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Szabadságharcunkra és hőseinkre emlékeztünk

Tapolca 56-os emlékhelyein helyeztek el koszorúkat a forradalom és szabadságharc kitörésének 66. évfordulójára szervezett emlékséta részt-
vevői az ünnepnap délelőttjén. A központi események a Katonai Emlékparkban zajlottak, ahol a város polgármestere méltatta 56 szellemét 
és hőseit. A szabadságharc hőseinek bazalt emlékművénél koszorút helyezett el Tapolca Város Önkormányzata nevében Dobó Zoltán polgár-
mester és dr. Iker Viktória jegyző, a Tapolca Járási Hivatal nevében Szabóné Szakács Judit hivatalvezető, az Egységben Tapolczáért Egyesület-
től Pass Sándor és Bertalan Csaba, a Radetzky Hagyományőrző Huszáregyesület nevében  Labovszky Imre huszár főhadnagy... Cikkünk a 2. 
oldal alján folytatódik ...                                                                                                                                                                                                                Fotó: tl

Tapolcán több éves ha-
gyomány, hogy a város 
legaktívabb civil szerve-
zeteinek tagsága, önkor-
mányzati vezetők, képvi-
selők, fiatal sportolók, a 
településért tenni tudó és 
akaró magánszemélyek 
egy csoportja minden-
szentek előtt kitakarítja 
a temetőt Dobó Zoltán 
polgármester felhívására. 

A Mindenszentek ünnepét 
megelőző héten két hely-
színen is folyt a munka, 
méghozzá a korábbi évek-
nél is nagyobb részvétel 

mellett, ami talán a napfé-
nyes, kellemes időjárásnak 
is köszönhető.  A jelenlé-
vők zsákokba 
gyűjtötték a 
sírok mellett 
talált hulladé-
kokat, elszá-
radt virágokat, 
k o s z or ú m a -
radványokat, 
de gondosan 
ügyeltek arra, 
hogy kifejezet-
ten a sírokon 
talált dolgokhoz ne nyúlja-
nak. A szorgos csapat szá-
mára meleg teát és szend-

vicseket biztosítottak a 
szervezők, így éhesen, 
szomjasan sem maradt 

senki.  Azt 
tapasztaltuk, 
hogy a város 
temetői ösz-
s z e ss é gé b e n 
szép és gon-
dozott képet 
mutatnak, an-
nak ellenére 
is, hogy mos-
tanában hul-
latják lombju-

kat a fák, így tekintélyes 
mennyiségű levélzet fedi a 
talajt. /tl/

Összefogással tisztult meg a régi és az új temető az ünnepre

Az akcióban 
résztvevők
gondosan
ügyeltek arra, 
hogy a sírokon 
talált tárgyakhoz 
ne nyúljanak

Munkában a segítőkész tapolcai emberek  Fotó: Töreky
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...Folytatás a címoldalról... 
A Magyar Csendőr Bajtár-
si Egyesület nevében Vitéz 
Németh Zsolt tiszteletbeli 
csendőr őrmester, a Tapol-
cai Nőklub Egyesülettől 
Varga Károlyné elnök és 
Bálint Györgyné alelnök, az 
Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egye-
sület Tapolca és Környéke 
Bányászati Hagyomány-
ápoló Egyesület nevében 
Podányi Tibor elnök, a Rá-
kóczy Szövetség helyi szer-
vezetétől Bányai Barbara 
elnök és Kardos Marcell az 
ifjúsági tagozat tagja, a Sze-
retem a Városom Egyesület 
nevében Horváthné Somo-
gyi Ildikó és Bognár Róbert, 
a Tanúhegyek Egyesülete 
nevében Ángyán Györgyné 
és Sabján Géza, a Tapolcai 
Lokálpatriótáktól Takács 
Gábor és Horváth Gábor, 
a Városszépítő Egyesület 
nevében dr. Décsey Sán-
dor, a Demokratikus Ko-
alíciótól Sibak András és 

Reitner József, a Fidesz ta-
polcai szervezete nevében 
Máté Sándorné és Horváth 
Ernő, az MSZP Tapolca és 
Környéke szervezetének 
nevében Balázsné Kiss Éva 
és Peszleg Gyula, a Nagy-
boldogasszony Római Ka-
tolikus Általános Iskolától 
Patonai Szilvia igazgató és 
Németh Erzsébet pedagó-
gus. A megemlékezésen 
Dominek Ilona, a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont színjátszó körének 
tagja, Mindszenty József 
hercegprímás, esztergo-
mi érsek 1956. november 
3-án elmondott nagy ívű 
beszédéből idézett, amely-
ben az egyház embere a 
magyar törekvések alátá-
masztásul többek között 
arra mutatott rá, hogy “a 
nemzeti érzésnek nem sza-
bad harcok forrásává válni 
az országok között, hanem 
az igazság fundamentuma, 
a békés együttélés záloga 
kell, hogy legyen…, így 

az egyik ország haladása 
a másikat is előre viszi”. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter arra mutatott rá, hogy 
Magyarország, mi magya-
rok bővelkedünk szabad-
ságharcokban, hősökben, 
mártírokban. – 1956-ban 
immár sokadszor döntött 
úgy a nemzet, hogy önál-
lóan, békében, a nemzet 
sorsára koncentrálva sze-
retne élni. Nem akartunk 
senki ellen és senki mellett 
sem tenni, de ez is sok volt 
azoknak, akik vérbe fojtot-
ták a magyarok szabadság-
vágyát. Vajon képesek len-
nénk-e ma ellentmondani 
egy hatalmas és mindent 
elsöprő erőnek? Lenné-
nek-e újra mártírjaink, 
vezéreink? Csatáinkból 
általában erkölcsi győztes-
ként kerültünk ki, hiszen 
56-ban is közel egymilliós 
szovjet hadsereggel áll-
tunk szembe. A kor hőse-
it nekünk, utódoknak kell 
élővé tenni. Emlékezzünk 

rájuk és jusson eszünkbe, 
hogy 100 évenként min-
den tisztességes ember 
fölnéz egyszer-egyszer a 
magyarokra-fogalmazott a 
polgármester.
A koszorúzások a Katonai 
Emlékparkban kezdődtek, 
majd a temetőben, a régi 
szülészetnél, illetve  a föld-
hivatalnál és a tóparti Pan-
teon fal 56-os emléktáblái-
nál folytatódtak.
                      /Töreky László/

Koszorúk a Hillinger em-
léktáblánál              Fotó: tl

Név szerint szavaztak- szabad utat kapott a naperőmű megtervezése
Tapolca önkormányza-
tának képviselő-testülete 
legutóbbi nyilvános ülé-
sén hét napirendi pontot 
tárgyalt és szavazott meg 
a képviselők többsége. 
Több esetben név szerin-
ti szavazással döntöttek, 
igennel és nemmel vok-
solhattak a képviselők. 
Ilyen előterjesztés volt a 
tervezett naperőművel 
kapcsolatos településren-
dezési eszközök módosí-
tása is.

