokra
fertőző beteg-hangzott el.
Az igazgatónő a lakosság
megértését kérte a szűrőpontokon való várakozás
miatt, mint fogalmazott,
minden a kórházi dolgozók
és a kórház idős betegei érdekében történik. Hétfőtől
az új intézkedéseknek megfelelően az egészségügyi
dolgozókat is szűrik majd,
ennek gyakorlati részletei
azonban egyelőre nem ismertek. A kórház kapcsán
szóba került a közterületen
lerészegedő hajléktalanok
ellátásának problémája is,
amelynek terhét a jelen
helyzetben nehezen viseli az
egészségügyi intézmény...
Az informális megbeszélés
videó és hanganyaga teljes
terjedelmében a Tapolcai
Média facebook oldalán
megtekinthető. /tl/

a kormányzat intézkedéseit, ajánlásait. Elhangzott,
mostantól elmaradnak a
testületi ülések, helyettük
megbeszélések
lesznek,
ahol megvitatják a döntésre váró feladatokat,
meghallgatják a tapasztalatokat, véleményeket, de
a döntéseket a polgármester egyszemélyben hozza
meg. A hagyományos fogadóórák is elmaradnak,

helyette a Tapolcai Média
által közvetített online fogadóórák lehetőségével él
a város. Dobó Zoltán kitért arra, hogy hamarosan
megkezdődik a 2021-es
költségvetés tervezésének
időszaka. – Csak olyan
költségvetést írok alá,
amelyben az utolsó betűig mindenki megértette,
hogy mi miért történikhangsúlyozta. /tl/
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A napokban elkezdődött a diszeli
Csobánc Művelődési Ház felújítása
Dobó Zoltán polgármester és Soós Attila a
Vektorbau Invest Kft.
ügyvezető igazgatója a
minap aláírta a diszeli
Csobánc
Művelődési
Ház felújításáról szóló
kivitelezői szerződést.
Elhangzott, legkésőbb a
jövő év első negyedévében pontot tehetnek a
napokban induló közel
45 millió forint összértékű beruházás végére.
Az épület tetőszerkezetét
kijavítják, külső szigetelést (a Rockwool több
milliós társadalmi fel-

A kivitelező a napokban
megkezdte a munkát.

Dr. Iker Viktória jegyző, Dobó Zoltán polgármester és
Soós Attila ügyvezető aláírják a szerződést Fotók: tl
ajánlása a szigeteléshez
használt
kőzetgyapot),
korszerű nyílászárókat,
továbbá belsőépítészeti
felújítást, új, akadálymentes bejáratot, öltözőket
és vizesblokkokat is kap
a munkálatok során az
épület. A kultúrház belső részében a parkettázat
cseréje, illetve a falazat
javítása, festése valósul

meg a projekt során. A
Csobánc
Művelődési
Ház felújítása régi óhaja
a diszelieknek, hiszen az
utóbbi évtizedben meglehetősen leharcolt állapotba került a településrész
kiemelten fontos közösségi színtere. Ha elkészül, a
korábbinál praktikusabb,
vonzóbb intézmény szolgálja a helyieket. /tl/

A korábbinál is nagyobb hangsúlyt
kell kapnia a mentális gondozásnak
A szenvedélybetegségekkel küzdők érdekében
egy új intézményi forma
jöhet létre Tapolcánhangzott el sok egyéb
információ, téma mellett a KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)
legutóbbi ülésén, ahol
az iskolai bántalmazás
jelensége, kezelése és
a koronavírus járvány
okozta mentális problémák, függőségek is szóba kerültek. Az esemény
hagyományosan a helyi
rendőrkapitányság,
a
tapolcai oktatási és szociális intézmények munkatársai, továbbá önkormányzati vezetők aktív
részvételével zajlott november 2-án.

Megbeszélés,
értékelés
tárgya volt a Lelki Egészségfejlesztési Központ és a
Baptista Szeretetszolgálat
idei pályázatainak megvalósítása és azok továbbfolytatásának lehetőségei.
A LEK pályázata pszichológiai, mentális támogatást, csoportfoglalkozásokat, képzéseket valósított
meg, a Baptista program
az alternatív, újszerű módszereket helyezte előtérbe
a tapolcai és a környék
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Az iskolák, a rendőrség, az önkormányzat és a szociális dolgozók együttgondolkodása, közös cselekvése
hozhat eredményt
Fotó: mr
településeinek
iskoláiban, táboraiban és olyan
technikákkal, mint a színházterápia, a zsonglőrtechnika és a zeneterápia
igyekezett pozitív hatást
gyakorolni a fiatalokra.Az
ülésen elhangzott, a járványügyi helyzet miatt a
mentális gondozásra a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ennek
érdekében osztották meg
egymással tapasztalataikat, bevált módszereiket az érintettek, illetve
tanácsokat is kaptak az
intézmények
vezetői,
munkatársai. Labovszky

