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JEGYZET
Dönteni, cselekedni mu-
száj, ami gyakran nehéz, 
felelőséggel járó történés. 
Alapvető késztetése az 
embernek, hogy lehetőleg 
jól döntsön, ehhez pedig 
valós és elégséges meny-
nyiségű információra van 
szüksége. Nyilvánvaló, 
hogy bőséges és valós is-
meret hiányában általában 
rossz döntések születnek. 
Talán ezért is nehezen 
értem meg azokat, akik 
csekély ismerettel a tarso-
lyukban könnyedén pál-
cát törnek mások felett. 
Akik a digitális nézőtérről 
hozzászólás-szotyit köp-
ködve, saját csapatuk iránt 
vak elfogultsággal ordít-
ják bele -gól gyanánt- vélt 
igazságaikat a világhálóba. 
Persze a vélemény szabad 
és a politikai, gazdasági, 
társadalmi színtér tele van 
választásokkal, döntések-
kel. Véleményünk egy vá-
lasztást megelőző állapot, 
érdemes tehát indulatokat 
mellőzve, hiteles informá-
ciókkal táplálni. Viszont 
lehetőleg mások becsa-
pása, önbecsapás és elfo-
gultság nélkül, leginkább 
azoknak az érdekében, 
akikről végül is az egész 
szól. 
                   /Töreky László/

Síremlékeket, Tapolca múltjának egy 
szeletét veszik vissza a természettől

A tapolcai zsidó temető hosszú évek óta elhagyatott, elhanyagolt részeinek rendbetételét, a természettől való 
visszahódítását tűzték ki célul azok a helyi önkéntesek, akik az elmúlt hetekben ágakat vágtak, fűrészeltek, szál-
lítottak,  bozótot irtottak a helyszínen... cikkünk a 7. oldalon Rendbe teszik az izraelita temetőt címmel...   Fotó:mr

Menetre készek a város saját buszai          Fotó: tl archív

Elindulhat a helyijárat közlekedés, de
a strandot idén már nem nyitják meg
Megszületett a pol-
gármesteri döntés a 
helyijárat elindítása, il-
letve a strand üzemelte-
tése ügyében. A buszok 
jövő hét keddtől normál 
menetrend szerint közle-
kednek, azonban a városi 
termálfürdőt biztonsá-
gi és gazdasági okokból 
idén szinte biztosan nem 
nyitják meg a közönség 
számára. 

Dobó Zoltán szerint, fe-
lelős döntés született, 
hiszen az egészségügyi 
kockázatot így tudják 
minimalizálni, a város 
költségvetése pedig “nem 
úszik el”,  stabil marad-
hat. 
A döntésekről a polgár-
mester a napokban tájé-
koztatta a város lakossá-
gát. Dobó Zoltán a helyi 
buszközlekedés újraindí-

tását úgy indokolta, hogy 
a város képviselőivel, 
illetve gazdasági, egész-
ségügyi szakemberekkel 
egyeztetve, alapos meg-
fontolás után, átgondolva 
a lehetséges következmé-
nyeket,  hatósági aján-
lásokat, születtek meg a 
döntések. 
...folytatás a 2. oldalon Ta-
polca város költségvetése 
stabil maradhat címmel...

Rendhagyó 
interjú
Dr. Görcsös Mi-
hályné dr. Takáts 
Gizellával
                   4. oldal

Környezetbarát 
fertőtlenítő
szerekkel 
tisztulhatnak a 
város közterei
                   3. oldal

75 éve történt. 
Magyar 
honvédek a 
Tapolca környéki 
harcokban
                   6. oldal
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Takarékos, megfontolt gazdálkodásra törekednek
Nyilvános értekezletet tar-
tott a tapolcai képviselő-
testület az elmúlt hét csü-
törtökén. Többek között 
értékelték a járványügyi 
helyzetet,  megvitatták a 
késlekedő tanuszoda pro-
jekt okait, továbbá meg-
hallgatták, megvitatták 
Dobó Zoltán tájékoztatá-
sát a koronavírus okozta 
pénzügyi-gazdasági ne-
hézségekről, azok kezelé-
séről.
 
Dobó Zoltán polgármester 
köszönetet mondott min-
den tapolcainak, aki az el-
várhatónál többet tett, akik 
“helytállásukkal, társadalmi 
munkájukkal, bátor kiállá-
sukkal, önzetlenségükkel” 
segítettek, illetve segítették 
embertársaikat a járvány-
veszély idején. A polgár-
mester külön kiemelte Rig 
Lajos személyét, aki képvi-
selői munkája mellett, ön-
kéntes mentősként Covid 
autón is szolgált az elmúlt 
időszakban. Elhangzott, 
jelenleg hatósági karantént 
elrendelő határozat 89 szü-
letett, ebből 73 elrendelés 
lejárt.  17 tapolcai áll jár-
ványügyi megfigyelés alatt, 
igazolt koronavírusos beteg 
3 van, 5 beteg pedig meg-
gyógyult a betegségből. A 

város és környéke országos 
viszonylatban is a kevésbé 
fertőzött helyek közé szá-
mít. Hétfőtől a kormány-
döntésnek megfelelően tel-
jes ellátással újranyitnak az 
óvodák, bölcsődék Tapol-
cán is. Fertőtlenítés és kar-
bantartás után megnyílnak 
sorban Tapolca játszóterei, 
de megkezdődhet a sport-
tevékenység is a különbö-
ző szakosztályi előírások, 
egészségvédelmi ajánlások 
figyelembevételével. Amint 
a miniszterelnök hivata-
losan bejelenti a veszély-
helyzet megszüntetését, 
újraindulhat a helyijárati 
közlekedés- hangzott el. 
Az elmaradt lomtalanítást 
2020. szeptember vége és 
október eleje között  tart-
ják meg a tervek szerint. Az 
önkormányzat gazdálkodá-
sát érintően, elhangzottak 
azok a számok, amelyek 
a koronavírus járványve-
széllyel kapcsolatosan el-
szenvedett veszteségeket 
jelentik Tapolca számára. 
Eszerint, a mai napig 42 
millió forint idegenfor-
galmi bevételtől, közel 24 
millió forint állami támo-
gatástól (szerk. megjegyz.: a 
szálláskiadóknak továbbra 
is be kell jelenteniük a ven-
dégéjszakák számát, állami 

igérvény, hogy ez alapján 
az önkormányzatoknak a 
jövőben megtérítik a ki-
eső bevételt.), 100 millió 
forintnyi iparűzési adótól, 
55 millió forint gépjármű 
adótól, 35.5 millió norma-
tív támogatástól, 15 millió 
forint étkezési díjbevételtől, 
15 millió forint bérleti díj 
bevételtől, 38 millió forint 
elmaradt ingatlan eladás 
bevételétől, 2 milliós közte-
rület használati díjtól és 18 
milliós parkolási díjtól esett 
el a város költségvetése. A 
polgármester hangsúlyozta, 
a meghozott takarékossági 
intézkedésekkel, az intéz-
mények, a városüzemeltetés 
gazdálkodásának átdolgo-
zásával az idén 10 millió fo-

