
Megkezdődött 145 diák számára a 2014/2015-
ös tanév a Tatay Sándor Általános Iskolában
szeptember 1-jén.

A megjelent polgármestereket, szülőket, vendége-
ket, diákokat Krisztin N. Lászlóné igazgató köszön-
tötte, az elsősök pedig kitüntető figyelemben része-
sültek és apró ajándékokkal gazdagodtak. A neve-
lő óvó nénik munkáját virággal köszönték meg, a leg-
kisebb diákok pedig kedves műsorral rukkoltak elő.

Úgy gondolom tanulóink szeretnek ebbe az isko-
lába járni – mondta köszöntőjében az igazgató –, mi
pedagógusok pedig azon fogunk dolgozni, hogy a
gyerekek, tanítványaink jól érezzék magukat, szíve-
sen jöjjenek ide és minél több tudást sajátíthassa-
nak el. 

Folytatás az 5. oldalon.

Kalmár László nyugalmazott könyvtáros, hely-
történész, író szeptember 1-jén, 78 éves korában
elhunyt. A katolikus templomban szeptember
5-én megtartott engesztelő szentmise után kísér-
tük utolsó útjára a badacsonytomaji temetőbe,
ahol a település díszpolgárától Krisztin N. Lász-
ló polgármester köszönt el:

„Kedves Laci! Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata, Képviselő-testülete, a badacsonytomaji embe-
rek nevében szomorú kötelességemnek eleget téve
utolsó, Neked szóló földi mondatokat szeretnék
intézni Hozzád. Nem búcsúszavakat, hisz minden
ember valahol a szíve mélyén érzi, hogy életünk
szellemi-lelki értelemben a halállal nem érhet véget!
Az élet hétköznapi gondjai közepette természetesnek
vesszük, hogy az emberek élnek, jönnek-mennek
naponta körülöttünk, tesszük a dolgunkat hétről,
hétre, állandó körforgásban. Azután, egy napon
rádöbbenünk arra, hogy ismét eltávozott közülünk
valaki, aki fontos része volt életünknek, napjaink-
nak. Ekkor megtörik a szokott lendület, megállít a
szomorúság, és még elgondolkodásra késztet saját
halandóságunk tudata is. Olyanok vagyunk, mint
a virág: a Teremtő által a „Anya-földben” élet fakad,
az élet szárba szökken, kivirágzik, színét és illatát
szórja szerteszét, aztán átadja helyét az új színek-
nek, illatoknak, majd árnyékukban lassan, csend-
ben elfonnyadva egyszer csak látszólag véget ér! Az
örök életből a földi paradicsomban-pokolban kinek
mennyi adatik, azt előre nem tudhatjuk, ez fensé-
ges nagy titok! Ezért a ravatalodat most körülvevők
mélységes szomorúsággal és döbbenten állnak, hogy
Kalmár László, a jó testvér, a nagyszívű barát, a
közösségi ember, a könyvtáralapító, a helytörténe-
ti cikk- és könyvíró nincs többé! 

"Hallgasd emléked, mit beszél, fordulj a múlt cso-
dáihoz!" -- írja a költő. Tegyük ezt most mi! Idézzük
fel Kalmár Laci életét, alakját, emberi tulajdonsá-
gait, amelyek sokáig élnek majd a hozzá közelállók-
ban, a badacsonytomajiakban mindannak tisztele-
tére, mit élte során véghez vitt.

Kedves Laci! A Te élet-virágod 1936. november 26-
án szökkent szárba Badacsonytomajon. Bár Tapol-
cán jártál polgári iskolába a gyermekéveidet a toma-
ji föld-víz-levegő táplálta, kibontakozó gondolkodá-
sodat, érdeklődésedet a hely szakralitása jelentősen
befolyásolta, örökre meghatározta. A szülőföld sze-
retete, a balatoni, a badacsonyi táj, az emberek
iránti kötődés életed végéig megmaradt. Géplakatos-
nak tanultál, s később a Füredi Hajógyárban gépla-
katosként dolgoztál. 1955-ben súlyos balesetet szen-
vedtél. Emlékszem, amikor jobban megismertelek,
milyen nehezen, elcsukló hangon beszéltél erről. A
baleset az egész életedet megváltoztatta! Sokan fel-
adták volna, de Te kűzdöttél, sőt a hosszú lábado-
zás alatt képezted Magad, rengeteget olvastál. A
családod mellett a könyvek lettek a mindennapi
segítőid, lelked épülésének odaadó társai. Talán
ezért is lettél alapítója 1962-ben a badacsonytoma-
ji községi könyvtárnak. Megalapítottad, s aztán
1996-ig munkatársa, mentora, igazi szerelmese vol-
tál könyvtár-gyermekednek. Generációkat kísértél a
polcsorok között, s badacsonytomajiak százaival
szerettetted meg az olvasást. Nemcsak kölcsönöz-
tél, hanem beszélgettél is velünk, tájékozott voltál,
mindenről volt véleményed, s türelemmel hallgattad
meg a miénket. Feledhetetlen író-olvasó találkozó-
kat, művészi esteket szerveztél, nevedhez kötődnek
nagyszerű színházi előadások,  és sikeres és szín-
vonalas rendezvények sorát bonyolítottad. Munkás-