A szóban forgó naperőmű 
park megvalósításának 
tervezési, engedélyezteté-
si eljárását elősegítő tele-
pülésrendezési eszközök 
módosítása volt az első 
napirendi pont, amiben 
dönteniük kellett a kép-
viselőknek. A módosítási 
eljárás megindításának 
célja az, hogy az érintett 
területek napelemes erő-
művek telepítésére alkal-
massá váljanak- áll az elő-
terjesztésben. Korábban 
két lakossági fórumot is 
tartottak a témában, ahol 
ütközhettek a vélemények, 
megjelenhettek kritikák, 
felmerülhettek az esetle-
ges aggodalmak, ezeket 
a Tapolcai Média élőben 
közvetítette és jelenleg is 
megtekinthető facebook 
oldalunkon. Később vá-
rosi küldöttség utazott 
Szolnokra, hogy ott élő-
ben tapasztalja meg egy 
hasonlóan nagy volumenű 
napelempark működését, 
körülményeit. A Gyarma-

ti Tamás városi főépítész 
által nagy vonalakban 
szóban is ismertetett elő-
terjesztést korábban több 
hivatal is támogatta (szi-
gorú táj- és látképvédel-
mi előírások betartásához 
kötve a támogatást) köz-
tük a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Állami 
Főépítészi Irodája és a 
VMK Földhivatali Osz-
tálya, a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Főépíté-
sze, A VMK Környezetvé-
delmi Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya. 
Bognár Róbert képviselő 
témát érintő javaslata-
it követően, a tárgyban 

név szerinti szavazást kért 
Dobó Zoltán polgármester. 
Takács Gábor, dr. Décsey 
Sándor és Tóth Bálint kép-
viselők nemmel szavaz-
tak, Dobó Zoltán, Puskás 
Ákos, Pass Sándor, Buzás 
Gyula, Tölgyes Zsolt, Bog-

nár Róbert, Máté Sándor-
né és Horváthné Somogyi 
Ildikó pedig igennel, így ( 
8-3 arányban) szabad utat 
kapott a “munkaindító 
határozat”, amely a főépí-
tész szerint, konkrétan 
a tervezési munkálatok 
megkezdhetőségét teszi le-
hetővé. Dr. Décsey Sándor 
részéről érkezett kérdés 
a Kisfaludy utca elején és 
végén lerombolt, rossz ké-
pet mutató ingatlanokkal 
kapcsolatban. Gyarmati 
Tamás főépítész rámuta-
tott, már többször felszó-
lították a tulajdonosokat, 
hogy teremtsenek rende-
zett állapotokat, mivel ez 
nem történt meg, előírás 
szerint átadták az ügyet 
az illetékes építésügyi fel-
ügyeletnek, illetve később 
bírság kiszabása is várha-
tó. A képviselő-testület 
döntött egy Kinizsi utcai 
ingatlan és egy, a Tapol-

ca 577/3 helyrajzi számú 
(volt Tamoil kút területe) 
3280 m2 nagyságú forga-
lomképes ingatlan eladás-
ra való kijelöléséről is. A 
jelentősebb értéket jelentő 
utóbbi ingatlan forgalmi 
értékét 133 millió 400 ezer 
forintban határozta meg a 
testület, ezen ár alatt nem 
értékesíthető- derült ki az 
előterjesztésből. A város 
képviselői szabad utat ad-
tak egy internetes rádió 
beindításának is, amely a 
nevében Tapolcát szeretné 
szerepeltetni a jövőben. A 
döntésre természetesen 
a névhasználat miatt volt 
szükség. Az október 28-i 
testületi ülésen készült 
felvételeink teljes terjedel-
mében megtekinthetők a 
Tapolcai Média facebook 
oldalán, az előterjesztések 
szövegei pedig a Tapolca.
hu oldalon olvashatók, le-
tölthetők. /Töreky László/

Minden napirendi pont többségi támogatást kapott a 
város önkormányzati képviselőitől                         Fotó: tl

A Kisfaludy utca 
két végén
található
épületromok
régóta bántják
a város lakóinak 
szemét. Az ügy az 
építésügyi
felügyelet döntését 
igényli, később 
bírság is kiszabható
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Az önkormányzati tör-
vény előírásai alapján, 
a jelenlévők túlnyomó 
többsége akaratának 
megfelelően, egy Diszel 
városrész jövőbeli önálló 
községi létét előkészítő 
bizottság felállítását sza-
vazták meg október 19-
én, a kora esti órákban 
a Csobánc Művelődési 
Házban tartott lakossági 
fórumon.

Az esemény jelentőségére 
való tekintettel, színültig 
megtelt a közösségi épület 
a regisztráción is átesett 
érdeklődőkkel. Tóth Bá-
lint, Diszel településrész 
önkormányzati képvise-
lője ismertette a rendez-
vény célját, azt, hogy ala-
kuljon meg egy előkészítő 
bizottság, hogy a jövőben 
eldönthesse az érintett la-
kosság, hogy egy Tapol-
cától független, önálló 
közigazgatású községben 
akar-e élni. Tóth Bálint úgy 
indokolt, “többen megke-
resték a faluból, hogy nem 
igazán tudott fejlődni a te-
lepülésrész az elmúlt idő-
ben, mi lenne, ha elindulna 
egy leválási folyamat”. A 
képviselő a nehézségek is-
mertetése között kitért arra 
is, hogy egy közelmúltban 
lezajlott törvényi változás 
miatt, a leválásról nem 
csak diszelieknek, hanem a 
tapolcai lakosságnak is sza-
vaznia kell a jövőben. Dr. 
Iker Viktória jegyző ennek 
a folyamatnak a szabály-
szerű, törvényes lebonyo-
lításáról tartott közel 20 
perces előadást. Az elhang-
zottak egy hosszadalmas 
ügyintézési, egyeztetési, 
engedélyezési menetrendet 
vetítettek elő, amely össze-
tett, hiszen a törvényalkotó 
célja az, hogy kizárólag egy 
szolgáltatási színvonalá-
ban, önkormányzatiságá-

ban megfelelő minőségű 
település jöhessen csak 
létre. – Az előkészítő bi-
zottság feladata lesz, hogy  
a választópolgárok számá-
ra a kezdeményezésről egy 
írásos tájékoztatót készít-
sen, amely tartalmazza az 
önálló község alakításának 
előfeltételeit- hangsúlyozta 
a törvényi előírások min-
den részletére rávilágítva 
a jegyző. A széksorokból 
több ismert helyi is hoz-
zászólt a témához. Volt aki 
úgy gondolta, hogy 15 év-
vel ezelőtt meglépve még 
lett volna értelme, de ebben 
a gazdasági helyzetben, 
amikor az önkormányza-
toktól jelentős forrásokat 
vonnak el, erősen meggon-
dolandó a kérdés. A hoz-
zászóló szerint az sem lát-
szik, hogy Diszel miből tud 
majd gazdálkodni, mi fo-
lyik majd be a falukasszába 
és milyen kiadásokkal kell 
számolni. Volt, aki szerint 
egy valóban elkötelezett ta-
gokból álló bizottság akár 
egy éven belül előkészít-
heti a leválást, de a jelen-
legi gazdasági helyzetben 
bizonytalan, hogy az or-
szág a jövőben képes lesz-e 
biztosítani azokat a falufej-
lesztési forrásokat, amiket 

korábban biztosított. A 
hozzászóló azzal a javas-
lattal is élt, hogy a telepü-
lésrész forduljon bizalom-
mal dr. Navracsics Tibor 
miniszterhez, a térség or-
szággyűlési képviselőjéhez 
és kérdezze meg őt, hogy 
miként látja ezt a kérdést, 
lenne-e értelme, jövője egy 
önálló Diszelnek. Volt aki a 
tapolcai polgármester és a 
jegyző személyes vélemé-
nyére volt kíváncsi. Dobó 
Zoltán úgy fogalmazott, a 
diszeliek többségének aka-
ratát támogatja majd, azt 
szeretné tudni, hogy mi 
lesz az. Dr. Iker Viktória 
jegyző hasonló véleményt 
formált, tehát “a döntés a 
diszelieké”, majd hozzátet-
te, “a város hivatala minden 
segítséget megad”  az ügy-
intézésekhez. Tóth Bálint 
képviselő lapunk kérdésére 
elmondta, az önálló köz-
séggé váláshoz szükséges 
előkészítő bizottság (Hor-
váth Miklósné Edit, Pető 
Piroska, Takács józsef, Soós 
Balázs, Horváth Viktor, 
Balta Csaba, Tóth Bálint)  
innentől már szervezeti ér-
telemben is megalakulhat, 
utána pedig megkezdődhet 
az érdemi munka.           /
Írás, fotó: tl/

A Tapolcáról történő leválásról tartottak 
gyűlést Diszelben – bizottság is alakult

A jelenlévők többsége támogatta a bizottság felállítását

Tucatnyi helyi fiatal han-
goskodása, huligán vi-
selkedése miatt kellett 
félbeszakítani a vetítést a 
tapolcai moziban a napok-
ban