rint eltéréssel tudják kezelni 
a hiányt. Ugyanakkor azt is 
elmondta, hogy a 2021-es, 
2022-es évek várhatóan 
nagyon nehezek lesznek, 
hiszen az adóbevételek egy 
évvel megelőzik azok fel-
használását. – Takarékosság 
és megfontolt gazdálkodás 
fogja jellemezni az önkor-
mányzatot az elkövetkező 
időszakban- hangsúlyozta 
Dobó Zoltán. A tervezett 
tanuszoda építésének kés-
lekedéséről is hangzott el 
kérdés. Puskás Ákos alpol-
gármester elmondta, a vá-
ros mindent megtett, amit 
megtehetett, hiszen min-
den, a beruházás gazdája 
felé vállalt  feladatot elvég-
zett és átadott. /tl/

A város képviselő-testülete a normál ülés helyett ta-
nácskozást tartott a napokban                                Fotó: tl

Megkezdik az edzéseket
Május 18-tól elkezdődtek  
az edzések a TIAC-nál. 
Takács Gábor,  a TIAC 
VSE elnöke elmondta, 
elsőként a 9-16 éves kor-
osztályt mozgatják meg a 
Városi Sport – és Szabad-
idő Centrumban.

A szakosztály 12 főben 
maximálta az edzéseken 
résztvevők számát, egy-
egy helyszínen összesen 

hatan tartózkodhatnak 
majd. Zárt öltözőt nem 
használhatnak a sporto-
lók, az utcai, illetve a sport 
felszerelést otthon, esetleg 
a helyszínen, de egyelőre, 

kizárólag kültéren cserél-
hetik majd át a fiatalok. 
A 4-5-6 éves korosztályt 
egyelőre nem vonják be az 
edzésekbe, náluk az előírt 
védőtávolság betartatása 
ugyanis szinte lehetetlen,  
a pályán  “egykupacban” 
küzdenének a labdáért- 
árulta el lapunknak Ta-
kács Gábor /tl/

Takács Gábor         Fotó: tl
Zárt öltözőt
egyelőre nem 
használhatnak a 
fiatalok 
a sportcentrumban

...Folytatás az első oldalról...
Elhangzott, a helyi bu-
szok hosszú hetekre tör-
ténő leállítását a járvány-
helyzet indokolta, akkor, 
többek között a parko-
lási díjfizetés eltörlésével 
igyekeztek a lakosságot 
az egyéni közlekedési 
módok igénybevételére 
ösztönözni. Jelenleg az 
iskolák, intézmények, 
óvodák, munkahelyek 
tömegközlekedéssel való 
megközelíthetőségének 
biztosítása a cél. 
A strand kinyitását a kép-
viselők több, mint két-
harmada viszont idén 
nem tartotta volna felelős 
döntésnek. Dobó Zoltán 
elmondta, meghallgatta 
az üzemeltető Tapolcai 
Városgazdálkodási  Kft 
ügyvezetőjének beszámo-
lóját a strand idei üzemel-

tetésének egészségügyi és 
gazdasági vonatkozásai-
ról, feltételeiről, de kikérte 
az önkormányzati képvi-
selők személyes vélemé-
nyét, tanácsait is a döntés 
előtt. Elhangzott, a für-
dőre vonatkozó járvány-
helyzeti előírások, aján-
lások betartása ( többek 
között a terület nagysá-
gára engedélyezett, maxi-
mum 287 fő beengedése, 
az egyes melegbefúvós él-
ményelemek használatá-
nak és a felnőtt-gyermek 
közös fürdőzés tiltása) 
mellett a strand üzemelte-
tése további jelentős vesz-
teségekkel járna és előre 
nem látható egészségügyi 
kockázatokat is jelente-
ne. A döntés révén a vá-
ros költségvetése is stabil 
maradhat- hangsúlyozta 
a polgármester. /tl/

Tapolca város költségvetése 
stabil maradhat
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Az érzelmek, a 
szociabilitás, az ösztö-
nök, az ÉN, a motiváltság 
elemzése után a mentális 
képességek feltárásán a 
sor. Ezek közül a legki-
emelkedőbb a gondol-
kodás. Az egyénenként 
eltérő gondolkodási me-
chanizmust, a tempót, a 
rugalmasságot vizsgálva, 
következtetéseket tu-
dunk levonni, nem csak 
a szellemi szférában, ha-
nem a mindennapokban 
való helytállásról is. De a 
gondolkodási stratégia, a 
kreativitás, a fantázia, a 
variációs képesség vizs-
gálata is ide tartozik. A 
logikai készség, a kritikai 
hajlam, a szervező-, ter-
vező-, rendszerező ké-
pesség, a tanulékonyság, 
a megtanultak gyakorlati 
alkalmazása, a tájékozó-
dás, a problémakezelés, a 
külső információ befoga-
dása, annak feldolgozása 
és kezelése mind-mind, 
mint mentális jellem-
zők, felszínre kerülnek az 
analízis során. A kívülről 
jövő információ gondo-
latot ébreszt, a gondolat 
cselekvésre késztet és 
cselekedeteinken keresz-
tül információt fogunk 
szolgáltatni magunkról a 
környezet felé. Viselke-
dési mechanizmusaink, 
védekező stratégiáink, 
megküzdési technikáink 
személyiségünk alapjait 
képezik.

GRAFOLÓGUS

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Vegyszermentesen, bio szerekkel tisztul a város
Akár utcai ruhában, 
szkafander, kesztyű, 
maszk nélkül felhord-
ható, nem szennyezi a 
vizeket, zömében nö-
vényi alapanyagokból 
előállított, toxikus hatás 
mentes szerekkel dolgo-
zunk- jellemezte Laczikó 
Tamás,  a legkorszerűbb  
biotechnológiákkal fog-
lalkozó Greenman Kft 
értékesítési vezetője a 
város számos frekventált 
részén a napokban kipró-
bált, alkalmazott tisztító 
műveleteknél felhasznált 
anyagokat.

