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A változás, a változta-
tás  kényelmetlen és sok 
esetben költséges valami. 
Ezt a sok munkával járó 
kényelmetlenséget élték 
át munkatársaim az el-
múlt két hétben, hiszen 
felújították, átalakították 
a Tapolcai Média tele-
víziós adásvezérlőjét. A 
megújulásnak köszön-
hetően megszabadul-
tak egy nagy ládányi ki 
tudja honnan és hova 
futó évtizedes kábeltől, 
optimalizálták speciális 
eszközeiket, javították a 
munkakörülményeket, 
fúrtak, faragtak, élhetőb-
bé, használhatóbbá tették 
a digitális audió - videó 
technikáktól túlzsúfolt 
környezetünket. Tették 
mindezt külön díjazás 
nélkül, odafigyeléssel, at-
tól a belső igénytől és igé-
nyességtől hajtva, hogy 
javuljanak a munkakö-
rülmények, hogy a jövő-
ben kevesebb hiba csúsz-
hasson a gépezetbe. Nagy 
köszönet érte! 2023-ra 
a városi médiacentrum-
ként működő Tapolcai 
Média facebook oldal 
követőinek, kedvelőinek 
száma elérte a 10000 főt. 
Ezért az eredményért pe-
dig munkatársaim mel-
lett, Önöknek, nézőknek, 
olvasóknak jár a köszö-
net!  /Töreky László/  

JEGYZET

80 éve, 1943. január 12-
én a Don folyó nyugati 
partján előretörő szovjet 
voronyezsi front csapatai 
áttörtek a Magyar Királyi 
Honvédség 2. hadserege 
által őrzött, nagyjából 
210 kilométer hosszúsá-
gú frontszakaszon. A 120 
ezer magyar katonára 
nézve tragikus esemény 
évfordulóján öt tapolcai 
helyszínt, emlékművet 
érintő fáklyás vonulással, 
gyertyagyújtással, koszo-
rúzással, történelmi, hely-
történeti visszatekintéssel 
emlékezett Tapolca város.

– Ez a nap és az áttörést 
követő események követ-
kezményei példátlanok a 
magyar történelemben. 
Sem előtte, sem azóta ilyen 

rövid idő alatt, ilyen sok 
magyar katona nem vesz-
tette életét és nem tűnt el a 
harci cselekmények követ-
keztében. Az események-
re a katasztrófa szó teljes 
mértékben helytálló. Ma az 
ott szolgálatot teljesítőkre 
emlékezünk, köztük Ta-
polca akkori katona fiatal-
jainak színe virágára, akik 
tekintélyes létszámban 
vettek részt a harcokban 
– hangsúlyozta Hangodi 
László történész, főmuze-
ológus a január 12-i em-
lékséta félszáz résztvevője 
előtt a Templom dombon, 
a Szent István szobornál. 
A város önkormányzata 
által szervezett, 1943 lépés 
elnevezésű esti fáklyás em-
lékséta erről a helyszínről 
indult, a Fő téri Szenthá-

romság szobornál, később 
a Hősök terén álló Szomo-
rú történelmünk és az I. 
Világháborús Katonai Em-
lékműveknél folytatódott. 
Hangodi László a felsorolt 
helyszínek mindegyikén a 
korabeli események hely-
történeti vonatkozásait 
vette górcső alá, a hősök-
nek kijáró tisztelettel meg-
emlékezve az 1940-es évek 
elején még 7500 lelkes Ta-
polca nagyközség lakossá-
gát érintő áldozatokról. A 
történelmi séta a régi te-
mető melletti katonai em-
lékparkban ért véget, ahol 
a II. világháborúban hősi 
halált halt katonák em-
lékoszlopánál Antalóczy 
Zoltán, a Tamási Áron 
Színtársulat vezetőjének 
szavalatát követően, Cson-

ka Nándor esperes-plébá-
nos mondott imát a doni 
áldozatokért. – Vannak vá-
laszok? Tudunk válaszokat 
adni az ártatlan, kioltott 
életekért, arra a kérdésre, 

hogy miért? Azt gondolom 
imára kulcsolt kézzel, ha 
válaszokat nem is, de talán 
békét találhatunk – fogal-
mazott az esperes-plébá-
nos atya. /Töreky L./

80 éve történt tragédia- Fáklyák gyúltak Doni hőseink tiszteletére

A Hősök terén fáklyákkal a megemlékezők         Fotó: tl

A kultúra házától a Szőlőt szedő lányig 

Irodalmi, helytörténeti információkban gazdag  irodalmi sétával ünnepelte meg a magyar kultúra napját Tapolca város 
az ünnepet követő napon, január 23-án a Tamási Áron Művelődési Központ szervezésében ... cikkünk a 2. oldalon Iro-
dalmi séta a magyar kultúra napja alkalmából címmel folytatódik                                                                                        Fotó: tl
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Az illetékes bizottságok 
hozzájárultak, később a 
képviselők döntöttek egy 
utcaseprő gép megvásár-
lását célzó pályázat be-
adásáról, az önkormány-
zati tulajdonú BIOFUNA  
Kft.  új ügyvezetőjének 
személyéről és egy Tapol-
ca Kft pénzügyeit vizsgá-
ló bizottság felállításáról 
a január 13-án tartott 
rendkívüli bizottsági, il-
letve képviselő-testületi 
ülésen a Tamási Áron 
Művelődési Központban.

A BiOFUNA  Kft. visz-
szavonult korábbi vezető-
jének helyére jelentkező 
új ügyvezető személyéről 
zárt körben született dön-
tés. Az eseményt követően 
Dobó Zoltán polgármes-
tertől megtudtuk, egy “fi-
atal, tehetséges szakem-
bert”, Orbán Tibort bízták 
meg a feladattal. A cég 
egyébként száz százalék-

ban a város tulajdonában 
áll és szennyvíziszapból, 
biológiai úton állít elő ér-
tékes talajjavító tápanya-
got.
Támogatást kapott a kép-
viselőktől a Balaton Fej-
lesztési Tanács által kiírt, a 
Cselle-Ház Városüzemel-
tetési Kft. által, „Tapolca 
közterületeinek karbantar-
tását szolgáló elektromos 
jármű beszerzése” című 
pályázat, amelyhez tagi 
kölcsönként közel 25 mil-
liós összegben előzetes kö-
telezettséget vállal Tapolca 
Város Önkormányzata a 
2023-as költségvetés ter-
hére. A megvásárolni kí-
vánt géptől, konkrétan egy  
elektromos Tenax Elect-
ra 1.0 típusú szívó-seprő 
gép üzembe állításától,  
hatékony munkát, ener-
giatakarékos működést, a 
korábbinál is jobb köztisz-
taságot és a város levegő 
minőségének javulását 

várják el a döntéshozók. 
Megszavazták a képvise-
lők, így vizsgálóbizottság 
alakulhat a Tapolca Kft. 
több képviselő által is vita-

tott közel 21 milliós pótló-
lagos pénzügyi támogatási 
igénye ügyében.
A támogatási kérelmet 
vizsgáló bizottság felállítá-
sát Horváth Gábor képvi-
selő kezdeményezte, elnö-
ke Horváth Gábor, tagjai, 
Bognár Róbert, dr. Décsey 
Sándor, Takács Gábor, Tóth 
Bálint, Buzás Gyula és Töl-
gyes Zsolt képviselők lettek 
volna az előterjesztés sze-
rint. Végül Dobó Zoltán 
polgármester módosító 
indítványára, Takács Gá-
bor nevét kivették a jelöl-
tek nevei közül (a korábbi 
TIAC elnök felelősségét 
felvető, terhelő bizonyíté-

kokat felmutató, függet-
len könyvvizsgálói jelen-
tésben foglaltak alapján) 
ezért az elnökkel együtt 
hét tagú helyett, hat taggal 
működő vizsgálóbizottság 
felállításához járultak hoz-
zá a testület tagjai. Tehát 
az ügyben vizsgálódó Ta-
polca Kft. felügyelőbizott-
sága mellé, egy újabb bi-
zottság is alakul, amelynek 
feladata “a Tapolca Kft. 
támogatási kérelmének és 
az általa külön képviselői 
kérésre megküldött Excel 
táblázatban szereplő áru-
beszerzések, szolgáltatás-
megrendelések és építési 
munkák megrendelése és 
kifizetése körülményeinek 
teljes körű vizsgálata. A 
bizottság a tényállás fel-
tárását követően jelentést 
készít…”- állt a személyi 
módosítással elfogadott 
előterjesztésben. 
Az előterjesztések teljes 
terjedelmükben azonban 
továbbra is a tapolca.hu 
városi honlapon olvasha-
tók. /Töreky L./