Tamara a KEF társelnöke lapunknak elmondta,
felhívták a helyi oktatási,
egészségügyi és szociális
intézmények
figyelmét
arra is, hogy a korábbiaknál erősebb szintetikus
kábítószerek jelentek meg
a piacon, mint például a
Bika vegyület, de felerősödhetett a családon belüli szerfogyasztás jelensége
is a járványidőszakban.
Ez utóbbinak kedvez a
pandémiás helyzet, amely
az alkalmi, vagy kontrollált szerfogyasztást, alkoholfogyasztást a függőség
irányába viheti el./tl/
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Embernek, pedagógusnak is
kiváló volt Farkas tanár úr
Nehéz szívvel,
mély megrendüléssel
állok
Farkas
Gyula
ravatalánál. Halálával
kiváló
embert és pedagógust, a nagy
generáció meghatározó alakját
veszítettük el.
1967-ben friss
diplomával
a
kezében, nagy
lelkesedéssel
kezdte
pályáját a Batsányi János Gimnáziumban, s innen
vonult nyugdíjba is. Pályafutása 37 éve alatt
diákok sokaságát tanította, fedeztette fel velük a fizika tantárgy időnként rejtelmesnek
tűnő világát, megismertetve őket a mindennapi életet átszövő fizikai törvényszerűségekkel, összefüggésekkel és jelenségekkel, a
természettudományos gondolkodás alapjaival. Folyamatosan figyelemmel kísérte a tudomány legújabb eredményeit. Saját kutatásait, tapasztalatait, módszertani elképzeléseit
pedagógiai szaklapokban publikálta, szakos
kollégáit szakfelügyelői minőségben támogatta.Tanári munkájának fókuszában a felfedeztetés, a kísérletezés állt. Maga is számos
kísérleti eszközt készített, oktatástechnikai
fejlesztéseit többször is rangos elismerésben
részesítették. Igazi, munkáját hivatásnak tekintő pedagógus volt, aki elfogadással, végtelen empátiával fordult diákjaihoz, és aki
páratlan érzékkel ismerte fel, gondozta a tehetségeket, támogatva fejlődésüket, keresve
számukra a pályázati lehetőségeket, iránymutatásával motiválva őket. Őszinte örömmel,
büszkeséggel töltötte el tanítványai sikere,
akiknek útját az utolsó pillanatig figyelemmel kísérte. Ötleteivel, kiváló meglátásaival,
javaslataival segítette a nevelőtestület és a
mindenkori iskolavezetés munkáját. Nevéhez
fűződik a természettudományos orientációjú
oktatás helyi tantervének kidolgozása és intézményi koordinációja, a természettudományi gondolkodás alapjait bemutató, összefoglaló mű írása.
Türelem és nyitottság, segítőkészség és megbízhatóság jellemezte egész életében. Azon
elődök egyike volt, akire mi, a később érkezők, egykori tanítványai, kollégái példaképként tekinthettünk és tekinthetünk.
Kedves Gyuszi!
Fájó szívvel, nehéz lélekkel búcsúzom Tőled.
A batsányisok nagy közössége szegényebb lett
a távozásoddal, de emlékedet megőrizzük.
Életutad összegzéseként hadd idézzem a költőt:
„Most, halálom napjaiban még egyszer ös�szegyűjtöm, amit a Földön kaptam, barátságot, szerelmet, hűséget, örömet, szeretetet,
ragaszkodást, szépséget, tisztaságot, jóságot,
önfeláldozást, és egy utolsó lendülettel fölmutatom az égnek.”
Nyugodj békében!
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium nevében az intézmény igazgatónője
Varga Tiborné búcsúzott
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Alkotásai egyetemesek és örökérvényűek- Emlékséta
Marton László születésének 95. évfordulóján
Németh István Péter költő, irodalomtörténész
vezetésével
irodalmi,
művészettörténeti, helytörténeti szempontokból is sok érdekességet,
információt
felszínre
hozó emlékséta indult
Marton László szobrászművész Köztársaság
téri szülőházától az esti
órákban. Az országos
elismerést, majd világhírnevet szerzett szobrász éppen 95 éve, 1925.
november 5-én született Tapolcán, alkotásai
városunk büszkeségei,
művészeti szempontból
nívós és szép köztéri díszei. Magyarországon
mintegy másfélszáz köztéri alkotása található,
csak Budapesten negyvennél több. A 2008-ban
elhunyt Marton Lászlót
a XX. századi magyar
szobrászat egyik legjelentősebb alkotójaként
tartják számon. A november 5-i
emlékséta
érintette a szülőház előtt
álló Pásztorfiú szobrot,
Szent Borbála szobrát és
a Figurális rácskompozíciót a Kisfaludy Sándor utcában, a Múltunk
című alkotást a katolikus iskola bejáratánál,
a tóparti Négy évszak
szoborcsoportot, a közkedvelt Kiskirálylányt,
a könyvtár előtt Wass
Albert szobrot, a Szomorú történelmünk című
alkotást a Hősök-terén
álló bazalt kőfalnál és a
művész szülei, Marton
Károly és felesége síremlékét a régi temetőben.