A munkatársak a mai 
napon többek között az 
alsó- malom melletti ját-
szótér környékén, a ma-
dárürülékkel szennyezett 
Petőfi-ligetnél, annak 
aluljárójában és a posta 
parkolójának ivókútjánál 
is alkalmazzák, alkalmaz-
ták, gyakorlatilag nagy-
nyomású mosópisztollyal 
hordták fel  a környezetre 
veszélytelen tisztítószert. 
Laczikó Tamás elmondta, 
élőflórás és élőflóra men-
tes tisztító anyagokkal is 
foglalkozik a cégük. – Egy 
élőflóra mentes szert hor-

dunk ki, amely a baktériu-
mok által megtermelt en-
zimek által fejti ki hatását. 
Az anyag csak néhány 
percig habosodik,  a tisz-
títás-fertőtlenítés mellett 
megszünteti a szennye-
zettséggel gyakran együtt 
járó kellemetlen szagokat 
is. 
Budapesten már több 
kerület használja a tech-
nológiánkat, de számos 
egyéb önkormányzattal 

is partneri viszonyban 
állunk- mondta el a cég 
képviselője, akit egy ko-
rábbi hatékony komposz-
tálási technológia helyi 
alkalmazása kapcsán már 
megismerhettek a Tapol-
cai Média oldal látogatói. 
A speciális munkát,  a 
hamarosan újra megnyí-
ló tapolcai játszótereket 
is tisztító, karbantartó 
Cselle-Ház Kft munkatár-
sai végezték. /tl/

A posta melletti ivókútnál is használták a korszerű, 
természetbarát tisztító, fertőtlenítő permetszert 

A jelenlegi szigorúbb 
egészségügyi előírások 
és ajánlások alapján, ha 
megnyitnánk a strandot, 
akkor kevés számú láto-
gatónak, jelentősen csök-
kentett szolgáltatást tud-
nánk biztosítani, amelyet 
alacsonyabb jegyárban is 
meg kellene jelenítenünk. 

A fürdőre vonatkozó,  
járványveszély diktál-
ta érvényes egészségügyi  
szabályozások a strandi 
körülmények között szinte 
betarthatatlanok, a mű-
ködtetéssel kapcsolatos 
veszteségeink pedig milli-
ókkal nőnének a korábbi 
évek veszteségeit jelentősen 
felülmúlva – érvelt a strand 
idei zárva tartása mellett 
Gáspár András, a városi 
strandfürdőt üzemeltető 
Tapolcai Városgazdálko-
dási Kft igazgatója  a város 
önkormányzati képviselői 
jelenlétében a helyszínen. 
A strand megnyitásáról,  
vagy éppen ellenkezőleg, 
idei zárva tartásáról, a kép-
viselőkkel, szakemberekkel 
történt egyeztetések, egyé-
ni állásfoglalások meghall-
gatása  után hozhat döntést 
a város polgármestere. (a 
döntés kedden megszüle-
tett)
Gáspár András elmondta, 
a jelenlegi egészségügyi 

ajánlásokban 16 négyzet-
méternyi zöld területre  a 
strandon 1 személyt en-
gedélyeznek. Az 1000 fő 
befogadására képes városi 
fürdő területén, így maxi-
mum 287 embert tudnak 
fogadni, amelyből az is-
mert előírások betartása 
mellett (4 négyzetméter 
vízfelület megléte kötele-
ző 1 főre) , mindössze 127 
ember tartózkodhatna a 
vízben. Ezt az előírást ön-
magában is nehéz kezelni, 
betartatni – hangzott el.  A 
melegbefújással működő 
élményelemeket, például 
a jakuzzit sem üzemeltet-
hetnék idén, szintén a jár-
vánnyal kapcsolatos  egész-
ségügyi előírások miatt. A 
“gyermekpancsolóba” idén 
nem léphetne felnőtt,  pe-
dig a szülők, nagyszülők 
gyakorlatilag csak így tud-
nak közvetlenül vigyázni 
a kicsikre, ahogy a másfél-
két méteres védőtávolság 
is a gyakorlatban szinte  
betarthatatlan, ellenőrizhe-
tetlen követelmény- hang-
súlyozta Gáspár András. 
Dobó Zoltán hasonlókép-
pen vélekedett. A polgár-
mester szerint,  gúzsba köti 
a strandnyitást a jelenlegi 
egészségügyi szabályozás. 
Ráadásul a város a koráb-
bi évek strandüzemelte-
téssel  járó, nagyjából  55 

milliós plusz kiadásai, a 
járványidőszak várhatóan 
félmilliárdra tehető vesz-
teségei mellé, még továb-
bi 15 milliós veszteséggel 
számolhat, ha akár egy 
hónapra is megnyitja a 
fürdőjét. Ahogy az egész-
ségügyi kockázat sem el-
hanyagolható tényező, amit 
a hatóságok vélelmeznek 
és különböző előírásokkal 
próbálnak minimalizálni.  
Molnár Attila Ádám külső 
bizottsági tag azt mond-
ta, az ügyvezető igazgató 
által említett egészségügyi 
ajánlások, kötelezettségek 
nem szerepelnek a nem-
zeti turisztikai ügynökség 
által kiadott, attrakciókra 
vonatkozó állásfoglalásban. 
Véleménye szerint,  a szó-
ban forgó egészségügyi elő-
írások medencék üzemel-
tetésére  vonatkozó része 
pedig korábban is érvény-
ben volt, azokat a múltban 
is be kellett volna tartatni, 
de mégsem tartatták be a 
vendégekkel. Az, hogy a 
strand nem nyit ki, tekin-
tettel arra, hogy az ország 
számos pontján kinyitnak, 
illetve üzemelni fognak a 
strandok, inkább gazdasági 
megfontolásnak tekinthető, 
mint közegészségügyinek- 
hangsúlyozta.  Gáspár And-
rás válaszában elmondta, 
eddig is figyelték, hogy há-

nyan vannak a medencék-
ben, de azt, hogy felnőtt ne 
legyen a gyermekmeden-
cében az ma kötelezettség. 
A járványveszély miatt,  a 
korlátozások jelentősebbek 
a korábbinál, ahogy a vár-
ható  bevételi veszteségek 
is nagyobbak lennének az 
elmúlt évek hasonló idősza-
kaihoz képest. /tl/

A szer természetes vizekbe jutva sem mérgező, bátran 
használható ilyen környezetben is                    Fotók: mt

A strand sorsáról egyeztettek a végső döntés előtt

Házasságkötés

2020. 05. 08.
Horváth Katalin Beáta

Nyilasi László
2020. 05. 12
Bors Ramóna
Herczeg Attila

2020. 05. 19.
Simon Ágnes
Rádai Marcell
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Egy elmaradt, vagy in-
kább bizonytalan időre 
elhalasztott könyvbemu-
tató, azt gondolnánk, ala-
posan elveszi az íróember 
kedvét az alkotástól. A 
város közismert rubindip-
lomás pedagógusát, több, 
sokak számára emlékeze-
tes könyv szerzőjét, Dr. 
Görcsös Mihályné dr. Ta-
káts Gizella kedvét azon-
ban nem lehet csak úgy el-
venni. A tőle megszokott 
bölcs derűvel, higgadtan 
várja a kedvező széljárást. 
És, amire nem számítot-
tunk, máris egy új köny-
vön dolgozik.