Az intézmény dolgozói nem 
tudták kezelni a problémát, 
rendőröket hívtak, ők jár-
tak el a renitens csapattal 
szemben.  Szerencsére nem 
történt rongálás és személyi 
sérülés sem, de sokak szó-
rakozását húzta keresztül 
az incidens. Rédli Károly a 

városi mozit is üzemeltető 
Tapolca Kft. ügyvezetője 
lapunknak elmondta, egy 
olyan tízen-huszonéves fia-
talokból álló társaságról van 
szó, akik jellemzően hor-
rorfilmekre váltanak jegyet 
és korábban is volt velük 
probléma, most azonban 
alaposan túllőttek a célon. 
Felálltak, hangoskodtak, 
hőbörögtek, szóváltásba 
keveredtek egymással és a 
békés mozilátogatókkal is. 
Sok jelenlévő szórakozását 
tették tönkre viselkedé-

sükkel a film alatt- tudtuk 
meg. Egyelőre döbbenten 
állnak az események előtt 
az érintett dolgozók és csak 
remélik, hogy nem ismétlő-
dik meg az incidens később, 
legfőképpen pedig nem lesz 
jellemző. Tölgyes Zsolt, a 
helyi polgárőrség vezetője 
kérdésünkre elmondta, is-
merik a bandát, a mozi ve-
zetőjének kérésére az omi-
nózus nap előtt ott voltak az 
intézménynél. Akkor, talán 
a jelenlétüknek köszönhe-
tően nem történt balhé.  /tl/

Rendőröket kellett hívni a moziba...

Veszprémbe költözése 
után, gyakorlatilag szíves-
ségből, az épület és a kert  
rendbetartásáért cserébe 
adta oda jó állapotban 
lévő, takaros Csobánc ut-
cai házát egy ismerős fia-
tal nőnek Kriptáné Bara-
bás Klára.

A Csobánc utcai lakóépü-
let sorsa innentől megpe-
csételődött. A házban – 
amint azt megtudtam- az 
évek során többen meg-
fordultak, néhány év alatt 
a szép, virágos udvarból 
undort keltő szemétlerakat 
lett, a ház bútorzata eltűnt, 
nyílászárói megsérültek 
vagy tönkrementek, a fa-
anyag, legyen az parketta, 
vagy lépcsőfok pedig nagy 
valószínűséggel tűzben, 
kályhában végezte. Eköz-
ben többszázezer forintnyi 
tekintélyes közműtartozás-
sal is megterhelődött az 
otthon, amelyből az is éve-
kig eltartott, hogy kiperelje 
a tulajdonos a bentlakókat. 
Kriptáné Barabás Klárával  
telefonon váltottunk szót, 
kiderült, kórházban van, 
nagyon beteg, mozgásában 
korlátozott, emiatt nem tud 
Tapolcára jönni. Elmond-
ta, házára jelentkezett egy 
potenciális vevő, aki, hogy 
megtekinthesse az épüle-
tet, kulcsot kapott tőle. A 
házra jelentkező, az ingat-

lan állapotát még jóval ko-
rábbról ismerő  fiatalember 
a helyszínen járva olyan 
valósággal szembesült, 
amit sem ő, sem a tulajdo-
nos nem gondolt volna… 
A nyugdíjas hölgy tudja, 
hogy nagyot hibázott, ami-
kor megbízott valakiben 
és odaadta használatra a 
házát, azért fordult a sajtó-
hoz, hogy mások okulására 
mutassuk meg, mondjuk 
el, hogy mi történt. Meg-
tudtam, nemrégiben sike-
rült a bentlakókat bírósági 
végzéssel kilakoltatni, de 
ami utánuk maradt, az 
egy végsőkig lepusztított, 
jelenlegi állapotában lak-
hatatlan, beázó épület, sze-
méttel teli vízóra aknával, 
több konténerre való hulla-
déktól mocskos udvarral… 
Amikor a kulccsal rendel-
kező vevő a tulajdonos ké-
résére megmutatta a házat, 
a  látvány elborzasztó volt, 
és az sem kérdés, hogy eb-
ben az állapotban és ebben 
a környezetben a ház for-
galmi értéken eladhatatlan, 
vagy legalábbis jóval keve-
sebbet ér. Szeretnék valami 
jót és bíztatót is mondani, 
mondjuk arról, hogy a kár 
miképpen térülhet meg, de 
ebben az esetben úgy gon-
dolom, hogy egy pozitív 
kicsengésű cikknek aligha 
lehetne bármilyen valós 
alapja. /Töreky/

Szeméttel töltötték fel az udvarát

A hajdan virágzó kert mai látványa magáért beszél. A 
ház hasonlóan gyalázatos képet mutat                 Fotó: tl

” Álljunk bele, ha 
kell”…., Iskolánk oktatói 
és tanulói a mai napon 
élőláncban hívták fel a 
figyelmet az oktatás sa-
nyarú helyzetére és feszí-
tő gondjaira– jelent meg 
a fenti szöveg október 
27-én a Széchenyi isko-
la Facebook oldalán. A 

bejegyzéshez több fotót 
mellékeltek az érintettek, 
amelyeken  tanárok és 
tanulók közösen fejezik 
ki a hazai oktatásüggyel 
való elégedetlenségüket 
a Móricz Zsigmond utcai 
intézmény bejáratánál. 
Egy drónos fotót is ka-
pott szerkesztőségünk, 
amelyen a pedagógus ki-
állás és tiltakozás szim-
bólumát, egy körbe írt 
felkiáltó jelet  formálnak 
meg a jelenlévők az isko-
la sportpályáján. /tl/

„Beleálltak” a széchenyisek
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A tapolcaiaknak is bemutatkozott Kisfaludy Sándor
Sümegi, devecseri, 
lesenceistvándi, bada-
csonytomaji sikerek után, 
a Batsányi Színjátszó Kör 
tagjai Tapolcán is bemu-
tatták a két és fél évszá-
zada született Kisfaludy 
Sándor életéről szóló, A 
nyughatatlan lélek című 
zenés- táncos színművet. 
A darabot, a darabban el-
hangzó dalok szövegeit, 
N. Horváth Erzsébet írta, 
a színmű zenéit Bock Atti-
la-Márió szerezte, Kisfalu-
dy Sándort Torma Tamás 
alakította. A darabban 
közreműködött a Szabó 
Csaba vezette Tördemic 
Néptáncegyüttes és a Jár-
dányi Pál Zeneiskola ta-
nára, Román Iván hege-
dűművész is. A tapolcai  
előadás, a korábbiakhoz 
hasonlóan, telt ház előtt 
zajlott és nagy sikert ara-
tott. A darab színrevite-
le kuriózum volt abból a 
szempontból is, hogy egy 
színpadon játszhattak 
együtt sümegi és tapolcai 
előadók, ezúttal a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban. 

Kisfaludy Sándor élete, 
művészete, az irodalmi 
életben betöltött szerepe és 
emberi hitvallása Tapolcán 
ritkán kerül szóba, ami ért-
hető, hiszen a Himfy sze-
relmeinek  szerzője sokkal 
inkább Badacsonyhoz, még 
inkább Sümeghez köthe-
tő, ez utóbbi szomszédos 
városban több intézmény, 
többek között  iskola, mű-
velődési központ is viseli a 