Az emléksétát szervező
Wass Albert Könyvtár
és Múzeum részérő Dr.
Décsey Sándor köszöntötte a világhírű szobrászművész szülőházánál
összegyűlt érdeklődőket,
majd Németh István Péter
az épület és az előtte álló
egész alakos Pásztorfiú
szobor kapcsán beszélt a
szobrászat, mint művészi
kifejezőeszköz gyökereiről és rámutatott Marton
László indíttatására, eredendő tehetségére.
A tapolcai irodalmár így
beszélt a kezdetekről: –
A kis Marton László már
10 éves korában kicsit a
galériájának tartotta ezt
a házat, amely édesapja
Marton Károly kovácsműhelye volt. A hokedli
volt az asztal amin formá-

zott. Ha felvett a földről
egy darab agyagot vagy
követ, azt addig simogatta, addig alakítgatta, amíg
abból teremtés nem lett,
egy állat, vagy egy ember.
1940-re, 15 éves korára
így készült el a Pásztorfiú
című szobor, amelynek
stílusjegyei már a későbbi
nagy életmű kompozícióiba is beépültek. A fiú
tehetségét a kor egyik kiváló hazai szobrásza, Ferenczy Béni is felismerte,
mikor egy alkalommal
látogatást tett a kis kovácsműhelyben.
Nem
sok időre rá, a kis Marton
László Zala vármegyei
ösztöndíjjal elkezdhette
tanulmányait a fővárosban… A Pásztorfiú, mint
a fiatal alkotó tizenévesen elkészült munkáinak
egyike, a maga nemében,
arányaiban és anatómiájában is már tökéletes
volt és olyan szimbolikát
rejtett, amelyet gyakran
csak egy idősebb művész képes megragadni
– hangsúlyozta a tapolcai költő, aki végül egy
2003-ban született, a
Pásztorfiú szobor ihlette
versével is megajándékozta a jelenlévőket. Az
emlékséta résztvevői ez-

A templom
közelében
található
Múltunk című
Marton László
szobor egy
guggoló alakot
ábrázol, aki egy
cserépedényt
illeszt össze.
Hordozza a
születés mítoszát,
de a régiek
üzenetét is. Az
alkotás életörömet
sugároz és az
időtlenséget
szimbolizálja...
után a Kisfaludy utcába,
a Tamási Áron Művelődési Központ bejáratánál
álló két Marton László
alkotáshoz, a Figurális
rácskompozícióhoz
és
néhány méterre tőle, a
bányászok védőszentje,

Archív felvételen a fehérre meszelt szülői ház és előtte az őstehetség Marton László
alig 10 évesen megformált szobra a Pásztorfiú
Fotó: internet
Szent Borbála szobrához
vonultak. Németh István
Péter rámutatott, Tapolca
álmos kisvárosi jellegét
a bányászat a hatvanas
évektől a fejlődés egy új
útjára állította, lakossá-

által is megváltoztatta. –
Kanizsai József igazgató
rendelte meg személyesen Marton Lászlótól a
rácskompozíciót. Marton László pedig úgy viszonozta ezt a bizalmat,

Németh István Péter: Marton László őstehetség volt
Fotó: tl
gát jelentősen megnövelte, arculatát sok más
mellett a csoportosan
vöröslő ruhában kerékpározó bauxit bányászok
látványával és többek
között új köztéri szobrok

hogy világhírű lett… A
rácskompozíció a korabeli szocreál követelményeinek a mű feszességével felel meg elsősorban,
de azoktól eltérően nem
sematikus. Elhangzott,