Gyöngysorok címmel az 
idei évben megjelent, két és 
félszáz oldalas művet tartok 
a kezemben. Benne versek, 
prózák, műfordítások, ta-
nulságos élettörténetek, az 
örök oktató tapasztalatai, 
intelmei, szépre fogékony-

sága, bölcs derűre és a világ 
végső igazságosságára han-
golt “fűzfa és orgonasípjai” 
a szerző alkotói eszmélésé-
től, 1943-tól, egészen nap-
jainkig.  A könyvből többek 
között megtudhatjuk, hogy 
szerzőjének “…Kassától 
búcsút venni nehéz …”, 
Ám,… és ezt már Tapolcá-
ról írja, „Bánatomat feloldja 
e kedves város És elűzi azt, 
ami az örömömre káros…”. 

A verssorok íróját, Dr. Gör-
csös Mihányné dr.Takács 
Gizellát, Gizi nénit aligha 
kell bemutatni bárkinek is, 
aki hosszú ideje Tapolcán 
él, aki a város oktatási-, 
kulturális-,  irodalmi éle-
tének tanúja volt az elmúlt 
évtizedekben. Egy interjút 
szeretnék készíteni vele, ám 
az interjúból végül inkább 
egy kellemes beszélgetés 
lesz, múltról, jelenről és 
szinte mindenről,  ami csak 
eszünkbe jutott.

Biztosan rosszul élte meg, 
hogy a járványhelyzet mi-
att elmaradt a  Gyöngyso-
rok könyvbemutatója. Ugye 
nem véglegesen? – kérde-
zem. Ő azt feleli, hogy re-
méli, megtarthatják még 
valamikor, várja hozzá a 
jószerencsét, de sopánko-
dás helyett inkább ír, most 
éppen egy “krimit”, persze 
nem olyasmit, amiben egy 

véres gyilkosság a kötelező 
motívum.

– A könyv címe az lesz, 
hogy “A krimitől a mi-
atyánkig”. Életem során 
gyakran volt részem mere-
dek élményekben. A belő-
lük született történetek ar-
ról szólnak, hogy  gyakran 
nagyon kellett izgulnom, 
félnem, nagyfokú bizony-
talanság vett körül, nem 

tudtam miként mászok ki 
a félelmetes slamasztiká-
ból.  Végül mégis minden 
szerencsésen megoldódott, 
jó irányt vett. A  személye-
sen átélt izgalom és félelem 
hatása alatt pedig az ember 
önkéntelenül is felsóhajt: 
Jaj, Istenem! Innen a készü-
lő új könyvem címe.

Aztán mégis visszatérünk a 
nemrégiben napvilágot lá-
tott “Gyöngysorokra”, ami 
egy tartalmas alkotói élet-
pályát összefoglaló munka, 
írója is így gondolja. 

– Miért most tetszett ezt 
megírni, megjelentetni? – 
kérdezték tanítványaim, 
hű olvasóim. – Mert ezt 
először is meg kellett érni- 
válaszoltam nekik. 15 éves 
koromtól írok. Egy korai 
írást, a Július a barázdák 
felett címűt, abból az idő-
ből is vállalhatónak tartok. 
Írásaimon akkoriban na-
gyon érzékelhető volt, hogy  
gyermekkéz, gyermeki 
gondolatok formálták, de 
tanítóim talán mégis felfe-
dezhettek bennük valamit, 

amiért írásra bíztattak. 
Igazi,  stabil alapot, széle-
sebb látókört, műveltséget 
fiatal éveimben a Ranolder 
tanítóképző hallgatója-
ként sikerült szereznem.
Nem véletlen, hogy a ma-
gyar-történelem szak után, 
később  a kémia szakot is 
elvégeztem. Idegen nyel-
vekből, zenei ismeretek-
ből szintén olyan komoly 
alaptudásra tehettem szert, 
amely egész életemet meg-
határozta. Például,  mai 
szemmel nézve is korszerű 
oktatásnak számít, hogy 
a Ranolderben német-, 
olasz-, angol-, francia szo-
ba volt, ahol 5-6 növen-
dékkel foglalkozott egy-
egy nyelvmester oktató. 
Az iskolában eltöltött  órák 
pedig nemcsak könyvízű 
tudományokat adtak, hi-
szen akik itt tanulták és 
tapasztalták meg a helyes 
viselkedés-, az erkölcs-, 
a művészet, a humán és 
reál tudományok alapjait, 
azokból gyakran sok nyel-
vet beszélő komoly keres-
kedőasszonyok, vagy ép-
pen abban a korban sikeres  

divatkreáto              rok 
lettek. Jellemző, hogy még 
mozgásművészetet is ta-
nítottak nekünk, igazi 
nagypolgári neveltetésben 
részesülhettünk. Igazán 
szerencsés volt aki odake-
rült, a legjobb alap volt szá-
momra is hatvan évnyi ta-
nításhoz… A múltkoriban 
a kisunokám megkérdezte, 
hogy nagyi, nem unatko-
zol, mivel tudod eltölteni az 
időd? Én azt mondhattam 
neki, hogy jaj  kisunokám, 
most éppen Vergiliust meg 
Juvenalist olvasok, élvezem 
a szép és csodálatos görög, 
latin nyelvet. Szóval, ha az 
ember fiatal éveiben so-
kat betakarít, abból bőven 
marad tartalék idős korá-
ra is. Engem minden ér-
dekel, szeretem a szellemi 
munkát, kedvelem a házi 
munkát, szeretek még ka-
pálni is. Lehetséges, hogy 
ez alkati kérdés, de szinte 
mindent szeretek csinálni.  
Amikor pedig az ember te-
lítve van emlékekkel, élmé-
nyekkel, mondanivalóval, 
akkor ír….  
                   /Töreky László/

Az örök oktató gyöngysorai /Egy elmaradt könyvbemutató margójára/ 

Dr. Görcsös Mihályné dr. Takács Gizella szerint, ha az ember fiatal éveiben sokat beta-
karít a szellemi kincsekből, azokból bőven marad tartalék idős korára is             Fotó: mt

A könyv 1943-tól napjainkig őrzi az író papírra vetett 
emlékeit                                                                       Fotó: tl

Két hónappal ezelőtt 
zárták be a templomo-
kat. Az egyház enyhített, 
az elmúlt vasárnaptól 
újra tartanak nyilvános 
szentmisét a tapolcai 
Nag y b ol d o g assz ony 
plébániatemplomban is.
 