nevét. (Nem véletlen, hogy 
nagy örömmel fogadták a 
színdarabot ezeken a tele-
püléseken)  Az énekesként 
is kiváló Torma Tamás 
alakításában, a főhőst  ifjú 
éveitől, egészen életének 
befejezéséig kísérhetjük el, 
ráláthatunk személyes élet-
pályájának  meghatározó 
eseményeire, családi körül-
ményeire, testvéri és sze-
relmi kapcsolatai, irodalmi 
munkássága egy-egy szele-
tére. A központban, ahogy 
azt már az N. Horváth Er-
zsébet darabokból meg-
szokhattuk, a hazaszeretet 
és a szerelem áll, hiszen 
ahogy Batsányinak volt 
egy Baumberg Gabriellája, 
úgy Kisfaludy Sándor  és  
Szegedy Róza szerelme is 
legendás és sírig tartó volt- 
derült ki azok számára is, 
akik esetleg korábban nem 
ismerték a neves, helytör-
téneti szempontból is je-
lentős személyiség  életét. 
Kisfaludy ugyan Sümegen 
született 1772-ben és ott 
is halt meg 1844-ben, de 
művelt bécsi szívtipróként, 
duhaj testőrgárda tagként, 
nagy ütközetek katonatiszt-
jeként,  várőrtisztként  nem 
csak a határokon belül, de 
külföldön is helytállt, mi-
előtt az irodalmi életben 
maradandót alkotott volna, 
vagy a kor politikai közé-
letében elfoglalta volna őt 
megillető helyét. A szín-
padról persze nem kapha-
tunk meg minden ismere-
tet, tudást,  ez nem is cél, de 
egy évszázadnyi idő soha 
vissza nem térő múltbéli 

eseményeinek esszenciáját 
igen. Ezt kapta a közönség 
A nyughatatlan lélek című 
darabtól, amely Márió 
fülbemászó slágereivel, a 
rendező slágerszövegeivel, 
Román Iván elképesztően 
hangulatos hegedű beté-
teivel, szerény, de szép és 
klasszikus díszletvilággal 
örvendeztette meg a kö-
zönséget. Öröm volt látni, 
hogy sümegi és tapolcai 
színészek, táncosok  együtt,  
összhangban “dolgoznak” 
a színpadon, játékukban a 
szerepek minél hitelesebb 
megformálására való tö-
rekvés jól látszott. A tapasz-
taltabb színjátszóknál, ahol 
a darab azt megengedte, 
nem csak a duhaj, hanem 
a bohém jeleneteknek, a 
humornak is bőségesen 
maradt idő és tér. Azonban 

a szereplők mindegyike ala-
posan kiérdemelte, hogy 
nevüket és az általuk meg-
formált történelmi alakok 
neveit felsoroljuk: Kisfalu-
dy Sándort Torma Tamás, 
Szegedy Rózát Szabó Tímea 
alakította. Kisfaludy Mi-
hályt, Sándor apját Bókkon 
Gyula, Kisfaludy Károlyt, a 
testvért Bognár Róbert ját-
szotta. Batsányi Jánost Zsi-
gó Balázs, Kisfaludy baráta-
it Takáts Józsefet, Skublics 
Imrét és Görög Demetert  
Szabó Tibor Márk, Hangodi 
László és Németh János ala-
kította. Kisfaludy szeretőjét, 
Medina Mária táncművészt 
Némethné Varga Katalin 
játszotta. Beethoven szere-
pében Bőczén Lajos reme-
kelt. Vízkelethy Zsigmond 
és Kőrössy István  testőrö-
ket Cseh Gyula és Szabó 

Csaba formálta meg. Nagy-
alásonyi Barcza József és 
hitvese szerepét Németh 
József és Dávoti Józsefné 
vitte közönség elé. Szegedy 
Ignác alispánt Bakos Nán-
dor alakította, Rosty La-
josné Annát pedig Csehné 
Nagy Elvira játszotta. Az 
idős Kisfaludy Mihály hu-
szár ezredes szerepét Tiha-
nyi Zoltán formálta meg.  
Sándor húgát, Nanicát 
Adorján Gézáné formálta 
meg. Szegedy Róza testvé-
rét, Marikát Szabó Eszter, 
Katalint,  Horváth Vivien 
játszotta nagy átéléssel. 
Maris, Bözsi és Ilka nevű 
székely asszonyokat Kócs 
Ida, Pokó Istvánné, és Pász-
tor Miklósné alakították. 
Ács Veronika székely lány 
szerepében Perger Barbara 
jeleskedett. /Töreky L./

Sümegi és tapolcai előadók a közös produkciót követő taps alatt                      Fotó: tl

 „Batsányi és kora” cím-
mel rendezte meg ha-
gyományos művelődés-
történeti vetélkedőjét a 
Batsányi János Gimná-
zium és Kollégium a na-
pokban. Ezúttal  a “ka-
zinczys diákok nyújtották 
a legjobb teljesítményt.

A „Költőink időutazása a 
18-19. században” témá-
jú idei versenyre Tapolca 
és környékének általános 
iskolás, 7-8. osztályos iro-
dalom és történelem iránt 
érdeklődő tanulóit vár-
ták. Az eseményt Varga 
Tiborné igazgató nyitotta 
meg. Elhangzott, a vetél-
kedő fő célja a gimnázi-
um névadójáról, Tapolca 
város szülöttéről, Batsányi 
Jánosról és a születésének 
bicentenáriumát ünneplő 
Petőfi Sándorról szerzett 
ismeretek bővítése, a felvi-

lágosodás koráról alkotott 
kép gazdagítása és a tudás 
elmélyítése. A dramatizált 
jelenetek után elméleti 
és gyakorlati ismeretekre 
épülő játékos, kombina-
tív feladatok következ-

tek, amelyek az irodalom, 
történelem köréből me-
rítettek, és vártak el ku-
tatómunkát a helyszínen. 
Minden csapatnak több 
„szabadulószobából” is ki 
kellett jutnia a megadott 

időkeret alatt. A verseny-
zők egy gimnazistát is 
kaptak kísérőül, aki se-
gítette az eligazodást az 
épületben. A zsűri végül a 
drámajátékon és a kreatív 
feladatokon kapott pon-
tokat összesítve állította 
fel a sorrendet: 1. helyen 
a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazin-
czy Ferenc Tagintézmé-
nyének tanulói,  Szabó 
Bonita, Varga Veronika 
és Piller Zsombor alkotta 
csapat végzett. A 2. he-
lyet a Művészetek Völgye 
Általános Iskola tanulói, 
Berki Balázs Benedek, Pőr 
Csenge és Kraulis Bhavani 
harcolták ki. A  3. helyet a 
Tapolca Bárdos Lajos Ált. 
Isk. Székhelyintézménye 
tanulói, Szabó Zsombor, 
Süle Gergely, Koronczi 
Sándor Szabolcs szerezték 
meg. /tl-km/

Szlenget is használhattak a diákok a gimnázium Batsányi vetélkedőjén

A vetélkedő győztesei a tanárnőjükkel         Fotó: iskola

A szeretet egyik formája
Az idősek is lehetnek bol-
dogok és érezhetik, hogy 
szeretik őket és törődnek 
velük. Érezzük, hogy a 
szeretet ideért hozzánk. A 
Megbecsülés Idősek Ott-
honában megtartották az 
idősek napját. Az otthon 
dolgozói és lakói együtt ün-
nepeltek. Nagyon megható 
ünnepség volt. Megjelen-
tek a kicsi óvodások! Már a 
csivitelésük is könnyet csalt 
szemünkbe. Nagyon kedves 
kis műsort adtak. Kaptunk 
ajándékot. Egy színesre 
festett szívet egy óvodások 
által sütött süteménnyel, 
ami rá volt szalaggal kötve.  
Elgondolkoztunk, hogy mi 
vagyunk a múlt, ők pedig a 
jövő.
Nekünk ez nagyon sokat je-
lentett ez az őszinte szeretet.

Köszönjük!
Az otthon dolgozói és lakói 
nevében:
                         Piskor Lajosné

OLVASÓI LEVÉL
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Egy VBEKF program ke-
retében interjúsorozat 
készült a közelmúltban 
ismert, a település múlt-
járól sokat tudó diszeli 
emberekkel. A sok órányi 
írásban, hangban – és a 
pályázatban vállaltakon 
túl-  videóban is rögzített  
interjúsorozatból, Mayer 
Richárd, a Tapolcai Mé-
dia operatőre egy rövid-
re vágott változatot állí-
tott össze, amit a minap 
mutattak be a Csobánc 
Művelődési Házban, az 
érintettek részvételével. 
A jelenlévők, az interjú-
alanyok személyes em-
lékeiket is megosztották 
Diszel településrésszel, 
az interjúk elkészítésének 
folyamatával és a múlt 
értékeinek megőrzésével, 
ápolásával  kapcsolatban.