ha a művészt olyan köztéri szobor elkészítésére
kérték fel, amelyben valamiféle elvárás volt, azt
gyakran annak érdekében vállalta, hogy a többi
szobrát is megalkothassa.
Ez a kompozíció azonban
amellett, hogy kordokumentum, valódi művészi
értékkel bír és a bányászoknak kijáró tiszteletet
jelenti abban a városban,
ahol felállították. Néhány
méterrel mellette Szent
Borbála alakja a maga
líraiságában, attribútumaival együtt állít emléket a nehéz és veszélyes
bányászlétnek…A templom közelében található
Múltunk című Marton
László alkotás egy guggoló, meztelen fiút ábrázol,
aki egy összetört agyagedényt próbál összeilleszteni. A tapolcai irodalmár
elmondta, a szobor helyét
a művész választotta ki a
mű sugallatának megerősítésére. – A fiú mezítelensége az alak teremtett voltára utal, hordozza
a születés mítoszát, de a
régmúlt emberek üzenetét is. Nem véletlen, hogy
ez az alkotás éppen a
Templom-dombra került
az utókor által megtalált
és megbecsült sokezer
éves feltárt és megbecsült
romok mellé. Ez a szobor
tele van életszeretettel,
életörömmel és az időtlenséget hordozza… – fogalmazott Németh István
Péter. /tl/
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Könyv született a tapolcai színjátszásról
...Családok,
barátok,
egyházi közösségek, iparos egyletek, klubok,
körök, színjátszó csoportok, emberi, baráti
szeretetcsapatok álmodták végig ezen évek sorát, hogy adjanak valami olyan élményt, olyan
megtisztulást a városi
közönségnek,
melyre
csak a színház, a tiszta és
ártatlan, emelkedett és
ünnepélyes színház képes...- írja Oberfrank Pál
a veszprémi Petőfi Színház igazgatója N. Horváth Erzsébet legújabb,
Az amatőr színjátszás
tapolcai története- című
könyvéhez írt köszöntőjében. A küllemében
is megnyerő, minőségi
képeskönyvben a szerző 200 oldalon gyűjtötte
több nagy fejezetcsokorba és látta el tudományos
helyismereti
igénnyel
született magyarázataival a tapolcai színjátszó
mozgalom
múltjának
és jelenének felkutatott,
témakörökbe rendezett
dokumentumait.

katonai, politika és gazdaságtörténeti történeti
krónikáját igyekszik belegyűrni a diákfejekbe. A
helytörténeti kutatás, kalandozzon az bármilyen
témaspecifikum irányába,
az ősök által személyesen megélt múltbéli valóságot, gyakran a békés
évtizedekben hordozott
sorsokat, közvetlen hozzátartozóink, barátaink,
őseinek mindennapjainak, életének megismerését célozza. „Színház
az egész világ, és színész
benne minden férfi és nő.
Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár életében” - Shakespeare gyakran idézett gondolata a
már nyomdakész tapolcai
amatőr színháztörténeti
kiadvány kicsit talán már
közhelynek ható alcíme
is lehetne. A könyvben
megjelenő korabeli újságcikkek értekezései, tudósításai, az archív fotókról
ránk visszanéző sok-sok
távoli, vagy éppen közelmúltbéli barát, testvér,
rokon arca ugyanis erről

A kép bal szélén Somlói Pál, középen Cs. Varga János
egy színdarab tablóképén (’50-es évek)
Az iskolai történelemoktatás leginkább a világ és
ezen belül hazánk múltjának, véres háborúinak,
sorsfordító évtizedeinek

tanúskodik. Arról, hogy
egy-egy színházi előadás,
egy-egy szerep megformálása, a mindennapi élet
taposómalmát és nehéz-

Hamarosan kézbe vehetjük a tapolcai szerző gazdagon
illusztrált helytörténeti munkáját
Fotó: címlap

Sárga csikó – Alsó sor jobbról: 2. Bajnóczy Margit, 4. Bajnóczy László
ségeit teszi időről-időre
elviselhetővé, sőt ünnepivé a műkedvelő színész és
a közönség számára egyaránt. Mert hát ki ne szeretne átszellemülve más
bőrébe bújni, méghozzá
büntetlenül, önfeledten,
szeretettől, mások figyelmétől övezve? És közönségként, csak az örömre
várakozás izgalmával figyelni a varázslatos átváltozást? A tapolcaiak az
elmúlt évtizedekben, évszázadban biztosan igen,
még ha közülük csak viszonylag kevés tehetségnek adatott is meg aztán,
hogy élethivatásként folytathassák azt, ami egykor
megmag yarázhatatlan
örömet okozott - erről
árulkodik, mesél N. Horváth Erzsébet hamarosan
megjelenő könyve. Kertész Károly nyugalmazott
könyvtárigazgató, városunk díszpolgára így ír
erről lektori véleményében a könyv elején: „... az
elmúlt másfélszáz évben
e területen Tapolcán történt események rendre a
városka ünnepnapjaihoz
tartoztak. Olyan élményt
adó közösségi alkalmak
voltak, amelyek formálták a település lakóinak
szellemiségét, látásmódját, kulturális arculatát.
Ennek, a valós igényekre épülő mozgalomnak
a történetét írta meg N.
Horváth Erzsébet nagy
tárgyismerettel és imponáló szakszerűséggel.
Emellett vállalható, sőt,
elvárható empátiával is,
tüntető érzelmi töltettel, hisz a szerző maga
is színművek szerzője és
sikeres színpadra állítója”. A színház egyik nagy

varázslata, hogy még a
háborús években is az
idillt, az áhított békét képes vizionálni. A régmúlt

zumértékkel bíró oldalát,
amelyről a szerzőn kívül
talán leginkább a régi,
megkopott fényképalbu-