Minderről Csonka Nán-
dor atya tájékoztatta a Ta-
polcai Médiát. – Abban 
bizakodunk, hogy a jár-
vány talán lecsengőben 
van. A Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia is 
engedményeket tett, de 
nagyon szigorú feltételek 
mellett.
Vasárnap reggel 8, dél-
előtt 10 és késő délután 
18 órakor tartunk szent-
misét. A 65 év felettiektől 
egyelőre távolmaradást 
kérünk. A templomban 
kötelező  a 1.5-2 méteres 
védőtávolság betartása, 
a templom főbejáratá-
nál lehet csak belépni, 
ahol kézfertőtlenítési le-

hetőséget biztosítunk. 
A templomban 40-45 fő 
tartózkodhat, de kizáró-
lag a főhajóban. 
Az egymásközti távolság 
betartatása érdekében 
a padokon kijelöljük az 
ülőhelyeket. 
A családok lehetnek 
együtt, a többi hívő szá-
mára kötelező a távolság-
tartás. Minden mise után 
fertőtlenítjük a templo-
mot- mondta el a tapol-
cai plébános. /tl/

Nyilvános szentmisék újra

Csonka Nándor: a 65 év felettiektől egyelőre még tá-
volmaradást kérünk                                                Fotó: Archív
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A tapolcai harcok arcai: honvédek
„Törökméz! Törökméz!” 
1945. március 26-án 
délelőtt, a Tapolcához 
közeledő harci esemé-
nyek közepette, a város 
északkeleti előterében, 
az Eger-völgyben hang-
zott el ez a katonai jel-
szó, amelyről az előze-
tes megbeszélés alapján 
minden érintett tudta, 
hogy mit jelent: azonnal 
megkezdeni a rendezett 
és biztosított visszavonu-
lást, mert nyakunkon a 
szovjetek! Akiknek szólt, 
azok pedig a magyar 
Szent László hadosztály 
alárendeltségébe tartozó, 
Tassonyi Edömér ejtő-
ernyős őrnagy parancs-
noksága alatt küzdő ej-
tőernyős és repülőlövész 
harccsoport katonái vol-
tak.

A tapolcai harcok har-
cászati térségében ez a 
honvédségi harccsoport 
volt az egyik, s egyben a 
legütőképesebb kontin-
gens. Az 1/I. ejtőernyős 
zászlóalj parancsnoka vi-
téz Ugron István ejtőer-
nyős százados, a 2. repü-
lőlövész ezred I. zászlóalja 
vitéz Pályi György száza-
dos irányítása alatt állt. E 
magyar egységeket az I. 
német lovashadtest úgy-
szintén harcolva hátráló 
alakulatai biztosítására, 
utóvédnek szánta a felet-
tes német parancsnokság, 
azonban szovjet bekerítés 
fenyegette őket. Az ejtő-
ernyősök hadsoraiban ta-
polcai újonc is menetelt. 

A Juhász Gyula utcában 
élt Menyhárt Pál nyugál-
lományú rendőr őrnagy 
e 75 évvel ezelőtti tava-
szon, mint frissen kikép-
zett ejtőernyős közlegény 
rádiós beosztást látott el 
a zászlóaljban, és már túl 
volt a tűzkeresztségen. Ezt 

március 24-én a Nemes-
vámosnál vívott ütközet-
ben élte át, ahol zászlóalja 
Trofimenko vezérezredes 
27. szovjet hadseregének 
lövészcsapataival csapott 
össze.
Az Eger-völgyből visz-
szavonuló honvéd ejtőer-
nyősök diszeli pihenővel 
a kora esti órákban érkez-
tek be Tapolcára. Talán e 
hátrálás közben maradt el 
a gazdájától az a magyar 
hadipuska, amelyet 2016-
ban a Hajagos-hegy diszeli 
lejtőjén egy fába belenőve 
talált meg a Tapolcai Mú-
zeumbarát Diákkör egyik 
általános iskolás tanulója, 
s amely ma már szépen 
restaurálva a városi múze-
um egyik becses történeti 
gyűjteményi műtárgya.
A városunkon végigvonu-
ló ejtőernyősök nem álltak 
meg, ám amit itt láttak, 
az a harcedzettebbeket is 
meghökkentette. E na-
pon, azaz március 26-án 
még a délelőtti órákban és 
délután 14-15 óra között 
két súlyos légitámadás 
érte Tapolcát. A délutáni 
alacsonytámadást ameri-
kai vadászgépek hajtották 
végre. A németországi 
célpontokat támadó 15. 
amerikai légihadsereg tá-
volsági bombázói a Ba-
laton légterén keresztül 
nagy magasságban repül-
ve visszatérőben voltak az 
olaszországi bázisaikra. A 
kísérővadászok közül 25 
db P-51 „Mustang” típusú 
vadászgép kivált a főkö-
telékből és nehézgéppus-
ka-tűzzel kísért többszöri 
rácsapást hajtottak végre a 
visszavonulóban lévő né-
met és magyar csapatok-
kal zsúfolt Tapolca ellen, 
miközben drámai pusztí-
tást vittek végbe. Ennek a 
látványa fogadta a városba 
beérkező ejtőernyős zász-
lóaljat. Porvay István ejtő-
ernyős hadnagy, géppus-
kás szakaszparancsnok 

hadinaplójában feljegyez-
te a tapolcai átvonulás 
egyes részleteit, köztük a 
légitámadások utáni lát-
ványt. Mint írta: 
,,Erős menet után késő 
délután értük el Tapolcát. 
Borzalmas kép tárult a 
szemünk elé. […] Az ut-
cákon szanaszét hevertek 
az emberi és lóhullák, és 
sohasem felejtem el azt a 
női holttestet a kirakat-
ban. A temető is kapott 
jónéhány találatot, és most 
a kifordított sírok csodál-
kozóan meredtek felénk. 
Aznap este robbantották a 
németek a tapolcai reptér 
épületeit. A hatalmas de-
tonációk és ez az óriási tü-
lekedés az útért mind azt 
mutatták, hogy nagyon 
az oldalunkban lehetnek 
az oroszok. Tapolcát pár 
km-re elhagyva, egy kis 
erdőben letáboroztunk.” 
Az ejtőernyősök Tapolcá-
nál nem kerültek harcba, 
azonban Zalaszántónál 
és Vindornyalaknál majd 
még bekerítésben vívott, 
nehéz és sok veszteséggel 
járó összecsapások vártak 
a zászlóaljra.
Egy másik, városunk tér-
ségében mozgó magyar 
alakulat volt a „Balaton” 
önkéntes honvéd partvé-
delmi zászlóalj, amely a 
tapolcai harcok előtt egy 
ideig Diszelben és Kö-
veskálon állomásozott. A 
zászlóaljat rövidesen be-
tagozták a 3. kiképzőez-

redbe és páncéltörő tüzér-
séggel egészítették ki. A 
Balaton-zászlóalj a Tapol-
cától keletre vívott harcok 
során a német 23. páncé-
loshadosztály egységeivel 
közösen vívott utóvéd-
harcokat, többek között 
Balatonszöllős és Vászoly 
községeknél, majd ők is 