Utcaseprő gép, vizsgálóbizottság, ügyvezető választás

Horváth Gábor, a hat taggal megalakuló Tapolca Kft. 
2022. decemberi támogatási kérelmének tartalmát 
vizsgáló bizottság elnöke ad interjút a testületi ülést 
követően a városi televíziónak                                Fotók: tl

Két nyílt és egy zárt napirendi pontot tárgyalt a testület

Az esemény Németh Ist-
ván Péter vezetésével zaj-
lott, az ismert  tapolcai 
irodalmár forgatókönyve 
alapján, a Tamási Áron 
Színtársulat két oszlopos 
tagjának, Dominek Icának 
és Antalóczy Zoltánnak, 
illetve Horváth József nyu-
galmazott rendőrtiszt, he-
lyi író, költő közreműkö-
désével. A tematikus séta  
a TÁMK bejáratától indult, 
a Templom dombon álló 
Szent István szoborhoz, 
később a tóparti Baumberg 
Gabriella szoborhoz veze-
tett, majd a közeli R. Tör-
ley Mária szobrászművész 
Szőlőt szedő lány című 
szép és nívós köztéri alko-
tásánál ért véget. Nemzeti 
himnuszunk születésnap-
ja alkalmából, a szervező 
Tamási Áron Művelődési 
Központ nevében  Barczá-

né Tóth Boglárka köszön-
tötte a közel félszáz fős 
közönséget, a város hely-
történetére, illetve annak  
irodalmi kapcsolódásaira 
kíváncsi felnőtteket és fia-
talokat a TÁMK főbejára-
tánál. Németh István Péter 
a kultúra szavunk eredeté-
ről, Tapolca római-, majd 
honfoglaláskori gyökerei-
ről szólt a szülővárost sze-
retettel keblére ölelő költő 
szavaival. Elmesélte, hogy 
” még Marcus Aurelius is 
láthatta a tóból kiemelkedő 
vulkánhegyeket mint szi-
geteket”, “aztán a honfog-
lalók álltak meg e mocsa-
ras és szőlőhegyes vidéken, 
szívükben a keletről hozott 
Istenanya képével”. De 
megtudhattuk azt is, hogy 
“Tapolca határát mosta a 
Balaton még akkoriban, 
amikor Zsigmond király 

vagy legalábbis a  sajkása 
itt kiköthetett”. Az agg Ti-
nódi Lantos Sebestyén pe-
dig Csobánc várából indult 
az utolsó útra – Sárvárra, 
hogy ott végképp elnémul-
jon ő is, hangszere is…”.  
Arról is hallhattunk, hogy 
többen csak átutaztak Ta-
polcán. Tudomásunk van 
többek között Csokonai-
ról, Berzsenyiről és Pető-
firől, Táncsics Mihályról. 
Utóbbi hírességünk szo-
morú üzenetet kap e tá-
jon: elhunyt az édesanyja. 
A tapolcai költő irodalmi 
vonatkozású helytörténe-
ti gondolatait, ahogy az 
útba ejtett kultikus tapol-
cai helyszínek mindegyi-
kén, Antalóczy Zoltán és 
Dominek Ica szavalatai, 
irodalmi nagyságaink Ta-
polcához köthető korabeli 
költeményei, írásai és Hor-

váth József Tapolca érté-
keit dicsérő versei hitele-
sítették. A magyar kultúra 
napjának alkalmából szer-
vezett irodalmi séta moz-
zanatait a Tapolcai Média 
kamerája rögzítette, így az 
hamarosan a városi televí-
zióban és a Tapolcai Média 
online felületein is láthat-
ják, hallhatják. /Töreky L./

Irodalmi séta a magyar kultúra napja alkalmából

Hatékony,
gazdaságos
működést várnak 
az új géptől
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Tapolcán jubilálnak idén a város- és faluvédők

A Ráday Mihály Város- 
és Faluvédő Szövetség ez 
év nyarán, július 13-án, 
14-én és 15-én, Tapolcán 
tartja négyévtizedes ju-
bileumi országos konfe-
renciáját. A 200-300 fővel 
zajló több napos rendez-
vény minőségi megszer-
vezését segíti az EKF 
pályázaton a közelmúlt-
ban elnyert, mintegy 10 
millió forint - mondta dr. 
Décsey Sándor, az idén 
szintén negyven éves 
Tapolcai Városszépítő 
Egyesület elnöke a Dobó 
Zoltán polgármesterrel 
közösen tartott sajtótájé-
koztatón a városi könyv-
tárban.

– Másfél évtized után is-
mét Tapolca adhat ott-
hont ennek a jelentős 
eseménynek. Nagyon 
nagy megtiszteltetés ez 
nekünk, hiszen az ország 
minden tájáról hozzánk 
érkeznek majd a város és 
faluvédemmel foglalkozó 
szakmai szervezetek kép-
viselői. Ez a rendezvény 
a szövetség legnagyobb 
szakmai találkozója, ahol 
történészek, művészettör-
ténészek, építészek és az 
épített és természeti örök-
ség védelmével foglalkozó  
egyéb szakemberek talál-
kozhatnak-hangsúlyoz-
ta a helyi városszépítők 

elnöke, aki reményének 
adott hangot, hogy a ta-
polcai szervezés olyan jól 
sikerül majd, hogy egy-
fajta etalonná, követendő 
példává  válik a követke-
ző konferenciák szervezői 
számára. Elhangzott, egy 
decemberben beadott, a 
Veszprém- Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővá-
rosa projekthez kötődő 
pályázatnak köszönhető-
en, a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület a megrendezésre 
10 millió forintos támoga-
tást nyert el, amely lehető-
vé teszi, hogy a költségek 
biztosításához várhatóan 
nem kell majd jelentő-
sebb összeget hozzátenni.  
– A pályázati siker közös 
eredmény, hiszen azt a 
város önkormányzatával, 
az érintett városi cégek-

kel együtt alakítottuk ki- 
hangsúlyozta dr. Décsey 
Sándor. Dobó Zoltán az 
elnök által elmondottak-
hoz hozzátette, nagy öröm, 
hogy egy ilyen neves szak-
mai eseménynek adhat 
helyszínt Tapolca, ahol 
megmutathatja a város ön-
magát, múltjának és jelené-
nek értékeit. A polgármes-
ter egyúttal megköszönte a 
40 éves városszépítő egye-
sület korábbi és jelenlegi 
tagjainak, vezetésének el-
hivatott, a városért végzett 
több évtizedes munkáját, 
illetve a korábbi városve-
zetéseknek is azt a támo-
gatást, amely az erkölcsi- , 
anyagi és infrastrukturális 
hátterét biztosította a nagy 
múltú tapolcai egyesület 
fennmaradásának, műkö-
désének. /Töreky L./

Dobó Zoltán és dr. Décsey Sándor a tájékoztatón Fotó: tl

„A rosszból is tudtam jót fabrikálni, a 
kudarcokon átsiklani, a szépet és a ta-
nulságosat keresni mindenben.”