A Házasság szédelgő című színdarab szereplői. Ülősorban balról a negyedik Sinkó Bözsi, jobbról az első
Horváth György (1931)
embere még önmaga közösségében, de saját testi-szellemi eszköztárával
szórakozott, a társadalomtudósok szerint a modern embert már inkább
szórakoztatják. A műkedvelő helyi színjátszásra,

mok megsárgult fotóinak
jelmezes szereplői tudnának lelkesültebben mesélni. A könyv megjelenésére
pedig már csak napokat,
esetleg néhány hetet kell
várni azoknak a tapolcaiaknak, akiket érdekel a

Nagy siker volt (Mária főhadnagy, 1946)
ha lelkes szívvel működtetik, mindkét megállapítás igaz. Az amatőr színjátszás tapolcai története
nem kevesebbre vállalkozott, minthogy bemutassa
Tapolca helytörténetének
azt az ünnepibb, kurió-

város helytörténetének ez
a különleges, kultúrtörténeti szegmense és maguk
is jelentős számban szereplői vagy éppen a könyv
lapjain is megemlített, ezáltal megbecsült támogatói a kiadványnak. /tl/
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Nőáldozatok (3.) – Kórházbarlangi infernó
A Tapolcát 1945. március 27-én elérő harcokat
megelőző utolsó napokban még német és
magyar katonai egészségügyi alakulatok állomásoztak a kórház
épületeiben. A magyar
részleg egyik vezető
beosztású tisztje Vitályos Géza csíkszeredai
kórházigazgató sebészfőorvos volt. A német
egészségügyi
oszlop
tagjai naphosszat kötözték és operálták a
balatoni csata sebesültjeit, de szükség esetén
polgári sérülteket is
elláttak. Szülészorvos
is volt köztük, így akut
esetekben nőgyógyászati műtéteket is végeztek. Egy visszaemlékező
szerint: „A kórházban
dolgoztak de nem ott
laktak. A dr. Péczely
Béla kórházigazgató főorvos imádta a németeket. Jóban volt a német
orvosokkal. Azok intelligens emberek voltak,
a kórházban zenei esteket tartottak és a német
tisztekkel együtt muzsikált a Péczely doktor is”.
A közeledő harcok előtt
végrehajtották a kórház katonai kiürítését,
amelynek során még az
aggregátort is magukkal
vitték. Az evakuálás után
egyetlen magyar menekült civil pályakezdő
orvos maradt hátra, aki
a szovjetek bejöveteléig,
majd az azt követő napokban emberfeletti teljesítményt nyújtva próbálta segíteni a kórházi
ápoltak túlélését. A rövidesen beérkező szovjet
erők és a várható utcai
harcok elől a betegeket
és sebesülteket a Kór-

házbarlangba kísérték és
hordták le. Rajtuk kívül
számos polgári menekült is ide húzódott be,
köztük az ápolószemélyzet hozzátartozói, a környező utcák lakói, több
apáca, gyerekek, két dezertált német katona, de
még a Rózsa utcai (ma:
Bem apó utca) M. V.-féle nyilvánosház néhány
prostituáltja is. Az ellenséges csapatok megérkezéséről dr. I. F. így vallott
2003. júliusában:
„A tolmácsuk mérgesen
lekiáltott, hogy mindenki menjen fel, mert különben felrobbantják a
barlangot! De később kiderült, hogy ez nem volt
igaz. Felhoztuk a betegeket és a füves területre le-

Annyira féltem tőlük,
de megkérdeztem, hogy
hová tegyem a betegeket?
A tiszt erre azt mondta,
hogy nekem adja Tapolcán a legnagyobb épületet és vigyem oda a betegeket. Ekkor a tolmács
még szólt valamit oroszul
a tisztnek, majd a Vass
József
Tüdőpavilonra
mutatott: „A parancsnok
azt mondta, hogy oda,
abba az épületbe beviheti
a betegeket.” Így történt.
De úgy haltak a betegek!
Csak kötöztem, kötöztem, mert operálni nem
tudtam…”. H. F. ny. tapolcai pedagógus ugyancsak 2003 nyári ideillő
félmondata szerint: „A
nővérem kisfia is ott halt
meg torokgyíkban, mert