Tapolcán keresztül hátrál-
tak a Lesenceistvánd-Ba-
latonederics főellenállási 
vonalra. A zászlóaljnak 
szintén volt tapolcai ka-
tonája. Az Alkotmány 
utcában lakott Móricz Jó-
zsef honvéd, mint „villám-
géppuskás”, azaz MG 42 
irányzó Diszelben csatla-
kozott a Balaton-zászlóalj-
hoz, miután felépült a még 
1944. október 5-én Makó-
nál szerzett sebesüléséből. 
Köveskálról vezényelték 
ismét a tűzvonalba, majd 
következett a hosszú visz-
szavonulás, amely számá-
ra a francia hadifogságban 
ért véget, ahonnan 1946 
nyarán sikerült hazakeve-
rednie.
Tapolca város március 
27-i védelmében csak 
német egységek katonái 

vettek részt. Az áthala-
dó ejtőernyősök mellett a 
további magyar alegysé-
geket és harccsoportokat 
már korábban hátravon-
ták. A Balaton-zászlóalj a 
várostól nyugatra kialakí-
tott új német-magyar fő-
ellenállási vonal mentén, 
Lesenceistvánd peremén 
ásta be magát készenléti 
állásokba. Miután dél-
előtt 11 órára a támadó 
szovjet páncélos- és lö-
vészcsapatok elfoglalták 
Tapolcát, ideiglenes vé-
delmi gyűrűt vontak a 
település köré, felkészül-
ve egy esetleges német 
ellentámadásra. A rövid 
pihenő közben a szovjet 
csapatok üzemanyagot 
meg lőszert vételeztek. A 
beérkező és tüzelőállásba 
vonuló tüzérségük aztán 
13 óra körül már tűz alá 
is vette a német-magyar 
védővonalat, s egyidejű-
leg a harcfelderítő oszta-
gaik is előrenyomultak. A 
lesenceistvándi arcvonal-
szakaszon a Lesence-pa-
tak vonalát harckocsikkal 
támogatott felderítőcso-
portok közelítették meg 

és több ponton át is keltek 
azon. Gustav Harteneck 
német lovassági tábornok, 
az I. lovashadtest parancs-
noka a Balaton-zászlóalj 
által végrehajtandó ellen-
lökésre adott parancsot a 
szovjet felderítők visszave-
résére. A bevetésre azon-
ban mégsem került sor. 
A falu felett húzódó Bara-
nyás-dűlőben kialakított 
tüzelőállásaiból működés-
be lépett a 23. német pán-
céloshadosztály tüzérsége 
és átmenetileg sikerült 
megállítani a szovjeteket. 
A kibontakozó kölcsönös 
tüzérségi párbaj aztán 
egészen az éjszakai órákig 
elhúzódott. Másnap, már-
cius 28-án reggel 7 órakor 
Tapolcáról megindulva 
Csebotarev ezredes 316. 
szovjet lövészhadosztálya 
és az előző napon a Ha-
raszton csatázó Indejkin-
féle 181. megerősített 
harckocsidandár együttes 
támadást intézett a Lesen-
ceistvánd-Lesencetomaj 
német-magyar védelmi 
szakasz ellen. Ruge ezre-
des 128-as német páncél-
gránátosai és az 51. páncé-
los utászzászlóalj katonái 
makacs ellenállást tanú-
sítottak, így a szovjetek 
légitámogatást kértek. Az 
Istvándon is súlyos káro-
kat okozó (9 leégett lakó-
ház és 5 levegőbe repített 
borospince) légicsapás-
sorozatot a szovjet 189. 
csatarepülő és a 288. va-
dászrepülő hadosztályok 
kötelékei hajtották végre. 
Ezek hatására 11 óra után 
a németek feladták az ál-
lásaikat és visszavonulás-
ba kezdtek nyugat felé. E 
visszavonulási parancs ki-
adása tekinthető az 1945. 
március 27-28-i tapolcai 
harcok záróakkordjának.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

 75 éve történt  

Menyhárt Pál volt ejtőer-
nyős honvéd a városi mú-
zeumban, 2008    Fotó HL

Móricz József volt tapol-
cai honvéd géppuskás, ri-
portkészítés közben 1985                        
Fotó: HL

Tassonyi Edömér ejtőer-
nyős parancsnok
  Fotó: dr. Farkas Jenő archív

Ugron István ejtőernyős 
százados 
  Fotó: Huszár János archív

Porvay István ejtőernyős 
hadnagy 
  Fotó: Huszár János archív
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Féltem! A háziorvos úgy látta jónak, hogy szükséges a 
kórházi kezelés. Nem vitatkoztam vele, annak ellenére, 
hogy járványos időszak van és 89 éves vagyok. Ebben a 
korban az embert a kórház óhatatlanul is az elmúlásra 
emlékezteti. Kellemesen csalódtam! A portánál beültettek 
egy tolószékbe, maszkot kötöttek az arcomra és kérdések 
özönével láttak el, amely mind a vírussal kapcsolatos volt. 
Ezután a csomagommal együtt feltoltak egy négyszemé-
lyes kórterembe, ahol a nővérek kedvesen segédkeztek a 
vetkőzésemben és az elhelyezkedésemben. A szobatársak 
közül rajtam kívül mindhárman ágyhozkötöttek voltak. 
A nővérek gumikesztyűben és maszkban dolgoztak. A 
folyosóra kiakasztott házirendet elolvasva, hogy sen-
ki nem adhat felvilágosítást az itt történt eseményekről, 
ezért sétálás közben rögzítettem magamban a kórház bel-
ső életét. Hajnalban az éjszakás nővérek tisztába rakták a 
betegeket, ágyat húztak ahol szükséges volt és lázat mér-
tek. A nővérek váltása után fürdetés következett, majd 
reggeli osztás az étteremben és a mozgásképteleneknek 
a kórteremben. Mire ez lezajlott a takarítónő fertőtlenítő 
oldattal a folyosót és a betegszobákat is az ágyakkal, éjje-
liszekrényekkel együtt kitakarította. Ezt ebéd után meg-
ismételte. Mivel Főorvos Úr osztályára kerültem, délelőtt 
megjelent és végigvizsgálta a betegszobákat, majd az új 
betegeket vizsgálta meg. Csodálkoztam! Mindent tudott 
rólam! Köszönhető ez az új technikának, több mint 10 
évre visszamenőleg az összes kórházi kezelésemről tu-
dott. Pillanatra mint ha kikapcsoltam volna; beszélgetés 
közben olyan vízióm volt, hogy a patológián fekszem egy 
boncasztalon kiterítve és a professzorom mondja az elvál-
tozásokat a testemről. Orvosilag egy komoly beszélgetést 
folytattunk. A nővérekről csak szuperlativuszokban lehet 
beszélni. A szobámban volt egy diarés beteg, akit napon-
ta sokszor tisztába kellett tenni. Nem hallottam mást a 
nővérektől, csak kedves, vigasztaló szavakat és szeretetet 
a betegek felé.
Olyan otthonos, családias volt ez az öt nap amit itt töl-
töttem. A Főorvos Úr mint ha a hátán cipelné az egész 
belgyógyászatot.
Köszönet ezért a tapolcai kórház összes dolgozójának. 
                                                                    Dr. Bartalis Imre