Fájó szívvel tudatjuk: 2023. 01. 19-én, életének 92. évé-
ben elhunyt Dr. Bartalis Imre író, újságíró, nyugalma-
zott gyémántdiplomás főállatorvos. Három éve, 2020 
februárjában, otthonában látogattuk meg őt. Gratulál-
tunk egy akkor kapott országos kitüntetéséhez és in-
terjút készítettünk vele a Tapolca Városi Televízió és a 
Tapolcai Újság számára. Akkoriban éppen önéletrajzi 
könyvén dolgozott, melynek betűit kedvenc öreg írógé-
pén vetette papírra. Imre bácsi, mint minden hasonló 
alkalommal, nagyon kedves vendéglátónk volt. Bölcs 
világlátása, humora, a lényéből áradó szeretet kizök-
kentett bennünket a szürke hétköznapokból. Az 1931-
es születésű gyémántdiplomás állatorvos, a Magyar Ál-
latorvosi Kamara első elnöke már betöltötte 50. életévét, 
amikor úgy érezte, hogy le kell írnia mindazt a sok él-
ményt, amit munkája, élete során átélt, megtapasztalt. A 
Paraszti huncutságok, avagy egy állatorvos naplótöredé-
kei című könyve nagy sikert aratott az olvasóközönség 
körében. A kötet népszerűségére jellemző, hogy a mai 
napig a könyv négy kiadása látott napvilágot. Később,  
Bartalis Imre számos, elsősorban a parasztok, a paraszti 
létforma iránti szeretettől áthatott, személyes története-
ket feldolgozó, jelentős kordokumentum értékkel bíró 
művét  vehették kézbe az olvasók: Későn jöttél mama: 
Egy állatorvos családregénye /1999/, Üzenet a harma-
dik évezred emberének /2002-2003/, Ne hagyd abba, 
Apa /2005/, Mindig az igazat, csakis az igazat /2005/, 
Velünk élő történelem /2007/, Magyar tragédiák /2009-
2014/.  Ezekben az írásokban a gyermekkor, a szülői 
házban töltött idő, az élethivatás évtizedei, szakmai és 
magánéletének, emberi kapcsolatainak örömteli, hu-
moros, vagy éppen szívfájdító pillanatai villantak meg 
az elmúlt évszázadból. Utolsó, önéletrajzi könyvét így 
ajánlotta figyelmünkbe 2020 februárjában: – Életrajzom 
ezúttal nem a szokásos állatorvosi munkámról szól, ha-
nem az életemben előfordult, érdekesnek tartott törté-
netek sorozata lesz. Egész életemben vidám ember vol-
tam. Szerettem a jó társaságot. A rosszból is tudtam jót 
fabrikálni, a kudarcokon átsiklani, a szépet és a tanul-
ságosat keresni mindenben- mondta a Magyar Újság-
írók Közösségének tapolcai kitüntetettje, az Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft. életmű díjasa, a Tapolca Városért 
kitüntetés birtokosa, Dr. Bartalis Imre. /Töreky L./

40 éves a Ráday Mihály nevével fémjelzett szövetség

Keszler Gyula 1957. 
március 14-én született 
Tapolcán. Tanulmányai 
és munkája hol elszakí-
totta szülővárosától, hol 
hazarepítette. Kezdeti 
tevékenysége a köny-
vek világában nyitott 
utat számára, amikor 
érettségi után a Batsányi 
János Művelődési Köz-
pont könyvtárosaként 
segédkezett a kultúra 
világában. Kővágóörsön 
már vezetőként a Kör-
zeti Művelődési Ház-
ban dolgozott. Köves-
kálon képesítés nélküli 
pedagógusként tehette 
próbára rátermettségét, 
elhivatottságát. Tu-
dásszomja 1981-ben a 
szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolára 
vezérelte, ahol földrajz-
népművelő szakos ta-

nári diplomát szerzett. 
Tanulmányainak be-
fejezése után sokszínű 
tevékenységének elis-
meréseként 1987-ben 
Veszprém megyéért 
arany fokozat kitün-
tetésben részesült. Ta-
pasztalatait 1989-től 
kollégiumi nevelőta-
nárként kamatoztatta. 
Munkájának elismeré-
séről tanúskodik, hogy 
a 2000-ben a már önálló 
intézménnyé vált kol-
légiumvezető-helyet-
tesi munkájával bízták 
meg 2007 augusztusáig, 
amelyet 2017 január-
jától kollégiumvezetői 
megbízás követett. Pe-
dagógiai munkája, a 
diákok értékrendjének 
formálása és követke-
zetes betartatása, testi-, 
lelki és szellemi fejlődé-

sének szem előtt tartása 
és segítése révén a kollé-
gium pedagógiai prog-
ramjában is megmutat-
kozott. Vezetőként új és 
hasznos tevékenysége-
ket javasolt a kollégium 
lakóinak, figyelemmel 
követte a hátrányos 
helyzetű diákok sorsát is 
- segítve életüket. Meg-
bízatását 2020 júliusá-
ban egészségügyi okból 
kényszerült visszaadni. 
2022-ben Tapolca Ne-
velésügyért kitüntetés-
ben részesült. Emlékét 
megőrizzük!

Elhunyt Keszler Gyula, nyugalmazott 
kollégiumigazgató, a város kitüntetettje
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Ha külső kontrollos 
vagy, akkor meg vagy 
győződve, hogy bár-
mi, ami veled történik, 
arra nincs ráhatásod, 
azt nem te irányod. Ez 
a „tény” negatívan be-
folyásolja az életedet, 
hiszen a körülménye-
idnek kiszolgáltatva 
fogod érezni magad. 
Hagyod is, hogy tőled 
függetlenül történjenek 
a dolgok, és nem is eről-
ködsz, ha valami rossz, 
az másként legyen. A 
problémáidra is kívül-
ről vársz megoldást. Ab-
ban a hitben élsz, hogy 
nem te alakítod a saját 
életed, ezért akármi is 
történik, nem fogod 
vállalni érte a felelős-
séget, mindenért kifelé 
fogsz mutogatni: Nem 
én tehetek róla! Nem 
én vagyok a hibás! Mit 
tehettem volna? Nem 
volt szerencsém! Külső 
kontrollosként ki vagy 
hegyezve mások, rólad 
alkotott véleményére 
és magadat az alapján 
ítéled meg, hogy ők mi-
lyennek látnak. Amíg 
nem ismered fel, hogy: 
Hahó, ez az én életem! 
Nehogy már mások te-
relgessenek és mond-
ják meg mit és hogyan 
kell csinálnom! - Addig 
szorongó, levert, aka-
ratgyenge leszel, kevés-
nek érzed magad, rossz 
az önbecsülésed, nagy 
a támaszigényed. Nem 
egyszerű kilépni ebből 
a burokból, de maga-
dért mégiscsak te vagy 
a felelős.

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Költöztek, jótékonysági akciókban vettek részt
A tapolcai Család- és 
Gyermekjóléti központ 
a 2022-es év végén, az 
adventi időszakban 
rendkívül mozgalmas 
heteket élt meg. Termé-
szetesen ezen időszak-
ban a jótékonyságon, 
a rászorulók segítésén 
volt a hangsúly. Ugyan-
akkor nemrégiben kény-
szerűségből új helyre is 
kellett költöznie az in-
tézménynek-  tájékoztat-
ta lapunkat Bögös Rita 
Zsuzsanna intézmény-
egység-vezető. 