A kórház korabeli fotója

(A szerző gyűjteményéből)

tettük a hordágyakat. Ott
álltam egymagam. Lőtt,
sérült betegek, sebészeti
műtöttek, nem tudtam
mit csináljak. Egyedüli
orvos voltam Tapolcán.
A főépületbe nem lehetett bemenni, nem tudtam mi volt bent, nyilván orosz egészségügyi
állomás. Ekkor a tüdőosztály felőli járdán jött
egy nagyon magas rangú
orosz tiszt, jó sok arany
volt rajta. Egy koldusféle tolmáccsal közeledett.

nem volt gyógyszer. A S.
Lexi megcsinálta a gégemetszést, de mégis meghalt”.
Mindezzel párhuzamosan a nők elleni erőszakos cselekmények is
megkezdődtek. Szintén
dr. I. F. visszaemlékezése
nyomán:
„Lejött egy igen rossz
kinézésű tolmács és azt
mondta, hogy: A tiszt
urak hölgyeket kérnek!
Ekkor nagy tiszteletet
éreztem, mert három
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75 éve történt

Tapolcai leányok 1942 pünkösdjén
Fotó Tapolcai Városi Múzeum
prostituált szó nélkül
felállt és indultak felfelé.
De aztán nem lett elég,
folytatódott… Emlékszem a tolmácsra is, K.
nevezetű kőműves volt.
Még az előző világháborúban orosz fogoly volt
azért tudott a nyelvükön.
Az Oncsában (Országos
Nép- és Családvédelmi
Alap) lakott (ma: Pacsirta utca).” Drámai történések követték egymást
szoros egymásutánban:
„A nagynéném (apám
húga) öngyilkos lett,
amikor az oroszok azt
mondták, hogy a nők
jöjjenek fel a barlangból.
Mérget vett be. Ki kellett
volna mosni a gyomrát.
Feljöttem, hogy leviszem
a gyomormosó készüléket. A barlangbejáratnál
oroszok álltak és mondom nekik, hogy mi
van. Erre azt válaszolták,
hogy feljöhetek, de aztán
nem mehetek le. Lent
volt az anyám, a feleségem, így visszamentem.
Irigátorcsővel megpróbáltam kimosni a nagynéném gyomrát, de nem
sikerült. Meghalt”.
A szovjetek kis idő múlva már lejártak „válo-

gatni” a barlangba. A
kiválasztott fiatal nőket
fegyverrel megfélemlítve
kísérték ki a felszínre, és
mindjárt valahol a közelben megbecstelenítették
őket. H. F. bácsi mesélte
ugyancsak 2003-ban:
„Egy orosz az anyósomat választotta lent a
barlangban és még egy
másik fiatalasszonyt. Felkísérte és a közeli, bombatalálattól
összedőlt
leventeotthon
romjai
közé vitte őket. Először a
másik nővel kezdte: leteperte és megerőszakolta,
de aztán megelégedett
ennyivel és az anyósomat
elengedte. Így menekült
meg…”. E leventeotthon
a mai Hotel Pelion főbejárati gépkocsifelhajtója
helyén állt épülettel, a
jóval későbbi vívó edzőterem épületével volt
azonos.
Hasonló
történéssorozat játszódott le a
Tavasbarlangnál is. A
lejáratnál ott szintén
egy tisztféle illető, egy
tolmács meg egy cipekedő közlegény jelent
meg. A szöveg ugyanaz
volt, mint másutt és már
olyan sokszor: Nőkre
van szükség. Csak konyhai munkát kell végezni,
krumplipucolás lesz, aztán vissza lehet jönni. De
ha sokáig kell várni, akkor lángfúvatás következik! Ugyanis a cipekedő
közkatona a hátán lángszóró gyúelegy tartályt
viselt, a kezében pedig
a hatásfokozás kedvéért
már lobogott a nyomásszabályozós lángvető sugárcső őrlángja. Így hát a
félelemtől rogyadozóan
itt is szállingózni kezdtek
a felszínre a nőáldozati
sorsra kárhoztatott as�szonyok és leányok.
Hangodi László
történész-főmuzeológus
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Győzelem a rivális ellen, majd meglepetésre vereség itthon
Kilencedik győzelmüket megszerezve, továbbra is második helyen áll a TÖFC.
A Tapolcai Öregfiúk
FC a tizedik fordulóig
magabiztosan
vezette
a megyei III. osztályú
labdarúgó bajnokságot,
azonban a Balatonszepezden elszenvedett 5:1es vereségnek köszönhetően,
remélhetőleg
csak kis időre, de helyet
cserélt a két csapat a tabellán. Az idén fennállásának 25. évfordulóját
ünneplő Öregfiúk FC az
utolsó meccsnapon, örök
riválisát a Monostorapáti
SE-t fogadta. A szép számú nézőközönség előtt
lejátszott mérkőzés igazi
rangadót hozott. A végig
kiegyenlített játékot mutató első félidőben először a tapolcaiak szerezték meg a vezetést. Viski
László elé került a labda