Öt nap a kórházban...Folytatás az első oldalról...
Varga Károlyné,  a Tapol-
cai Városszépítő Egyesü-
let alelnöke, az egyesület 
nőklubjának vezetője la-
punknak elmondta, a te-
mető rendbetételét célzó, 
nemrégiben elnyert 650 
ezer forintnyi összeg, il-
letve az ahhoz biztosított 
300 ezer forint önkor-
mányzati önrész nyitott 
lehetőséget arra, hogy 
rendbe tegyék a város 
mostoha sorsú izraelita 
temetőjét. A temető egy 
jelentős része ma gya-
korlatilag dzsungelszerű 
állapotokat tükröz, a sí-
rokat bokrok nőtték be, 
sok szinte ki sem látszik 
a dús növényzetből, vagy 
egy korábbi vandál ron-
gálás következményeként 
eldőlve, részben földbe 
süppedve fekszik. Az idei  
cél, hogy a temető sírjait 
hozzáférhetővé tegyék 
annak a vállalkozónak a 
gépi eszközei számára, 
aki a sírok újbóli felállítá-
sát elvállalta. 
A  nőklub tagjaihoz Var-
ga Károlyné felhívására 
sokan csatlakoztak a vá-
rosból, köztük a népszerű 
Tapolca, régen facebook 
csoport tagjai is. (A  meg-
terhelő munka ugyanis 
megfelelő létszám és fér-
fierő nélkül szinte elkép-
zelhetetlen lett volna.)  
Előkerült a láncfűrész, 
a fejsze, az ágvágó, a 
metszőolló és minden-

ki órákon keresztül tette 
a dolgát a meghirdetett 
napokon. Az elért ered-
mény sem csekély, egyre 
több a már láthatóvá vált 
sírkő és a temető főbejá-
rata közelében tornyo-
suló több köbméternyi 
növényi hulladékhalom. 
Később, várhatóan egy 
hatásos vegyszeres  keze-
lés következik a visszanö-
vés megakadályozására, 
illetve a következő mun-
kafázis előkészítésére. Ha 
az erőfeszítéseket még 
az idén siker koronázza, 
akkor jövőre megtörtén-
het a síremlékek felállítá-
sa, részleges renoválása, 
azok közvetlen környé-
kének esztétikus kavi-
csozása, gondozott, füves 

temetői utak kialakítása. 
A nőklub elnöke elmond-
ta, az izraelita temetőben 
nyugvó hajdani tapolca-
iak szorosan kötődnek a 
város történelméhez, fej-
lődéséhez, számos jelen-
tős személyiség és ismert 
család tagjai nyugsza-
nak a temető földjében. 
A temető rendbetételét 
felvállaló nőklub és ön-
kéntes segítőik szeret-
nék, ha a terület a projekt 
eredményeként egy kul-
turált környzetben lévő 
emlékhellyé válna, mind 
a halottak leszármazot-
tai, mind a tapolcaiak, 
és nem utolsó sorban  a 
városba látogató, a múlt 
emlékei iránt fogékony 
érdeklődők számára. /tl/

A fotón látható sírokkal átellenben, a bokrok között, 
rengeteg  síremlék  vár arra, hogy kiszabadítsák a va-
don nőtt növényzet fogságából                            Fotó: mr

Rendbe teszik az izraelita temetőt

Tapolcai Nevelésügyért 
Kitüntetést adományo-
zott Tapolca Város Ön-
kormányzata Képvise-
lő – testülete a 15/2010. 
(VIII.18.) önkormányzati 
rendelete 10. §-a alapján 
Balázsné Kiss Éva,  a Ta-
polcai Kertvárosi Óvoda 
Barackvirág Tagintézmé-
nyének óvodapedagógu-

sa részére. A kitüntetett, 
gyermekcentrikus, oda-
adó pedagógiai munkája, 
és több évtizedes aktív 
közéleti tevékenysége el-
ismeréséül kapta meg az 
elismerést. Balázsné Kiss 
Éva Tapolcán született, 
általános és középiskolai 
tanulmányait szülőváros-
ában végezte. A főiskola 
elvégzése után visszatért 
Tapolcára, és azóta is itt 
él és dolgozik. Éva 30 éve 
vesz részt tevékenyen Ta-
polca város közéletében. 
Két ciklusban (1994-
1998; 2002-2006) volt 
önkormányzati képvise-
lő, hosszú időn át tagja 
volt a Humán illetve, az 
Egészségügyi és Szociális 
Bizottságnak külső tag-
ként. Teljes felelősséggel 
dolgozott az oktatási és 
nevelésügyi intézmények 
ügyéért. Nagy szerepe 

volt abban, hogy közép-
súlyos értelmi fogyaté-
kos csoport jöjjön létre a 
Szász Márton ÁMK kere-
tein belül. Alapítvány lét-
rehozásában is tevékeny 
szerepet vállalt, amit a 
sérült és fogyatékos gye-
rekek javára sikerült meg-
alkotni.
A közösség építése számá-
ra mindennapi életforma 
volt, sosem tett különbsé-
get hétköznap és ünnep-
nap között. Az emberek 
kérései mindig meghall-
gatásra találtak nála. 
Szociális érzékenysége 
példamutató. Munkahe-
lyén is mindig odaadó 
és lelkes munkát végzett, 
a gyermekcentrikusság 
megkérdőjelezhetetlen 
volt számára.
Kitüntesét egy későbbi 
időpontban veheti át az 
adományozótól.

A közösség építése számára
életforma, igazi lelkes munkatárs

Balázsné Kiss Éva

Új helyen működik 
a strandi lángosos
A helyi strand nem nyit-
hatja meg kapuit a für-
dőzni vágyók előtt, de a 
város sport-, és szabad-
idő centrumába emiatt 
átszállított lángosos ta-
lán jó forgalomra szá-
míthat. Az üzemeltető 
városi közétkeztető cég 
azonban biztosan nincs 
jó helyzetben, bevételeik 
alaposan megcsappantak 
a járványveszély miatt.