– Az energiaárak drasz-
tikus emelkedése és a 
központ épületének al-
kalmatlansága okán, nov-
ember elején fenntartói 
döntés alapján intézmé-
nyünk új szolgáltatási 
helyre költözött. Azóta 
a Belvárosi Irodaház 3. 
emeletén találnak meg 
bennünket, ahol barátsá-
gosabb és tágabb környe-
zetben tudjuk fogadni a 
hozzánk forduló embe-
reket és a velünk kapcso-
latban álló szakembere-
ket egyaránt. Az általunk 
végzett feladatokat és 
nyújtott szolgáltatásokat 
változatlan tartalommal, 
de magasabb színvona-
lon tudjuk biztosítani, 
mely pozitívan hat mind 

a munkakörülményekre, 
mind a segítő folyamatok 
kimenetelére és minősé-
gére- árulta el Bögös Rita, 
aki az adventi időszakban 
elvégzett feladataikról is 
szót ejtett. – A tavalyi év 
végi ünnepi készülődés-
hez kapcsolódó tevékeny-
ségünk a Mikulással kez-
dődött. A december 3-i, 
a Tóparton megrendezett 
„Jóti-futi” Jótékonysá-
gi rendezvényen sokan 
ajánlottak fel tartós élel-
miszereket a rászorulók 
részére, amit az Egység-
ben Tapolczáért Egye-
sülettől érkező 50 darab 
mikuláscsomaggal együtt 
osztottunk ki a legkiseb-
beknek és családjaiknak. 
Az „Egy cipősdoboznyi 
szeretet” kezdeményezé-
sünkre és a 2022-es évben 
az előző évekhez képest 
kimagaslóan sok ajándék-
doboz érkezett. Sokan úgy 
döntöttek, hogy a Család- 
és Gyermekjóléti Központ 
közreműködésével sze-
retnék megajándékozni 
a környékbeli rászoru-
ló családok gyermekeit.  
Központunk dolgozói és a 
megajándékozott gyerme-
kek szülei nevében ezúton 
is szeretnék köszönetet 
mondani a TBLÁI Kazin-
czy tagintézményének, a 
Badacsonytomaji Fiatalok 

Fórumának, a Tapolcai 
Járásbíróság dolgozóinak, 
a Batsányi János Gimná-
zium 10. osztályának, a 
Tapolcai VSE kézilabda 
szakosztály nő és ifi csapa-
tának, továbbá azoknak a 
magánszemélyeknek, akik 
megközelítőleg összesen 
130 doboznyi ajándékot 
hoztak. Ezeket a karácso-
nyi ünnepek előtt eljuttat-
tuk a velünk kapcsolatban 
álló családokhoz, gyerme-
kekhez, továbbá a bőséges 
adományoknak köszön-
hetően ez alkalommal a 
lesenceistvándi Százhol-
das Pagony Közös Fenn-
tartású Napköziotthonos 
Óvodába járó gyermeke-
ket tudtuk velük meglepni. 
Tartós élelmiszeradomá-
nyokat is fogadtunk-tet-
te hozzá a helyi család és 
gyermekjóléti intézmény 
vezetője. – A Magyar 
Élelmiszerbank Egyesü-
lettől érkezett konzerve-
ket, chipseket, fogápolási 
szereket, vizet és gabona-
pelyheket osztottunk szét. 
A Sport- és Egészségköz-
pont olajat, konzerveket, 
pástétomokat, cukrot, 
száraztésztákat, mézet, 
rizst és teákat ajánlott fel, 
megközelítőleg 200 ezer 

forint értékben. Ezek a 
termékek főként azokhoz 
a családokhoz kerültek, 
akik a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ, az 
Idősek Nappali Ellátása és 
a házi segítségnyújtás el-
látottjai, azaz megközelí-
tőleg 50 családhoz. A Te-
lekom Veszprém Tapolcai 
Szurkolói Csoportjának 
jótékonysági főzésébe is 
becsatlakoztunk három 
napon keresztül, aminek 
keretében minden nap 
melegételt oszthattunk 
ki rászorulók részére, to-
vábbá egy beteg tapolcai 
kislány gyógykezelésé-
hez gyűjtöttek pénzado-
mányt. Az adományok 
karácsonyig célba értek, 
melyek nagy segítséget 
jelentettek a családoknak 
az ünnepi időszakban, 
minket pedig hálával és 
melegséggel töltött el, 
hogy részesei lehettünk 
ennek a jócselekedetnek. 
Ezúton is hálásan kö-
szönjük mindenkinek az 
önzetlen felajánlást! Kí-
vánunk az új évre békét, 
biztonságot és gondtalan 
mindennapokat!- fejezte 
ki jókívánságait munka-
társai nevében is Bögös 
Rita Zsuzsanna. /tl/

A fotón badacsonyi fiatalokkal és az adományokkal

Bögös Rita (jobbról) munkatársaival                Fotók h.f.

Mozgalmas, dolgos volt az évvége a helyi szociális ellátás munkatársainak

Mező Lászlóné, Pál-
ffy Gézáné Szabó Éva, 
Stankovics Béláné és 
Varga Károly Évfor-
dulók című kiállítá-
sának megnyitója a 
Veszprém-Balaton EKF 
2023 év nyitónapjára 
esett Salföldön a Káli 
Kövek Alkotó- és Ren-
dezvényházban.

A Tapolcai Rajzbarátok 
Körének tagjai festmé-
nyeikkel és rajzaikkal 
emlékeztek meg Petőfi 
Sándorról és a Himnusz 

születésének 200. évfor-
dulójáról.
Megtudtuk, a szervező 
Káli Kövek Közhasznú 
Alapítvány arra kérte 
fel a művészeket, hogy 
olyan alkotásokat hozza-
nak létre, melyek Petőfi 
Sándorra és a Himnusz-
ra emlékeznek.  
A kiállítást Hangodi 
László, történész, főmu-
zeológus, a rajzbarátok 
körének tagja nyitotta 
meg. Elmondta, előzete-
sen sokat beszéltek a kör-
ben arról, hogy milyen 

alkotások készüljenek, 
nagyon fontosnak tar-
tották, hogy a kiállított 
műveken megjelenjen a 
Káli-medence és a nyu-
gati Balaton-felvidék. 
Elhangzott, Kölcseynek 
és Petőfinek ugyan nem 
volt közvetlenül köze a 
tájegységhez, ám az it-
teni települések szobrai, 
utcanevei megőrizték, 
illetve tovább hordozzák 
az emléküket. A kiállí-
tás a Veszprém-Balaton 
EKF 2023 támogatásával 
jött létre. /tl/

Salföldi kiállítással ünnepelte a kultúra napját a Tapolcai Rajzbarátok Köre

A Tapolcai Rajzbarátok Köre a kiállításon          Fotó: mr
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Az 1942 tavaszán moz-
gósított, és a m. kir. 2. 
honvéd hadsereggel a 
keleti hadműveleti te-
rületre induló tapolcai 
katonák többsége a 17. 
honvéd gyalogezred 
nagykanizsai I., csáktor-
nyai II. és zalaegerszegi 
III. zászlóaljához, vala-
mint az alakulat ikerez-
redének, a 47. honvéd 
gyalogezrednek az I. és a 
II. zászlóaljához vonult 
be. E kivonuló csapattes-
teken kívül több további 
alakulatnak is voltak ta-
polcai katonái, mint pél-
dául a nagykanizsai 9. 
honvéd tüzérezrednek, a 
9. hadosztály közvetlen 
felderítő huszárszázad-
nak és a 4/I. bombázó-
osztálynak. A 17. és 47. 
gyalogezredbe behívot-
tak a nagykanizsai 9. 
könnyűhadosztály köte-
lékében, a szombathelyi 
III. hadtest részeként az 
elsők között érkeztek ki 
a frontra.