Amint arról dr. Décsey 
Sándor a szervező és pro-
jektgazda  Tapolcai Város-
szépítő Egyesület Elnöke 
a rendezvényt megelőző-
en szót ejtett, a program 
a Veszprém-Balaton Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 
program támogatásával 
jött létre, a Mi történt egy-
kor? – Tapolcai városré-
szek közelmúltja személyes 

történetekben című, OC-
MUV/3-2021/646432 szá-
mú projekt keretében. A 
helytörténeti témában szü-
letett ötletre három millió 
forintot nyert a pályázó 
TVSZE (Tapolcai Város-
szépítő Egyesület). –  Arra 
gondoltunk, hogy Tapolca-
Diszel, a Kazinczy tér, tehát 
a korabeli Dimitrov-tér és 
a laktanyákhoz kapcso-
lódó, ma Dobó lakótelep 
1945 utáni korszakának 
feldolgozására leginkább 
az oral history műfaja lehet 
alkalmas, amikor azok me-
sélnek nekünk a múltról, 
akik átélték, illetve aktív 
szereplői, alakítói voltak 
a korabeli történéseknek. 
Mindenhonnan öt-öt helyi 
szereplőt kívántunk meg-

szólaltatni, akikkel olyan 
életút interjút készítettünk, 
amely az adott településrész 
történetét tartja fókuszban. 
Egy kis csavart is vittünk 
a történetbe, hiszen batsá-
nyis gimnazistákat kértünk 
fel arra, hogy tegyék fel 
kérdéseiket a kor szem- és 
fültanúinak- árulta el  dr. 
Décsey Sándor a városszé-
pítők elnöke. Tóth Bálint, 
Diszel önkormányzati kép-
viselője a nem egészen 17 
perces riportfilm levetítését 
követően,  örömét fejezte 
ki, hogy létrejött a projekt, 
mint mondta, régen is ké-
szítettek interjúkat és képi 
anyagokat a falu nagy öreg-
jeivel, de ezek sajnos nagy 
részben megsemmisültek. /
Írás, fotó: tl/

Hogy a múlt ne tűnjön el nyomtalanul...

A városszépítők elnöke és a diszeli  interjúk főszereplői

A tapolcai Család- és 
Gyermekjóléti Központ a 
nyári időszak véget érté-
vel folytatta a korábban 
elkezdett szakmaközi 
előadás sorozatát. Az első 
ilyen rendezvényt október 
17-én, az önkormányzat 
udvari tanácstermében 
tartották, amelyen a  he-
lyi gyermekvédelmi jel-
zőrendszer tagjai vettek 
részt.  Számukra tartott 
előadást Gönczy Gábor 
szociális munkás, család-
terapeuta, szakmai veze-
tő és Perger Tünde Tini 
rehabilitációs intézmény 
részleg vezető, szociális 
munkás.

Bögös Ritától, a helyi Csa-
lád és Gyermekvédelmi 
Központ vezetőjétől meg-
tudtuk, “a szociális szakem-
berek – a Székesfehérváron 
működő Egészségdokk 
Alapítvány munkatársai 
– rendkívül színvonalas, 
tájékoztató és egyben in-
teraktív jellegű megbeszé-
lést bonyolítottak le, ahol 
a tapolcai járás gyermek-
védelmi jelzőrendszerének 
tagjai (iskolák, óvodák, vé-
dőnők, gyermekjogi kép-
viselő, önkormányzat, bí-
róság, járási gyámhivatal, 
pedagógiai szakszolgálat, 
családsegítő szolgálatok és 
a LEK munkatársai) voltak 
jelen és hasznos tapaszta-
latokat cseréltek. Többek 
között szó esett a napja-
inkban jellemző tinédzser-
korúakat érintő függősé-
gekről, az autoagresszió 
és devianciák formáiról 
is. Ezen problémák keze-
lése a Centrum kiemelt 
tevékenységei közé tarto-

zik”- árulta el. Megtudtuk, 
a család- és gyermekjóléti 
központok kiemelt felada-
ta a helyi észlelő- és jel-
zőrendszer működtetése. 
– Az ilyen és hasonló jelle-
gű összejövetelek nagyban 
hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy a gyermekekkel fog-
lalkozó szakterületek helyi 
szakemberei aktuális isme-
retekhez, információkhoz 
jussanak, és közös nyelv 
alakulhasson ki kölcsönös 
párbeszéd révén. Mind-
nyájunk célkitűzése és kö-
zös érdeke, hogy megóvjuk 
és védjük a gyermekeket és 
családjaikat, akik egyre na-
gyobb segítségre szorulnak 
a szocializációs, szociális 
jellegű humán szolgálta-
tások területén is. Az Ala-
pítvány szoros és hatékony 
kapcsolatot ápol a tapolcai 
Testi- és Lelki Egészségfej-
lesztési Központtal a szer-
függők, szenvedélybetegek 
és kezelésük terén, A tapol-
cai Család- és Gyermek-
jóléti Központtal pedig a 
családterápia/családkon-
zultáció kapcsán élő a kap-
csolat- tájékoztatta a Ta-
polcai Médiát Bögös Rita. 
Megtudtuk, az október 
17-i rendezvényen jelen 
volt még Brunner Tünde 
intézményvezető helyettes 
szociális munkás, szakápo-
ló és addiktológiai konzul-
táns, aki az Egészségdokk 
Alapítvány Serdülő Krízis 
Centrumból érkezett. Az 
alapítvány intézményé-
ben többek között fel-
nőtt, ifjúsági és gyermek 
addiktológia, közösségi el-
látás, támogatott lakhatás, 
elterelés, iskolai prevenció 
is működik. /tl/

Fókuszban a szerhasználat

Mindenki keresztje

A közelmúltban elké-
szült, 28-án  felszentelték 
a Mindenki keresztjét az 
Új temetőben, hogy azok 
is gyertyát gyújthassanak 
elhunytaikért, akik nem 
tudnak a messze lévő sze-
retteik, rokonaik sírjai-
hoz elutazni. (A helyén 
korábban is állt kereszt, 
de az hosszú évek alatt 
elkorhadt, el kellett bon-
tani.) Az ökumenikus 
szertartáson, Kádár Ta-
más György református 
lelkész, Csonka Nándor 
esperes plébános és Feke-
te Gábor kántor szolgált. 
A keresztet Tapolca város 
önkormányzata állíttatta, 
készítője Muzsi Norbert, 
munkájával közreműkö-
dött Szilasi Sándor kőfa-
ragó mester és a Cselle-
Ház Kft. /Írás, fotó: tl/

Elismerte a szakma

Károly Margit, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság csoportveze-
tő helyettese, a tapolcai 
tavasbarlangban végzett 
idegenvezetői munkájáért, 
valamint elhivatott környe-
zeti nevelési tevékenységé-
ért vehetett át magas állami  

kitüntetést a napokban. Az 
elismerést Nagy István ag-
rárminiszter az 1956. évi 
Forradalom és Szabadság-
harc emléknapja, október 
23-a alkalmából rendezett 
ünnepségen, a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeumban 
adta át-tudtuk meg. /tl/

Károly Margit és Nagy István            Fotó: Pelsőczy Csaba

Váci Mihály Irodalmi Színpad művészeivel, Batthyá-
nyi- Nagy Annamáriával és Felföldi Gáborral, a Pan-
non Egyetem Kulturális Kabinetének vezetőjével 
közösen léptek fel ünnepi műsor keretében a Nagybol-
dogasszony Római Katolikus Általános Iskola diák-
jai 2022.okt.21-én. A műsort a „Zenebona Művészeti 
Műhely” előadása nyitotta meg, majd Haga Kálmán 
a Járdányi Pál Zeneiskola tanára és Kungler Ádám 4. 
osztályos tanuló harsonán adott elő magyar népdalo-
kat, ezzel nyitotta meg az irodalmi színpad műsorát. 
A klasszikus műfajú irodalmi műsorban versek, próza 
részletek és dalok hangzottak el, mellyel a művészek 
kiválóan érzékeltették a forradalmi hangulatot.                                                                
                                                                          /Info, fotó: isk./



Hatvanhat évvel ezelőtt a 
forradalom képzeletbe-
li tapolcai órája október 
26-án pénteken korán 
reggel kezdte az időmé-
rést, amely az országos 
eseménytörténetbe ágya-
zódó helyi forradalmi 
történések, a mi városunk 
forradalma 12 napjának 
perceit számlálta.