Viski László két góllal járult hozzá a győzelemhez fotó hg
a tizenhatos magasságában, majd több vendégjátékost is kicselezve lőtt
a hosszúba. A vezető találatot követően nyomás
alá került a hazai kapu
és bár Stiglicz András, az
Öregfiúk kapusa többször is bravúrosan hárított, kevesebb, mint tíz
percre volt szüksége az
ellenfélnek az egyenlítéshez, így 1:1-el fordultak
a csapatok. A második
félidő elején két posz-

ton is frissítettek mieink. Már- már úgy tűnt,
hogy pontvesztéssel zárul a találkozó, azonban
a végig fegyelmezetten
játszó, mind az öt cserelehetőségét kihasználó
Tapolcai Öregfiúk FC az
utolsó percben, ugyancsak Viski László révén,
megszerezte a győztes
gólt, így 2:1- re nyert. Az
elmúlt négy évben nem
tudott diadalmaskodni
a hazai együttes Monos-

Versenyzés az életük

pok eredményeit tekintve
szép díjakat zsebeltek be
versenyzőink, Róbert az
egész évet tekintve összesen 10 versenyen vesz részt,
melyből kettő még hátra
van, Norbert pedig 9-szer
állt rajthoz idén, kategóriájában 7 első és 3 abszolút
első helyet sikerült szereznie.
Az autóversenyzők fejben
is készülnek egy-egy megmérettetésre, Norbert például a pályarajzot tanulja
be alaposan, hiszen a mentális felkészülés legalább
annyira fontos, mint az
autó felkészítése. Szerinte
az egyik legnagyobb hiba
a pálya eltévesztése lehet,
illetve kiemelten fontosnak
tartja, hogy kipihenve érkezzen a verseny helyszínére. Az autóversenyzés rendkívül nagy koncentrációt és
gyors
reagálóképességet
igénylő sportág, hiszen a
végső győzelem sokszor
tizedmásodperceken múlik. Az Bakony-szlalom
idei harmadik versenyét
október 24-én rendezték,
amely egyben a Dunántúl

Szollár Norbert és Lovász
Róbert az autózás szerelmesei. Időt és pénzt nem
kímélve fejlesztik autóikat, hogy a lehető legjobb
beállításokat érjék el rajtuk és folyamatos jó teljesítményt nyújtsanak a
versenypályákon.

Róbert 33 évvel ezelőtt
kezdte a versenyzést, Norbert pedig 12 éve. A versenyzők állítása szerint ez
a fajta sport eléggé igénybe veszi a pénztárcájukat,
mert autójukat folyamatosan javítani, újítani kell,
ám ők idejüket, pénzüket,
energiájukat nem sajnálva az autóversenyzésnek
szentelik életüket. Lovász
hosszú évekig BMW-vel
versenyzett, azonban mint
mondta egy idő után már
nem jelentett számára kihívást az autó, „megunta” ezért Suzukira váltott.
Proto kategóriában versenyez, ahol úgynevezett
épített autók szállnak küz-

delembe egymással és az
idővel. Szollár már 10 éve
ugyanazt az autót, (ugyancsak Suzukit) nyúzza, fejleszti, szereti. A tuning kategóriában utcai gépkocsik
állnak a rajtvonalhoz, ezekből próbálják meg kihozni
a maximumot. A versenyeken általában 3-5 körig tart

Lovász és Szollár egyaránt Suzukival versenyez
Fotó:Facebook
egy futam, a verseny előtt
pár nappal mutatják be a
pályákat, mindössze ennyi
idejük van tanulmányozni
azokat, a futam napján pedig reggel gyalogosan (néhány helyen engedélyezik,
hogy rollerrel, vagy kerékpárral) körbe lehet járni az
útvonalat. Az elmúlt hóna-

torapáti felett, ez a széria
azonban most megszakadt.
Egy hétre rá viszont
meglepetés
eredmény
született a Tapolcai
Öregfiúk FC, őszi szezon
béli utolsó, hazai pályán
játszott mérkőzésén a
megyei III. osztályú labdarúgó bajnokságban. A
TÖFC november 7-én,
borongós, párás időben

Haláp győzni tudott Tapolcán

látta vendégül a Zalahaláp ISE csapatát. A
tabellán elfoglalt pozícióik alapján biztos hazai
győzelmet várt a szurkolóközönség, azonban
a halápiak 4:2-re verték
a tapolcaiakat, így az
Öregfiúk
visszacsúsztak a tabella harmadik
helyére. A hazai gólokat
Nagy Béla és Boldizsár
Péter szerezte. /hg/