1942 tavaszán, mint min-
denütt, Tapolcán is aggó-
dó családtagok, barátok, 
ismerősök sokasága bú-
csúztatta a harctéri szol-
gálatra induló katonákat. 
E féltő aggodalom és a 
korszellem megidézésére 
tanulságos lehetőséget rej-
tenek a korabeli tapolcai 
sajtó lapszámai. A város-
ban ekkor három hetilap 
jelent meg rendszeresen: 
a Tapolcai Ujság, a Tapol-
ca és Vidéke, valamint a 
Tapolczai Lapok.
A tudósítástípusok sorá-

ban az egyik fő rovatcso-
port, a hadieseményeket 
és szövetséges tengelyha-
talmi győzelmeket ismer-
tető híradások, minden 
helyi vonatkozás nélkül. 
A másik főcsoport a had-
műveleti területen hősi 
halált halt tapolcai és kör-
nyékbeli katonákról szóló 
megemlékezések, külön-
böző terjedelmű nekro-
lógok. Külön figyelmet 
érdemelnek a lapszerkesz-

tőségek által leközölt leve-
lek, amelyeket a fronton 
harcoló honvédek küldtek 
haza hozzátartozóiknak, 
ismerőseiknek. 
Tapolca-szerte, így a saj-
tóban is nagy visszhangja 
volt annak, amikor 1942 
tavaszán, még a doni tá-
madó hadművelet megin-
dítása előtt, megérkezett 
az első tapolcai honvéd 
hősi halálának a híre. 
A 27 éves Talabér Lajos 
honvéd, a 47. gyalogezred 
III. zászlóalja 7. századá-
nak közlegénye, március 
20-án Korobov község-
nél szenvedett halálos 
fejlövést. Bajtársai a 388. 
sírjelszám alatt, Szmijev 
faluban helyezték nyugo-
vóra. A Tapolczai Lapok 
április 25-i számában „Ta-
polca első hősi halottja” 
címmel búcsúzott az el-
esett katonától:
„Honvédeink márci-
us második felében sú-
lyos harcokat vívtak az 
orosszal Charkow [ma: 
Harkiv, Ukrajna] alatt. A 
kanizsai honvédzászlóalj 
is részt vett e dicsőséges 
harcokban, amelynek so-
rán Talabér Lajos tapolcai 
születésű honvéd Smijew-
nél hősi halált halt. Bátran 
küzdött, miként a zászló-
alj minden katonája, hogy 
a rájuk bízott feladatot 
megoldják. Szakaszpa-
rancsnoka, aki maga is 
megsebesült, értesítette 
a családot a veszteség-
ről. Részvevő szavakkal 
fordult a szülőkhöz, s 
kiemelte fiuk nagy érde-
mét. A hősi önfeláldozást, 
amellyel a harcba vetette 
magát. A hősi halott Ta-
labér Lajos lelki üdvéért 
az engesztelő szentmise-
áldozatot szerdán reggel 
mutatták be Tapolcán.”
Talabér honvéd neve 
néhány héttel később, 
a Hősök vasárnapján is 
elhangzott, amikor az I. 
világháborús emlékmű-
nél tartott rendezvényen 
ünnepi beszédet mondott 
Dudás László, a tapolcai r. 
k. elemi fiúiskola tanítója. 
Beszédéből „Hősök ünne-
pe” címmel közölt részle-
teket a Tapolczai Lapok:
„Hogy áldozatok lesznek, 
arra el kell készülnünk. 
[…] A mai emlékezésnek 
különös ünnepélyessé-
get ad […], hogy Tapolca 
két fiának neve: Bujtor 
Ferenc és Talabér Lajos 
e két hős honvéd, fölke-
rül hősi halottaink em-
léktáblájára. Hősök ők, 
akik az édesanya, a mátka 
bíztató csókjával ajkukon 

indultak el a vérvirágok 
mezejére, hogy békét és 
boldogságot teremtsenek. 
Kedves szülők, ne sírja-
tok, büszke öntudattal 
töltse el szíveteket, hogy 
gyermeketeket a hazának 
neveltétek. Ne gyászolja-
tok, hanem vigasztalásul 
nézzetek fel erre az érc 
emlékműre. Fiatok cse-
lekedetével örök emléket 
állított magának.” […] A 
lelkesítő és a lelkekben 
mély nyomokat hagyó 
ünnepi beszédet Győri 
Lajos levente szavalata 
követte. Ezután került sor 
az emlékmű megkoszorú-
zására. A leánypolgári, a 
frontharcosok, a katona-
ság, és a község nevében 
egy-egy szép koszorút 
helyeztek el. A Himnusz-
szal fejeződött be 1942. év 
Hősök ünnepe.”
Bár szombathelyi születé-
sű és illetőségű volt, mégis 
köztiszteletnek örvendett 
Tapolcán Delhányi Ernő 
cégvezető, tartalékos hon-
véd főhadnagy. Az első 
világháború idején a 32. 
népfelkelő gyalogezred 5. 
rohamszázadának hadna-
gyaként teljesített harctéri 
szolgálatot. Az albániai 
hadszíntér valonai arcvo-
nalszakaszán, 1918. június 

7-én részt vett a Fieri elle-
ni arctámadásban, amely-
nek során a túlerőben 
levő olasz lovasságtól 35 
perc alatt elfoglalták a vá-
rost. 1919-ben a Tanács-
köztársaság bukása idején 
egy a Nemzeti Hadsereg 
állományába tartozó pán-
célvonatos harccsoport 
parancsnokaként szolgált. 
Két páncélvonatával 1919. 
augusztus 5-én érkezett 
Tapolcára, ahol különít-
ménye élén több halálos 
áldozatot követelő utcai 
harcokban számolta fel 
a helyi kommunista vá-
rosvezetés és a Vörös Őr-
ség fegyveres ellenállását. 
Ugyanekkor kiszabadítot-
ta a Városháza pincéjében 
fogva tartott túszokat is. E 
teljesítményével nagy te-

kintélyre és elismertségre 
tett szert a város polgár-
sága előtt. Később a Vas-
vármegyei Elektromos 
Művek Rt. kereskedelmi 
vezetője lett. Többször el-
látogatott Tapolcára, ahol 
minden alkalommal ki-
tüntető tisztelettel fogad-
ták. Részt vett többek kö-
zött az Országzászló és az 
1919-es túszok emléktáb-
lájának avatóünnepségén.
Az 1942-es mozgósítás 
idején aktiváltatta ma-
gát és főhadnagyként a 
szombathelyi III. hadtest 
törzsszázadával érkezett 
ki a frontra. 1942. július 
2-án Kurszk térségében 
Beszegyinonál, akna-
robbanás következtében 

életét vesztette. Katonai 
tiszteletadás mellett a 
kurszki honvédtemetőben 
helyezték nyugovóra. Hősi 
haláláról címoldali nek-
rológgal emlékezett meg 
a Tapolczai Lapok július 
11-i száma:
„Delhányi Ernő Zsig-
mond 44 éves korában 
hősi életéhez méltó ha-
lált halt. Tapolcát és Ta-
polca fiait örökös hála és 
mélységes szeretet kö-
tötte hozzá. Hogy, 1919 
augusztusában a végsőt 
vonagló, dühöngő terror 
halomra nem gyilkolta vá-
rosunk legjobbjait, hogy 
ez az ősi kis város nem 
vált azokban a napokban 
tűznek, vésznek, pusztu-
lásnak gyászterévé, azt 
neki köszönhetjük. De ha 