 S e napok szereplői sorá-
ban valójában már az első 
óráktól kezdődően ott ta-
láljuk a korabeli városi di-
ákságunk nagyobb számú 
csoportjait: gimnazistákat, 
általános iskolai tanulókat 
egyaránt. Zömük a kibon-
takozó forradalmi esemé-
nyek passzív, de annál ér-
deklődőbb szemlélője. Ám 
komoly számban akadtak, 
akik már ezen az első ta-
polcai forradalmi napon, 
majd az elkövetkező na-
pok során tevőlegesen, ak-
tívan és felelősségteljesen 
részt kértek és részt kaptak 
a város sorsának – akkor 
úgy tetszett távlatosabb és 
igazságosabb jövőjének –, 
az alakításában. Tóth Ist-
ván gépkocsivezető előző 
esti vétlen mártírhalálának 
híre lobbantotta lángra a 
forradalom már napok óta 
izzó parazsát. Az október 
26-i emlékező-tüntető fel-
vonulás rövid idő leforgása 
alatt, az egész várost meg-
mozgató népmozgalommá 
terebélyesedett. A tömeg-
demonstráció hajszál híján 
ugyan, de mégis vérontás 
nélkül söpörte el a koráb-

bi politikai rend hatal-
mát, amelynek során az 
itt állomásozó és komoly 
ütőerőt képviselő katonai 
alakulatok is a forradalom 
oldalára álltak. A koraes-
ti órákban a mai Batsányi 
János Művelődési Központ 
színháztermében pedig 
megalakult az új forradal-
mi önkormányzati szerv, a 
Tapolcai Járási Forradalmi 
Nemzeti Tanács. Ennek 
élére Gucsi István őrnagy, 
helyőrségparancsnokot 
választotta a népképvisele-
ti fórum. A városi diákság 
tagjai a délelőtti tömeg-
megmozdulástól az esti 
forradalmi tanács alakulá-
sig már ezen az első napon 

jelen voltak mindenütt. A 
járási forradalmi tanács-
ban a tapolcai középiskolai 
diákság közegyetértéssel 
megválasztott képviselője 
Kazal Gábor 3. osztályos 
gimnáziumi tanuló lett. 
A következő naptól induló-
an önként jelentkező gim-
nazisták adtak éjjel-nappa-
li rádióügyeleti szolgálatot, 
amelynek helyszíne a mai 

Városháza volt. Meghatá-
rozott időnkénti váltásban, 
folyamatosan hallgatták 
a hazai, és a magyar nyel-
vű külföldi rádióadásokat 
(Szabad Európa, BBC Lon-
don), miközben a legfon-
tosabb hírekről írásos fel-
jegyzéseket készítettek. A 
jegyzeteket minden reggel 
leadták a járási forradalmi 
tanácselnök, Gucsi István 
őrnagy irodáján – az iroda 
a mai Földhivatal épületé-
nek emeletén rendezkedett 
be. Az így szerzett híreket 
aztán hangosbemondókon 
hozták a tapolcai lakosság 
tudomására.
A november 4-én meg-
kezdődő második szovjet 
katonai beavatkozás hírére 
két napra fegyverbe lép-
tették a 18-50 éves életkor 
közötti tapolcai fiúk, fér-
fiak zömét – úgy festett 
a dolog, hogy Tapolcán 
harcokra kell számítani. 
A reggeli mozgósítás, dél-
előtti laktanyai fegyverosz-
tás után a délutáni órák-
ban a TIAC pályán zajlott 
a csapatalakulás, miköz-
ben Bertha Vince tanítót, 
tartalékos főhadnagyot 
közfelkiáltással parancs-
nokául választotta a fegy-
veres tömeg. Fegyvert fo-
gott a Batsányi gimnázium 
(akkor „Állami Bacsányi 
János Gimnázium”) 3-4. 
osztályos fiúdiáksága is. 
Járőrvezetőik, raj- és sza-
kaszvezetőik a katonaviselt 
tanáraik sorából kerültek 
ki. Köztük volt többek mel-
lett Kenderesi István tör-
ténelemtanár, tartalékos 
lövészhadnagy és a most, 
2022. október 4-én elhunyt 
Rádóczy Kálmán testneve-
lő tanár, tartalékos aknave-
tő tizedes (Béke Vele!). De 
soraikban és mellettük ott 
volt még Tóth József általá-
nos iskolai tanár (későbbi 
iskolaigazgató), tartalékos 
repülő hadnagy, továbbá 
Major Ferenc, szintén ál-
talános iskolai pedagógus 
(leendő iskolaigazgató), 
tartalékos felderítő alhad-
nagy is. S még jó egyné-
hányan. Az egyidejűleg 
kiküldött távolsági felde-
rítő őrjáratok azonban rö-
videsen rémisztő hírekkel 
szolgáltak. Devecsernél két 
szovjet hadosztály táboro-
zott s csak idő kérdése volt, 
hogy mikor indulnak meg 
Tapolca felé. Nehéz, de fe-
lelősségteljes parancsnoki 
döntés született: azonnali 
fegyverletétel, nem szabad 
harcba bocsátkozni a nyo-

masztó túlerővel szemben!
1956. november 6-án 
délelőtt meg is érkeztek 
Tapolcára a szovjet pán-
célosok. A 38. Szovjet 
Összfegyvernemi Hadse-
reg Babcsenkó őrnagy ve-
zette megerősített különít-
ménye, 86 darab harckocsi 
és lövészpáncélos, plusz 
a kísérőgyalogság. Hatal-
mas túlerő, kétségbeejtően 
bizonytalan jövőkép – a 
forradalom véget ért. Vagy 
mégsem?
A letiport szabadságküz-

delem folytatói tulajdon-
képpen ugyancsak a diá-
kok lettek. Mások mellett, 
mások között, másutt is, 
nálunk is. Nem fegyver-
rel, de készenlétben tartva 
az elrejtett fegyvert, nem 
hangos szóval, de még 
élesebb visszhangot verő 
röpcédulákkal. „Azt gon-
doltuk, hogy így ennek 
nem lehet vége!” – emléke-
zett vissza 50 évvel később 
József, az 1956 őszén 4. 
osztályos tapolcai gimna-
zista nemzetőr. S tényleg 
nem volt egyedül e gon-
dolattal. A MUK, vagyis 
a márciusbani újrakezdés 
reményében, több auto-
mata fegyvert, sok lőszert 
és kézigránátot rejtettek 
el városon belüli és Szent 
György-hegyi rejtekhelye-
ken. De végül mégis lebu-
kást és 5-9 év börtönidőket 
hozott a tavasz a merészen 
merészet gondolni bátor 

gimnazista diákfiúk legja-
vára.
Az anno házilag készített 
röpcédulákból meg alig-
alig maradt fenn napja-

inkra egy-egy eredeti da-
rab. De azért mégiscsak 
lappang néhány, ma már 
becses családi, történe-
ti ereklye gyanánt. Igaz-e 
Éva? Mint egy 1957. janu-
ár 14-én készített példány, 
amelyben azt olvashatjuk, 
hogy: 
„Hazudnak rendületlenül, 
füledbe óh magyar // böl-
csődtől sírodig, kötvényed 
eltakar. // A nagy Leninen 
e kívül, nincsen számodra 
fej // Ávótól védjen sors 
keze, itt nyalnod vagy 
meghalnod kell.”
Tapolca forradalmi kró-
nikájának emblematikus 
napja volt 1956. decem-
ber 12. (szerda) is – a nő-
tüntetés napja. A megyén 
belül a második legna-
gyobb szótlan, gyertyás, 
virágbokrétás, koszorús 
demonstráció a szovjet 
katonai megszállás és a 
forradalom leverése elleni 
néma tiltakozásképpen. 
És ebben is részt vállaltak 
és részt kaptak városbeli 
diákjaink, ráadásul ezút-
tal az általános iskolások. 
A cseppet sem veszélyte-
len szituációban, feltűzött 
szuronyú, gépkarabélyos 
szovjet katonai kordonnal 
a háttérben meg az előtér-
ben, két vakmerő, s nem 
mellesleg kiváló tornász 