Fotó: hg

Lovász Róbert magabiztosan gyűjti az első helyeket
Fotó:Facebook
Szlalomkupa nyolcadik futama is volt. A ködös, borongós reggeli gépátvételt
és nevezést követően három mért kört kellett teljesíteni a népes mezőnynek.
A száradó, néhol csúszós
pályán a három mért kör,

legjobb két eredményét adták össze, ez adta a végleges
eredményt. A farakások,
ipari épületek, rakodógépek közt kialakított pálya
látványos, rendkívüli hangulatot adott a száguldozó
gépszörnyek versengésének. A verseny abszolút
győztese Lovász Róbert lett
és kategóriáját is sikerült
megnyernie. Szollár Norbert a T2-es kategóriában,
a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A bajnokság
végeredménye, három verseny alapján: Lovász Róbert abszolút 3. hely, proto
kategória 1. hely, Szollár
Norbert T2 kategória 1.
hely. /hg/
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Interneten az EFI-vel Felnőtt kosarasaink is megkezdték a szezont
A szigorított járványügyi
helyzet miatt 2020.11.10től az EFI programjai az
interneten lesznek elérhetők. Aki szeretne részt
venni ezeken, az Egészségfejlesztési Iroda Tapolca facebook oldalán
csatlakozhat az online
csoporthoz- tájékoztatta
lapunkat Tóth Orsolya.

Amint azt megtudtuk, a
zumba, a jóga Orsival,
a könnyített székes jóga
kezdőknek,
szenioroknak, gerinctorna, szenior
örömtánc, dinamikus jóga
Zsuzskával….
egyaránt
programban marad az interneten. A szervezők elmondták, hogy az előre
tervezett időpontok változhatnak ugyan, de az ezekre
vonatkozó aktuális információk a facebook oldalon
elérhetőek lesznek. – Aki
részt szeretne venni, csatlakozzon a csoporthoz, és

A Nemzeti Kadett Bajnokság komlói fordulójában a tapolcai kosaras
lányok
magabiztosan
nyertek. Az U16-os fiúk
és a felnőtt férfiak sem
akarták elrontani a tapolcai közönség hangulatát,
ezért a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
ők is győzelemmel zártak.

ha részt vett, hozzászólásban jelezze: “részt vettem”.
Ha valaki nem tud éppen a
meghirdetett időpontban a
monitornál jelen lenni, akkor sem marad le, hiszen a
videók néhány napig utólag is megtekinthetők lesznek. Az órákon mindenki
a saját felelősségére vesz
részt, és a csoportba történő belépéssel elfogadja
a tapolcai EFI Adatvédelmi tájékoztatóját- hangsúlyozta az Egészségfejlesztési Iroda munkatársa. /tl/

Komlón, a hosszú utazást
követően csak a második
negyedtől talált igazán
magára az U16-os leány
csapat. A jól kezdő hazaiak
első negyedben mutatott
fölényét a második negyedben sikerült megtörni. Az Oroszlánok előbb
egyenlítettek, majd az
előnyt lassan növelve a félidőt 10 ponttal nyerték. Az
utolsó két játékrészben ezt
9 és 10 ponttal megfejelve
végül 29 pontos idegenbeli
győzelmet szereztek.
Komló Sport Kk - Tapolcai

A kadett fiúk végig megtartva előnyüket, sorra
szerezték a kosarakat és
végül hatvan pontos különbséggel diadalmaskodtak a fűzfői csapat
felett.
Fotó: hg
Oroszlánok 42:71
Tapolcai Sziklák - Fűzfői
AK 101:41. Szezonnyitó
mérkőzését játszotta felnőtt férfi kosárlabdacsapatunk az előző bajnokságok
egyik éllovasa ellen. Az

U16-os és U18-as fiúkkal
kiegészült felnőtt keret jól
kezdett az első negyedben
(12:11). Majd egy kis megingást, 23:27-es félidőt követően újra magára találva
46:42-re vezetett a harmadik játékrész végén. A záró
negyed 3. percében még
56:49-re is megléptek a
fiúk, azonban a Veszprém
a 6. percben kiegyenlített
(60:60).
A végjáték a Veszprémnek
jobban sikerült, 6 pontot
szerezve és 1 kosarat kapva nyerték meg a mec�cset. Tapolca VSE - Petőfi
SE-OOK Press (Veszprém)
62:66. A tapolcaiak következő mérkőzésén, a Fűzfő
még az első negyed végén
vezetni tudott. A második
játékrészben előbb egyenlített a TVSE, majd előnyét
folyamatosan növelve végül magabiztos győzelmet
szerzett. Tapolcai VSE –
Fűzfői AK 67:43 /hg/