soha nem láttuk volna őt, 
ha soha itt nem járt vol-
na, ha nem a szabadítót, 
a barátot, saját hősünket 
siratnánk benne, akkor 
is fájdalommal, a magyar 
katona erényeinek tisz-
teletével és csodálatával 
kellene, hogy imára kul-
csolódjék két kezünk. […]
Minden harcban, min-
den küzdelemben, amire 
csak elszólította az utolsó 
huszonöt esztendőnek ne-
héz sorsa a magyar kato-
nát, ott volt ő és elöl járt, 
szinte áldozatul ajánlva föl 
életét és vérét a magyar 
rögért a magyar népért, 
testvéreiért. Mikor az első 
világháború után már alig 
egy-két marok szorította a 
fegyvert, akkor ő még har-
cot keresve, mint a villám 
cikázott az oláhok meg-
szállta földeken. Tapol-
cára a polgári és katonai 
kötelesség teljesítésének 
átérzése hozta el. Ott volt 
Nyugat-Magyarországon, 
Északon; verekedett a 
„rongyos gárdával”, küz-
dött Délen, Keleten, és aki 
ismerte, tudta, hogy most 
sem lehetett másutt elkép-
zelni, mint az orosz harc-
tér első vonalában. […]
Csodálatosan tiszta, áldo-
zatra kész, jutalmat nem 
váró igaz magyar lélek éle-
tében, halálában, polgári 
ruhában, vagy a rongyos 
gárda öltözékében is talpig 
katona volt. Magyar hon-
védtiszt. Fogadja őt ke-
gyelmesen a jóságos Isten 
és hallgassa meg értünk 
kiáltó szavát.”
A mind nagyobb erőkkel 
és területen kibontakozó 
harci események követ-
keztében egyre gyakrab-
ban, s már kevésbé rész-
letező módon sokasodtak 
az elesettekről és eltűntek-
ről értesítő emléksorok, 
a „Hősi halottak” pedig 
állandó rovatcímmé vált. 
Az 1942. augusztus 8-i 
lapszámban olvasható:
...folytatás a következő ol-
dalon...

1943 – 2023 DON-KANYAR – TAPOLCA – 80

A Donhoz induló 17-es honvédek

Hohner József tapolcai őrvezető 1942- ben és idős korában

Szőcze Ferenc tapolcai 
tizedes

Katonáink emlékére
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... A város óriási áldozato-
kat hozott, és hatalmas ká-
rokat szenvedett el. Légtere 
1944 és 1945 között számos 

színterebombatámadás
cselekmévolt.„Háborús -

nyek során Tapolcán meg-
halt (hozzávetőlegesen) 252 
személy (a pontos adatok 
megállapíthatatlanok). Lé-
gitámadások áldozati: 239 
polgári személy (részben 
helybeliek, részben vidé-
kiek). Katonai kórházban 
(390. sz. Egészségügyi Osz-
lop) meghalt öt magyar 
katona. Kivégezve: nyolc 
személy.” (Veress D. Csaba: 
Adalékok Tapolca törté-
netéhez 1944-1956). Igen 
jelentősek voltak Tapolcán 
az épületkárok is. Egy 1947. 
május 17-ei jegyzőkönyv 
megállapítása szerint: „A 
község az országban is egyi-
ke a legjobban lerombolt 
községeknek, a középületei 
csekély kivétellel romhal-
mazok, de a megmaradt 
épületek is súlyosan meg-
sérültek.” A második világ-
égés poklából több mint 100 
tapolcai nem tért haza. De 
az élet élt és élni akart…A 
barlang gyógyhatásáról, a 
légzőszervi megbetegedés-
ben szenvedők reményei-
ről, jobb életlehetőségeiről 
ismét egyre több szó esett. 
A háború alatt az óvóhe-
lyekre menekült, felnőtt, 
légzőszervi megbetegedés-
ben szenvedő tapolcaiak is 
megtapasztalhatták, hogy 
elmúltak, vagy enyhültek 
a panaszaik. Ezért  mentek 
le, ha tehették, a barlangok-
ba  a ’40-es évek végén és az 
’50-es évek elején is. Töreky 

László a Napló 1963. márci-
us 20-ai lapszámában így írt 
erről: „Amikor egy évtized-
del ezelőtt Sári Lajos bácsi, 
a barlang vezetője említette 
először a dolgot, sokan mo-
solyogtak rajta. Komolyan 
vette viszont Kessler Hu-
bert híres barlangkutató, 
aki kitűnően ismeri Tapolca 

földalatti világát. Ajánlotta 
dr. Winkler Károly barlang-
igazgató főorvosnak, hogy 
kísérletezzen a barlang le-
vegőjével. A kísérletek ered-
ményre is vezettek. Az aszt-
más betegek határozottan jól 
érezték magukat többszöri 
lent tartózkodásuk ideje 
alatt, sőt utána is. Ez nem-
csak a helyi aszthmások vé-
leménye, a helyi Idegenfor-
galmi Hivatalban már több 
száz levelet hozott a posta 
vidékről, az ország minden 
részéről.”Tapolca fejlődésé-
nek új irányt adott az, hogy a 
Bakonyi Bauxitbánya Válla-
lat központja a belvárosban 
épült fel. Az ország másik 
végéből hozott bányászcsa-
ládokat a vállalat a városba 
telepítette. A barlangterápia 
fejlődésén sokat lendített az 
a szomorú tény, hogy a bá-
nyászok között gyakori volt 
a tüdő- és egyéb légzőszervi 
megbetegedés. Dr. Somogyi 
József belgyógyász 1965-től 
végzett terápiás kísérlete-
ket, „próbakezeléseket” a 
Tavasbarlangban. Ezek a kí-
sérletek felkeltették a szak-
ma érdeklődését a barlang 

gyógyító hatása iránt. Az 
Országos Közegészségügyi 
Intézet és a barlangklima-
tológiai szakbizottság a kü-
lönböző helyeken vett leve-
gőminták eredményét aztán 
közzé tette.„A szabadtéren 
és a barlang különböző 
helyein vett levegőminták 
összehasonlításának ered-

 

ménye  mind  azt  bizonyítja, 
hogy érdemes a tavasbarlang 
gyógyhatásának  behatóbb 
vizsgálatával  foglalkozni. 
A  minták  szerint  egy  liter 
levegőben  a  főtéren  8700 
porszemcsét  találtak,  amely 
a  barlang  lejárójának  kö- 
zelében  3240-re  csökkent. 
A  barlang  mélyén,  közvet- 
lenül  a  földalatti  tó  partján 
440  porszemcsét  találtak  a 
levegőmintában,  de  egyes 
helyeken ez a szám 340-re, a 
piactér alatti tórésznél pedig 
210-re  csökken.  A  Bakonyi 
Bauxitbánya  dolgozói  né- 
hány nappal ezelőtt egy – a 
tavon  át  csónakkal  megkö- 
zelíthető – sziklatermet ren- 
deztek  be  „kezelőhelyiség”- 
nek. Az első kisebb csoport 
kezelése  egyelőre  még  csak 
kísérleti  gyógyászatnak 
számít,  de  a  néhány  napos 
eredmények  máris  bízta- 
tóak.  A  kísérletek  mintegy 
másfél  hónapig  tartanak, 
és  az  eredménytől  függő- 
en  döntenek  arról,  hogy  az 
egészségügy  szolgálatába 
állítják-e  a  tavasbarlangot.”
(Napló,  1966.  március  26.)
Dr.  Somogyi  József  min- 
dent  elkövetett  azért,  hogy 
ez  megtörténjen.  Éveken 
át,  több  száz  beteget  ke- 
zelt.  A  mérésekkel  igazolt 
eredményekről  nemcsak  a 
hazai,  de  a  külföldi  előadá- 
sain   is  hírt  adott.  Szám- 
talan  publikációja  jelent 
meg ebben a témában. Már 
nemcsak bányászok, de má- 
sok is lementek gyógyulni a 
Tavasbarlangba.  Az  önma- 
gukért  beszélő  eredmények 
nagy  tervek  megfogalma- 
zását is maguk után vonták.
„Építsünk  szanatóriumot 
Tapolcára  és  gyógyítsuk  a 
betegeket.  Emberek  százait 
adhatjuk  vissza  rövid  időn 
belül az egészséges életnek.”
–  hangzottak  el  a  lelkesítő 
szavak.