alig-tizenéves diáklegény-
ke helyezte el a megemlé-
kező mintegy 700 tapolcai 
asszony és leány babérko-
szorúját. Nem máshová, 
mint a Hősök terén a ka-
tonaszobrunk magasba 
emelt ezredzászlójának a 
csúcsára! András és Péter 
volt e két derék fiú.
Kedves Hajdanvolt Tapol-
cai Diákforradalmáraink! 
Kedves András, Anna, 
Attila, Bence, Éva, Ferenc, 
Gábor, Imre, János, József, 
László, Péter, Tibor, mind-
annyian akik voltatok, s 
mindannyian akik még 
vagytok nekünk (kézszo-
rítás Andrásnak a Lehel 
utcába, ölelés Tibornak 
Komlóra)! KÖSZÖNJÜK! 
Nektek is…
                   Hangodi László
    történész- főmuzeológus
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Megkerült fülbevaló, elve-
szett megtaláló

Katona Lászlóné nyugal-
mazott pedagógus arra 
kérte lapunkat, hogy írjuk 
meg a vele  történt esetet, 
amely visszaadta a hitét 
abban, hogy  létezik még  
emberi jóság és becsület. „ 
Október 17-én kerékpárra 
ültem és LIDL áruházba 
mentem bevásárolni. Csak 
hazatérésem után vettem 
észre, hogy hiányzik a jobb 
fülemből az arany fülbeva-
lóm. Férjemmel végigjár-
tuk a házunk és az áruház 
közt megtett utat, végül a 
boltba is bementünk. El-
mondtam a fülbevaló el-
vesztését az egyik pénztá-
rosnak, aki segítőkész volt 
és a kollégáit is értesítette. 
Azt mondta, akadt rá pél-
da korábban, hogy meg-

került egy-egy elveszett 
ékszer, mert valaki leadta 
a pénztárnál. Másnap visz-
szamentem az áruházba és 
a legnagyobb örömömre és 
meglepetésemre az egyik 
kis hölgy odahozta nekem 
a fülbevalómat, azt mond-
ta, valaki a ládák között 
megtalálta. - Kérdeztem, 
hogy ki volt az a becsületes 
ember, aki leadta, de nem 
tudták megmondani. Sokat 
jelent nekem ez a családi 
ékszer, nagyon szomo-
rú voltam, hogy elveszett 
és nagyon örültem, hogy 
megkerült. Azt viszont saj-
nálom, hogy nem tudtam 
megköszönni a becsületes 
megtalálónak, pedig szí-
vesen találkoznék is vele, 
hogy megtegyem- mesélte 
el a pozitív kicsengésű sze-
mélyes történetet Katona 
Lászlóné, aki ezzel a cikkel 
a LIDL dolgozóinak is sze-
retné kifejezni háláját. /tl/

KÖSZÖNET

„Azt gondoltuk, hogy így ennek nem lehet vége!”

Tapolcai diákforradalmáraink 1956

Éva

Bence

József

Attila
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A világ tetején motorozott Lakatos Róbert
Élete megmérettetésére, 
határainak feszegetésére 
indult Lakatos Róbert és 
csapata, mikor szeptem-
ber elején célba vette a 
Himaláját, két keréken, 
motorral.

 Rengeteg előre kiszámítha-
tatlan tényezővel és bizony-
talansággal indult útnak a 
motoros élete útjának. Ami 
biztos volt, hogy Tapolcáról 
elindul és a visszaútra vál-
tott repülőjeggyel felszáll 
az Abu Dhabi – Budapest 
járatra. Hogy a két időpont 
között mi fog történni a tá-
voli országban, azt az életre 
és a sorsra bízta. A túra az-
zal kezdődött, hogy Delhi-
ben, egy alig megtalálható 
üzletben béreltek egy szá-
mukra vadidegen motorbi-
ciklit. Olvastak róla előtte, 
látták az interneten, de a 
Royal Enfield Himalayan 
kétkerekűvel előtte nem 
találkoztak. Meg is gyűlt a 
bajuk vele. Számos problé-
mát, meghibásodást kellett 
megoldaniuk pusztán a sa-
ját kreativitásukra hagyat-
kozva. A Zoji La Pass úton, 
például leégett az egyik mo-
tor generátora. A 3528 mé-
ter magasan futó, veszélyes 
hegyi út létfontosságú kap-
csolatot jelent Ladakh és 
Kasmír tartomány között, a 
világ egyik legveszélyesebb 
útjának tartják. A burkolat 
nélküli út még szép időben 
is életveszélyes, az autóso-
kat semmilyen korlát nem 
védi attól, hogy a mélybe 
zuhanjanak. Az előreju-
tást a telekommunikációs 
problémák is nehezítették, 
hiszen a repülőtéren vásá-
rolt telefon és SIM kártya 
az északi tartományokban, 
az ígéretek ellenére sem 
működött, ezért boltok-
ban, üzletekben vadásztak 
wifire. Szállást mindig ott 
kerestek, ameddig aznap 
jutottak. Tehát nem volt 
előre lefoglalt hely, sem igé-

nyeiknek megfelelő szállás, 
ahol a nap véget ért, ott ke-
resték a minimálisan meg-
felelő helyet, ahol álomra 
hajthatják fejüket. Volt, 
hogy egy kifőzde padlóza-
tán, volt, hogy a Himalája 
egyik alaptáborában, sá-
torban, mínusz 1 fokban 
aludtak hálózsákban. Az 
indiai közlekedés egy eu-
rópai számára kaotikus 
és átláthatatlan. Robiék is 
„csapdájába estek”, hiszen 
a jobboldali közlekedésben 
és a hatalmas forgalomban 
hamar elveszítették egy-
mást és a telefon hiánya 
miatt csupán a helyiek se-
gítségére számíthattak. Ők 
viszont rendkívül segítőké-
szek voltak. Önzetlenül és 
jó szándékkal igazították 
útba őket. A kint töltött két 
hétre képtelenség elegendő 
étellel készülni, azonban 

az utak mellett és a bejárt 
területen található étkezé-
si lehetőségek nem össze-
egyeztethetők egy európai 
ember étrendjével. Ezért, 
volt, hogy két háztartási 
kekszet és egy körtét ettek 
reggelire és vacsorára is, 
napközben semmit. Közel 
3000 km-t tettek meg, ami 
több államon, tartomá-
nyon át vezetett. Külön-
böző engedélyek, igazolá-
sok beszerzése és katonai 
ellenőrzések kísérték nem 
mindennapi útjukat. La-
katos Róbert és csapata 
élményekkel gazdagon és 
elégedetten tekint vissza a 
túrára. Jövőbeni terveiről 
nem árult el sokat, azon-
ban biztosak lehetünk ben-
ne, hogy tovább feszegeti 
képességei és kimeríthetet-
len kíváncsiságának hatá-
rait. /hg/

Lakatos Róbert a világ egyik legmagasabban motoroz-
ható útján                                            Fotó: helyszíni felvétel

Egy látszólag megoldha-
tatlan akadály, egy gor-
diuszi csomó bomlott fel, 
hiszen hosszú hónapok 
után új elnöke lett a Tiac 
VSE-nek Rédli Károly 
személyében.