Mezőssy Tamás,  a Tapol-
cai  Diák-,  és Közétkeztető 
Kft. ügyvezetője elmond-
ta, az új helyen lángos-
sal, hamburgerrel, 20-30 
féle üdítővel, különféle 
sportitalokkal, de sörrel 
és  fröccsel is kiszolgál-
ják majd a vendégeket a 
strandról már jól ismert 
kollégák. Ígérik, a higiénés 
feltételeket betartják és 
betartatják a vendégekkel, 

fertőtlenítő szereket pedig 
biztosítanak mindenki-
nek. Az ügyvezetőtől meg-
tudtuk, az utóbbi hónapok 
eseményei, az iskolák ka-
puinak bezárása jelentő-
sen rontották a városi cég 
gazdasági eredményeit. 
– Hiába próbáltunk meg 
mindent, nem sikerült a 

korábban 2100 adag ételt 
értékesíteni, a forgalom a 
korábbinak a töredékére 
esett vissza, jelenleg 800-
900 fő részére főzünk- nyi-
latkozta a Tapolca Médiá-
nak Mezőssy Tamás. /tl/

Mezőssy Tamás      Fotó: tl

 Olvasóink írják...



Karanténban a Kanári-szigeteken
Fábián Kata, nemrég 
még a városunkban élő, 
az Egészségfejleszési 
Iroda munkatársaként 
és edzőként dolgozó 
lány mesélt újságunknak 
arról, milyen az élet egy, 
Tapolcától ötezer kilo-
méterre lévő szigeten, az 
Atlanti-óceán partján. 
Milyen korlátozásokat 
vezettek be a vírus meg-
állítása érdekében, és 
hogyan próbálta mind-
ezt átvészelni?

Mi, akik újságírással 
foglalkozunk, gyakran 
találjuk szembe magun-
kat azzal a problémával, 
hogy kiszemelt interjú-
alanyunkkal nehezen ta-
lálunk olyan időpontot, 
ami mindenkinek meg-
felel. Talán nem örült 
még senki így megkere-
sésemnek, és sosem volt 
még olyan értelmetlen 
feltenni a következő kér-
déseket: Mikor érsz rá? 
Mikor vagy otthon? Kata 
ugyanis a szigorú szabá-

lyozások miatt két hónap-
ja nem hagyhatta el ott-
honát. Március 15. után 
fokozatosan vezettek be 
különböző szigorításokat 
a szigeteken is: hozzánk 
hasonlóan nekik is csak 
alapos indokkal lehe-
tett elhagyni otthonukat. 
Több hétig csak élelmi-
szerért és gyógyszerekért 
mehettek ki, a kutyát pe-
dig a ház bejáratától 10 
méterre vihették sétálni. 
A rendőrök mindezt szi-

gorúan ellenőrizték, akár 
azt is vizsgálták, hogy 
mit vettek a boltban, az 
árura valóban szükségük 
volt-e? Kata az intézkedé-
seknek köszönhetően biz-
tonságban érezte magát, 
a szabályokat betartotta, 
nem érzett félelmet a ví-
rus miatt. Mindennapjait 
igyekezett hasznosan töl-
teni, és másokat is erre 
buzdított. Online edzése-
ket indított, amelyekhez 
először azok csatlakoztak, 
akiknek korábban trénin-

geket tartott, majd egyre 
többen olyanok is, akiket 
nem ismert. Ez jó érzéssel 
töltötte el, hiszen ezáltal 
érezte, hogy van, aki szá-
mít rá, várja az edzéseit. 
Oyan dolgokra volt ide-
je az elmúlt időszakban, 
mint az ismerőseivel való 
rendszeres kapcsolattar-
tás, kenyérsütés, napló-
írás. A természetben való 
időtöltés viszont nagyon 
hiányzott és ma is hiány-
zik neki. Hogy ne csak a 
jelenlegi vírushelyzetről, 
és az azzal kapcsolatos 
dolgokról beszéljünk, 
megkértem Katát, me-
séljen kicsit az ottani 
világról, életről. Párjá-
val 2018 novemberében 
indultak kalandvágyból 
a szigetre, és azóta fo-
tósként tevékenykednek. 
Elmondta, sokan vannak 
kint magyarok, a helyi 
lakosok nagyon kedve-
sek, vendégszeretők, és 
segítik a nyelvtanulásban 
is (angolul és spanyolul 
kommunikálnak velük). 
Jellegzetes helyi gyümölcs 

a banán, az ültetvényeket 
szigorúan védik - tudtuk 
meg Katától. Étkezésük a 
többi mediterrán néphez 
hasonlóan egészséges, 
hiszen rengeteg zöldsé-
get és halat tartalmaz. 
Leginkább a kecske és a 
nyúl húsát fogyasztják. 
Ünnepeiknek, szórako-
zásaiknak nem elenged-
hetetlen része az alkohol, 
nem sűrűn isznak példá-
ul tömény szeszt. Kedvelt 
helyi italuk a sangria. A 

beszélgetés során érez-
hető volt, Kata jól érzi 
magát a mediterrán vi-
lágban, ám hiányoznak 
barátai, családja, és ter-
mészetesen Tapolca is, 
de másfél évvel ezelőtt 
is nehéz volt itt hagyni a 
várost. Elmondta, a kinti 
domborzati képződmé-
nyek, egykori vulkánok 
gyakran juttatják eszébe a 
tanúhegyeinket. Míg ré-
gen a hegymászásról, ki-
rándulásról a Csobánc-, 
Szent György-hegy jutott 
eszébe, ma már a foga-
lomhoz a 3718 méter 
magas Teidét, a szuny-
nyadó vulkánt, szigetük, 
és egyben Spanyolország 
legmagasabb csúcsát tár-
sítja, amely 110 éve tört ki 
utoljára. Kata az Atlanti 
óceán partjáról azt üzeni, 
mindenki vigyázzon ma-
gára és szeretteire és igye-
kezzünk betartani az elő-
írt szabályokat. Reméli, 
hamarosan újra sétálhat 
majd a Malom-tó part-
ján.          /Szigetvári Réka/

Guaracico település. A cikkben szereplő fotókat Kata 
és párja készítette a festői Kanári-szigeteken

San Andrés gyönyörű, homokos tengerpartja madár-
távlatból, ahogy a tapolcai fotósok kamerája látja 

Fábián Kata 2018 novemberében hagyta el az országot, 
hogy párjával az egzotikus szigeten vállaljon munkát
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