N. Horváth Erzsébet
Folytatás  következik  a  leg- 
közelebb  2023. február 10-én 
megjelenő lapszámban

A tapolcai barlangterápia története a 
kezdetektől a gyógyhellyé minősítésig (3)

Dr. Somogyi József (balról) és Piedl Endre bányamérnök

Ajtó a gyógyuláshoz

...folytatás az előző oldalről... 
„A szovjet fronton ma-
gyar kötelességük telje-
sítése közben hősi ha-
lált haltak vidékünkről: 
Kalmár István honvéd 
szakaszvezető, révfülöpi 
lakos. Mázor Zsigmond 
zászlós, Mészáros Lajos 
őrvezető, Haász Antal 
honvéd balatonfüredi la-
kosok. Anda Fábián Lász-
ló karpaszományos honv. 
hadapródőrmester [Ta-
polca] és a népszerű szig-
ligeti községbírónak: Tóth 
Ferencnek honv. tizedes 
Ferenc fia. A megdicső-
ült hősök szent emléke él 
a nemzet emlékezetében, 
míg csak egy magyar él a 
földön.”
Még nyolc évtized távla-
tából is talán a legbeszé-
desebb írott emlékek az 
egyes lapszámokban meg-
jelent frontlevelek. A nap-
jainkban Tapolca városré-
szét képező Diszel akkori 
főjegyzője Csákány József 
volt. Egy hozzá érkezett 
tábori levelezőlap kap-
csán „Levél valahonnan 
Oroszországból” címmel, 

így tudósított a Tapolczai 
Lapok 1942 nyarán:
„Vannak emberek, aki-
ket a nép lelkükbe zár és 
komoly pillanatokban 
megnyilvánul a hozzájuk 
való ragaszkodás, a sze-
retet. Nem véletlen, hogy 
a hazájáért küzdő katona 
a falu jegyzőjében, pap-
jában, tanítójában kere-
si azt a támaszt, amely 
szükséges ahhoz, hogy a 
gigantikus harcban a lel-
ki egyensúlya meglegyen. 
Neki kint a harctéren két 
gondolata van: győzni és 
családját az ellenségtől 
megvédeni. Hogy győz-
hessen, szüksége van arra, 
hogy lelke nyugodt legyen 
abban, hogy családját az 
itthon maradtak istápol-
ják, segítik. Ennek fényes 
tanúsága az alábbi tábori 

levelezőlap, amelyet Csá-
kány József diszeli főjegy-
ző a napokban kapott, s 
amely így hangzik:
„Tekintetes Főjegyző Úr! 
Messze idegenből kere-
sem fel kicsiny falunk leg-
főbb vezetőjét. Mert eddig 
is szívén viselte kicsiny 
falunk sorsát. Adjon a jó 
Isten erőt, egészséget úgy 
magának, mint kedves 
családjának, mint a múlt-
ban, úgy a jövőben is érző 
szívvel, jó magyar érzés-
sel karolja fel azoknak az 
ügyét, akik velem együtt 
kicsiny falunkból, Magyar 
hazánk jobb jövőjéért, 
idegen földön harcolunk. 
Vigasztalja és támogassa 
hivatalos ügyeinket csa-
ládunknak. A magyarok 
Istene megáldja érte! Ha-
zatértünk után hálásak 
leszünk érte. Szeretettel 
üdvözöljük családjával 
együtt. A kis falunkból 
együtt harcoló bajtársaim-
mal sokszor üdvözöljük: 
Pimper Ferenc, Vasáros 
Gyula, Elek János, Szarka 
Mihály.” Valóban ezek a 
sorok egyszerűségükben 

olyan szívbemarkolóan 
szólnak, olyan mélysége-
ket tárnak fel a nép lelké-
ből, hogy gondolkodnunk 
kell afelett, ha vége lesz 
ennek a borzalmas vihar-
nak és visszatérnek gyer-
mekeink a vérzivatarból, 
milyen eszmék uralják 
majd a maroknyi magyar-
ság lelkét? Reméljük, hogy 
a szeretet, mely kicsendül 
a fenti sorokból, nem vész 
el az orosz pusztákon.”
A levél aláírói közül Elek 
Jánosnak és Pimper Fe-
rencnek megadatott a há-
borúból való hazatérés, 
Szarka Mihály és Vasáros 
Gyula azonban hősi halált 
haltak. Tisztelet elesett ka-
tonáink emlékének!

Hangodi László
történész-főmuzeológus

Jobbról a második a tapolcai Bárka Ferenc doni baj-
társaival
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A TIAC körül felpezsdült 
az élet, azonban sajnos 
nem a bajnokságban mu-
tatott teljesítménye hívta 
fel rá a figyelmet, hanem 
az elmúlt hónapokban 
feltárt gazdasági és szer-
vezeti anomáliák miatt 
került középpontba.
„Nincs ok pánikra!” – 
kezdte beszámolóját 
Rédli Károly, a TIAC VSE 
tavaly októberben meg-
választott elnöke, január 
20-án, a Városi Moziban 
tartott nyilvános tájékoz-
tatón.

Elmondta, bár szűkös 
gazdálkodás mellett, de 
minden utánpótlás kor-
osztályos és a felnőtt csa-
pat részére is tartható a 
bajnokságban való részvé-
tel. A találkozó apropóját 
az adta, hogy az új elnök-
ség általános tájékoztatót 
kívánt tartani az egyesü-
let jelenlegi helyzetéről a 
szülők, szurkolók és a tá-
mogatók irányába és ezt a 
jövőben is ilyen formában 
képzelik el. Azonban a 
tavaly novemberi elnök-
váltás bírósági bejegyzése 
óta több Facebook poszt, 
bejegyzés is megjelent a 
témában, amely hivatalos 
állásfoglalást kívánt.
Az egyesület elnöke rész-
letesen taglalta az elmúlt 
időszak történéseit, kezdve 
az elnökválasztási nehéz-
ségektől, az átvilágításon 
át, a feltárt hiányosságok 
és kérdéses költéseken, 
elszámolásokon keresz-
tül, a hivatalból történt 
feljelentésig. Elmondta, 
ezek tények, ezekkel ne-
héz vitázni, a bíróság dönt 
majd. A nézőtéren helyet 
foglaló, körülbelül félszáz 
fő, érdeklődve és megdöb-
benve hallgatta a beszámo-
lót, melyet Skerlecz Bence 

sportmunkatárs egészített 
ki, a TAO pályázat és az 
abban tapasztalt, jogsze-
rűtlen forrásfelhasználá-
sokkal kapcsolatban. Rédli 
Károly elmondta, az MLSZ 
felé haladéktalanul jelez-
te a kérdéses kifizetéseket 
és bízik benne, hogy ez 
nem befolyásolja az egye-
sület további működését. 
Ezt követően az aktuális 
témákra, Facebook posz-
tokra, nyilvános levelekre 
terelődött a hangsúly. Bár 
a TIAC közleményben 
tájékoztatott, hogy a to-
vábbiakban nem reagál 
hangulatkeltő megnyilvá-
nulásokra, a tájékoztatón 
szóba kerültek az utóbbi 
hetek, közösségi médiá-
ban megjelent játékosok 
és edző által megfogalma-
zott bejegyzések. Aki nem 
volt otthon a témában és 
csupán a tapolcai sport-
élet rajongójaként vagy 
érdeklődőként vett részt a 
találkozón, nem érthette a 
kérdéseket és válaszokat, 
hiszen olyan név nélküli 
személyeskedésbe ment 
át a diskurzus, melyet ki-
bontani nem elég az újság 
hasábja, de a találkozó 
közel két órája sem volt 
elegendő. Szó volt a tá-