Az új elnök, szülők és 
edzők megkeresésének és 
kérésének eleget téve fo-
gadta el a tisztséget és vál-
lalta, hogy megfelelő, nyu-
godt, jól átlátható hátteret 
biztosít az egyesületben 
focizó gyerekek és felnőt-

tek számára. A közgyűlé-
sen felállt az új elnökség is, 
melyet Káldi Attila, Sztrik 
Gábor, Egyed Attila és 
Hetsey Pál alkot. /hg/

Új elnök a TIAC élén

Csapatban az erő
Új edző a brazil Jiu Jitsu 
csapat élén. Németh Lajos 
fiatalos lendülettel és kellő 
szakmai alázattal és tudás-
sal vágott bele a munkába.

Németh Lajos 2009 óta a Ta-
polcán edző brazil Jiu-Jitsu 
csapat tagja. A sportban 
elért eredményeiért több 
kitüntetésben is részesült, 
fekete övét 2020-ban sze-
rezte. Az egyetem és munka 
mellett élete most fordult 
abba az irányba, hogy Mol-
nár Gábortól át tudta venni 
az edzői feladatokat és fia-
talos lendületével, tapaszta-
latával a csapat építkezését, 
versenyeken való részvéte-
lét erősíti. “- Célunk, hogy 
az edzéseink kemények le-
gyenek, hiszen versenyekre 
készülünk, emellett azon-
ban a taglétszám növelése 
is célunk.”Szeretnénk aktív 
résztvevői lenni a közössé-
gi médiának, hiszen amel-
lett, hogy mutatja leendő 
tagjainknak a lehetősége-
ket, megismertetik velük 
a sportágat, a már sporto-
lókra is ösztönző hatással 
bír, egy jó visszaigazolási 
forma. Szeretnénk minél 
több környékbeli csapattal 
felvenni a kapcsolatot és 
közös edzéseket tartani, hi-
szen a harcművészetekben 
gyorsan kiismerik egymást 
az ellenfelek, így pozitívan 

hat a sportolókra, ha minél 
több ellenféllel találkoznak.
Hetente két edzést tartunk, 
kedden és pénteken, a gye-
rekek fél 6-tól, a felnőttek 
pedig 7 órától kezdik a 
munkát a Bauxit Sport-
centrum emeleti edző-
termében.”- tudtuk meg 
Németh Lajos edzőtől. A 
csapat már meg is mérette 
magát, a jászberényi Globál 
Grappling bajnokságon in-
dultak tapolcai színekben. 
Az edző nagyon büszke 
mindenkire és maximáli-
san elégedett az eredmé-
nyekkel:” – Ez volt az első 
versenyem klubvezetőként, 
ami igazán új élményt nyúj-
tott, hiszen nem csak a saját 
versenyzésemre, hanem az 
egész csapatra figyelnem 
kellett. A dolgom könnyű 
volt, hiszen remekül sike-
rült a felkészülés és ennek 
eredménye pedig, hogy 8 
versenyzőm összesen 9 ér-
met gyűjtött. ” A gyerek 
kategóriában Sajcz Kálmán 
Miksa második helyen vég-
zett, Bágya Benjamin ezüst- 
és bronzérmet szerzett, 
Dobay Bendegúz harmadik, 
míg Tál Gergely második 
lett. A felnőtteknél Dajka 
Patrik második lett, Mes-
ter Zoltán és Németh Lajos 
aranyérmet szerzett, Páhi 
Ádám ezüstéremnek örül-
hetett.  /hg/

Elsődleges cél egy erős csapat építése       Fotó: helysz. felv.

Hajdúhadházon ren-
dezték meg az Olimpici 
versenysorozat idei első 
állomását vívásban.

A Tapolca Vívóklubot 
szép számmal képviselték 
a fiatalok és közülük is 
Hegyi Kristóf szerepelt a 
legjobban. A tapolcai pár-
bajtőröző égész nap ma-

gabiztosan menetelt, elő-
ször beverekedve magát 
a nyolcas döntőbe, majd 
az elődöntőbe. Itt már 
csak az érem színe volt 
kérdéses, Kristóf végül 
bronzérmet nyert törpici 
kategóriában, ezzel na-
gyon szépen és sikeresen 
kezdte a 2022/2023-as 
szezont. /hg/

Hegyi Kristóf remekelt

Hegyi Kristóf kupájával a 
dobogón  Fotó: helysz.felv

Bronzérmet nyert törpici kategóriában, 
amivel bravúrosan kezdte a szezont



Úgynevezett ugráló jár-
dát festett több tíz mé-
teren a közelmúltban a 
szülői munkaközösség 
és a Tapolcai Nőklub. Az 
egyesület tagjai a Bárdos 
általános iskola szék-
helyintézmény kapuja és 
az iskolaépület főbejá-
rata közé- tájékoztatott 
Varga Károlyné a Nő-
klub elnöke. 

Az “ugráló járda” gyakor-
latilag egy testmozgásra 
ösztönző és figyelemfej-
lesztésre alkalmas “játszó-
tér”, amelyen  sok érdekes 
felfestett akadályon át 
ugrálhatnak, illetve  ko-
ordinációs feladatokat vé-
gezhetnek el szórakoztató 
formában a kisdiákok.  
A társadalmi munkában 
résztvevők portalanítot-
ták a járdafelületet, majd 
felrajzolták az ábrákat, 
később az alapozás, majd 
a festés következett. Ta-
valyról maradt még a nő-
klubnak festéke a szom-
szédos  óvoda ugráló 
járdájának festéséből, így 
azt is fel tudták használ-
ni- tudtuk meg.
             /tl - Fotó: helyszíni/
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Az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság és a 
katasztrófavédelem ál-
tal felajánlott hasznos, 
adott esetben életmen-
tő ajándékokat adott át 
egy játékon való sikeres 
részvétel és a helyes meg-
fejtők közötti sorsolást 
követően Karafiát Rená-
tának és Horváth Bélának, 
Csondor Henrietta me-
gyei katasztrófavédelmi 
szóvivő és Horváth And-
rás tűzoltó alezredes a 
TÁMK-ban.

A nyeremény egy szén-
monoxid és egy füstjel-
ző készülék volt, amelyek 
használatára – az elmúlt 
időszakban, különös tekin-
tettel a fűtési szezon kezde-
tére- a veszélyeket ismertet-
ve, nyomatékosan biztatták 
a lakosságot a szakembe-

rek. Ez megtörtént a Tapol-
cai Média online felületén 
is. A műsorban kérdések 
is elhangzottak, a helyes 
választ beküldők között 
szabályszerűen sorsolták ki 
az ajándékokat. Béláék ve-
gyes tüzelésű kandallóval 

biztosítják télen a meleget, 
Renátáék ilyenkor gázzal, a 
hidegebb időszakban pedig 
fával fűtenek – amint azt a 
velük készült villáminter-
júban elmondták- mind-
kettőjük számára jól jön a 
készülék. /Töreky L./

Co- és füstjelző a jó megfejtést beküldőknek

A kisorsoltak jutalmazása a TÁMK aulájában    Fotó: tl

Járdát festettek ajándékba a diákoknak

Gondosan felrajzolták a 
jelenlévők az ábrákat

A döntőbe muzsikálta magát Király Emőke
Király Emőke, a tapolcai 
Járdányi Pál Zeneiskola 
tanulója sikerrel tovább-
jutott  a XVII. Országos 
Koncz János hegedűver-
seny területi válogatóján, 
Szombathelyen, október 
18-án.

Emőke nagyon szép művé-
szi teljesítményt nyújtott, 
ezért a megszerezhető 60 
pontból 50 pontot kapott 
a bíráktól- tudtuk meg. 
Ezzel Veszprém megyét 
egyedüliként képviselve 
jutott tovább a novem-
ber 25-27-i szombathelyi 
döntőbe, amelyet a Bartók 
Béla Zeneiskola-Alapfo-
kú Művészeti Iskolában 
rendeznek meg.  Király 

Emőkének és felkészítő ta-
nárának, Román Ivánnak, 
valamint zongorakísérőjé-
nek, Király Emőke Máriá-

nak további eredményes 
felkészülést és a versenyre 
sok sikert kívánt tanintéz-
ményük. /tl/

Emőke hangszerével. Sikeres volt a produkció  Fotó: h.f.