vozó edzőről, arról, hogy 
őt valójában hivatalosan 
nem is szerződtették, a 
felnőtt csapat játékosairól, 
akik nevében a csapatka-
pitány lemondta a tavaszi 
szereplést, és az első csa-
pat jelenlegi edzőjének 
elfogadottságáról is. Rédli 
Károly elnök és Egyed At-
tila elnökségi tag biztosí-
totta a szülőket arról, hogy 
gyermekeik versenyezteté-
se és edzése zavartalanul 
folyik. A felnőtt csapat 
tavaszi fordulókon való 
részvételéről kizárólag az 
elnökség dönthet és min-
dent megtesznek annak 
érdekében, hogy a TIAC 
folytassa a küzdelmeket. 
Ha ez mégsem sikerülne, 
az utánpótlás versenyek és 
a régióközponti feladatok 
-reményeik szerint- to-
vábbra is zökkenőmente-
sen működnek. A moziban 
tartott tájékoztatót köve-
tően beadta lemondását 
Dobján Krisztián, az egye-
sület szakmai vezetője.  
Nincs könnyű helyzetben 
a TIAC. Tisztázni kell a 
múltat, biztosítani a jelent 
és szervezni a jövőt. Rédli 
Károly szerint, összetartás 
és munka mentheti meg az 
egyesületet. /hg/

Rédli Károly: Csak az összetartás 
és munka mentheti meg a TIAC-ot

A TIAC elnöke felvázolta az egyesület jelenlegi helyze-
tét és válaszolt a felmerülő kérdésekre               Fotó: hg

Filmbe illő, ahogy a ta-
polcai Benedek Ágnes 
megismerkedett a ha-
talmas koncentrációt és 
precizitást igénylő sport-
ággal a sportlövészettel, 
ahol azóta több kimagas-
ló eredményt is elért.

-Kérlek, mesélj róla, hogy 
kerültél kapcsolatba a 
sportlövészettel?

-A nagypapánkkal, én és 
a testvéreim kötöttünk 
egy megegyezést. Ő be 
szeretett volna lépni az 
internet világába és meg-
tanulni a laptop haszná-
latát, mi tanítjuk őt erre, 
ő pedig megtanít minket 
lőni légpuskával. Mikor 
elvitt minket gyakorolni 
a lőtérre, le sem tudtam 
tenni a puskát. Azt mond-
ta, hogy lát bennem tehet-
séget és ezt egy egyesület-
ben kellene folytatnom. 
Így kerültem kezdetben a 
pápai Első Magyar Polgá-
ri Lőegyletbe, Nagy Zol-
tánhoz, majd a BEFAG 
Keszthelyi Erdész Lövész-
klubba, Keczeli Zoltánhoz 
és feleségéhez, jelenleg 
pedig Zalaegerszegen a 
ZTE Sportlövész Klubban 
dolgozom a folyamatos 
fejlődésen, Somogyi Péter 
kezei alatt.

-Mely eredményeidre vagy 
a legbüszkébb?

-Nehéz egyet kiválasztani, 
mert mindegyik a folya-
matos fejlődést tükrözi. 
Azt mondanám, hogy az 
országos bajnoki címeim-
re és az országos csúcsa-
imra. De inkább azokra 
a versenyekre és eredmé-
nyekre vagyok a legbüsz-
kébb, mikor érzem, hogy 
kihoztam magamból 
mindent, amit csak lehe-
tett.

-Mivel foglalkozol, mik a 
jövőbeni terveid?

-Ha lehet ezt mondanom, 
“főállásban” a Pápai Re-
formátus Gimnázium bio-
lógia tagozatának vagyok 
a tanulója. Számos cél áll 
a listámon, de a legna-
gyobb mind közül, hogy 
bekerüljek a magyar válo-
gatottba. Egyre rangosabb 
és több versenyen szeret-
nék részt venni. Ha pedig 
a tanulmányaimat nézem, 
Pécsen, Budapesten vagy 
Gödöllőn szeretnék egye-
temista lenni. Nemcsak a 
jó képzések miatt, hanem 
legfőképp azért, mert ott 
tudom folytatni a lövé-
szettel kapcsolatos mun-
kásságomat./hg/

Sportlövészetben remekel

Benedek Ágnes több országos elsőséggel és csúccsal is 
büszkélkedhet                                      Fotó: helyszíni felvétel

A Győr Open az Aqua 
uszoda bezárása miatt 
a tavalyi évben elma-
radt, helyette Sopron 
rendezte meg a rangos 
úszóversenyt.

Több mint 400 induló 
érkezett 9 országból, 
eredményt két évjá-
ratot összevonva hir-
dettek. A négynapos 
megmérettetésen reg-
gel tartották az előfu-
tamokat, délután kez-

dődtek a döntők. A 
verseny open, ami azt 
jelenti, hogy olimpiai 
kvalifikációra is lehe-
tőséget adott, illetve jó 
alkalom volt azoknak 
a sportolóknak is, akik 
már hónapok óta nem 
kaptak lehetőséget, 
hogy felmérjék erejü-
ket 50 méteres meden-
cében.
Így volt ezzel a tapolcai 
Németh Emília is. Négy 
számban indult, mind 

a négy számban egyé-
ni csúccsal sikerült a 
döntőbe úsznia magát. 
400 és 200 gyorson a 
dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel, 100 
és 200 háton 6. helye-
zést ért el. A verseny-
időszak még nem ért 
véget, a következő ál-
lomás a veszprémi Ba-
latoni Cápa Cikluszáró 
Úszóverseny lesz két 
másik tapolcai társával 
együtt./hg/

Egyéni csúcsokkal került döntőbe

Németh Emília két ver-
senyszámban is bronzér-
met szerzett  Fotó: helysz f.
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A Batsányi tagintézmény 
fiataljait a szülői mun-
kaközösség és a tapol-
cai Nőklub színes, lát-
ványos, mozgásfejlesztő 
ugrálójáték földszinti 
folyosó felfestésével lepte 
meg. A téli szünetről visz-
szatérő diákoknak igazi 
meglepetés volt az  új já-
téklehetőség, amit azonnal 
ki is próbáltak az átadót 
követően a fölszinti folyo-
són.

A gyerekeknek dr. Komjá-
tiné Nyakó Györgyi mutatta 
be a festett ugráló játékot, 
arra bíztatva őket, hogy bát-
ran használják azt, hiszen a 
mozgás, a játék szórakoztató 
és egyben egészséges tevé-
kenység is. A tagintézmény 
vezetője köszöntet mondott 
az elképzelést megvalósító 
szülői munkaközösségnek, 
annak vezetőjének, Töreky 
Ferencnek, illetve a kivite-
lezést segítő Varga Károlyné 
vezette tapolcai Nőklubnak. 
Ez utóbbi helyi civil egye-
sület nevében, és aktív tag-
jaként Dobó Zoltán is mél-
tatta az ötletet, a kivitelezést 
és a célért dolgozó civile-
ket. Az átadóról a Tapolcai 
Média élő videóban adott 
hírt, ami megtekinthető a 
tapolcaimedia facebook ol-
dalon, a QR kód beolvasá-
sával is  /Töreky L./

Meglepetés

A közelmúltban meggyilkolt Baumann Péter rendőr 
főtörzsőrmester és minden munkavégzés közben hősi 
halált halt rendvédelmi dolgozó előtt tisztelgett néma 
főhajtással, gyertyagyújtással a város önkormányzata, 
polgárőrsége és tűzoltósága a Mindenki keresztjénél 
az új temetőben a napokban a helyi polgárőrség szer-
vezésében. /tl/

Tisztelet a hősöknek