ságoddal elhoztad településünkre az akkori nagy-
világot! 1991-től a Mi falunk Lapja, későbbi nevén
a Badacsony Újság helytörténeti rovatvezetője vol-
tál, ahol több száz írásod látott napvilágot. 1995-ben
jelent meg tolladból a Badacsonytomaj története
című helytörténeti munka, melyet 1998-ban átdol-
goztál, kibővítettél. Mindmáig ez a könyv a legtelje-
sebb írásos kapcsolatunk a múltunkhoz, a gyöke-
reinkhez. Mindannyian tudjuk, hogy a  lelkünk tesz
bennünket egyedi emberré, egyéniséggé, a lelkünk
állapota határozza meg, milyen mértékben tudunk
kapaszkodni Fent és Lent, vagyis az Égben és a
Földben, egészen pontosan, mennyire erős a Hitünk,
s milyen mélyek a Gyökereink. A gyökereink bemu-
tatásával Kalmár László elévülhetetlen érdemeket
szerzett a múltunk megismerésében, de a jelen
helyes megélésében, s a jövő építésében is, hisz a
múlt, a jelen és a jövő összetartozó, egymásra épülő,
egymást meghatározó fogalmak. Laci, örökre hálá-
sak vagyunk ezért! 

Templomunk harangja, amely hírül adja egy-egy
embertársunk halálát, mindig ugyanúgy szól. Hang-
ja mindig egyformán terjed a városunk házai felett,
hogy belopakodjék az ajtókon, az ablakokon át az
emberi szívekbe. Laci, életednek végét ez
a harang  számunkra most erőteljesen, szívfájdító-
an, az emberi szív mélyéről fakadó, sajnálkozást
kiváltó erővel hirdeti. Életed tiszteletet váltott ki
mindenkiben. Jószívű segítője, nevelője voltál a gyer-
mekeinknek, támogatója az ifjaknak, barátja a fel-
nőtteknek, tisztelője az idős embereknek. Hiányzik
majd az egyéniséged, a mosolyod, az elmaradhatat-
lan kalap és bot, s az utánozhatatlan mozdulat,
amellyel a zakódat megigazítottad a válladon.

Tevékenységedet, az emberek részéről nap, mint
nap Feléd irányuló szeretet mellett két alkalommal,
kitüntetéssel is elismerte a közösség. 1997. augusz-
tus 20-án a település nevében az akkori képviselő-
testület a „Badacsonytomajért” kitüntetést, 2014-
ben pedig a jelenlegi testület a „Badacsonytomaj
Közművelődéséért” kitüntetést adományozta Neked,
melyet a várossá válásunk 10. évfordulójára szer-
vezett ünnepség keretében szerettünk volna átad-
ni, de sajnos a betegséged miatt személyesen már
nem is tudtál átvenni. 

Kalmár László földi élete most lezárult, de szeret-
tei, tisztelői őrzik őt tovább. Őrizzük őt tovább lépé-
seinkben, döntéseinkben, emlékeinkben. Már egé-
szen a miénk, mert bennünk halhatatlan. 

Folytatás a 3. oldalon.
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Elhunyt Kalmár László

Elment a Krónikás
Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utol-
só álma, augusztus 23-án dr. Erdő Péter bíboros,
prímás Esztergom-budapesti érsek ünnepi szent-
mise keretében felszentelte a Badacsony hegy
oldalában álló kápolnát. A szemerkélő eső elle-
nére több százan vettek részt a szertartáson a
művésznő tisztelői közül.

Folytatás a 4. oldalon.

Felszentelték a Szent
István király kápolnát

Tanévnyitó a Tatayban

Szent István királyunk ünnepének napján, a ke-
resztény magyar államalapítás és a magyar ál-
lam fennállásának emléknapján a rossz időjá-
rásra tekintettel a Szent Imre Római Katolikus
Templomban tartottuk meg az ünnepséget.

Szent Istvánban, államalapító királyunkban, a
magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó egyénisé-
get, minden idők legnagyobb magyarját tiszteljük.
Ő volt az a király és szent, aki egyház- és nemzet-
építőként tudatosította a magyarokban és az akko-
ri Európával, hogy adottságai, teljesítménye és
szellemi gazdagsága tekintetében a magyarok helye
a legrangosabb nemzetek között van. Ez az elsőség
pedig nemcsak hitet jelent, hanem azt is, hogy a
magyarságnak küldetése, feladata, felelőssége van
és ezáltal ami a legfontosabb: jövője.

Folytatás a 4. oldalon.

Szent István ünnepe

Fotó: Archív

Fotó: Deák



K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-17.00-ig; P: 8.00-12.00-
ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első hétfő: 14.00-16.00-ig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
minden szerdán 13.00-17.00-ig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Nyitva: K-P-Szo-V: 10-14, Sze-Cs: 14-18
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva: H: szünnap, K-V: 10-18.
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (B.tomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: 87/471-689):
H: 07-12; K: 15:20; Sz: 09-16; Cs: 12-19; P: 08-14.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
Veszprém Halle u. 5/ETelefon: 06-88-425-228
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-
16-ig, központi ügyelet Tapolca Kórház 87/411-655
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata
Védőnő: Zsifkovics Szilvia
Elérhetősége: 06-70/202-85-84 (munkaidőben)
87/471-698
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsa-
dás: Cs. 8-10 óráig; Csecsemő, gyermek és ifjúsági taná-
csadás: Cs. 10-12-óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Krausz Noémi Tel.: 06-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sze. 11.30-12.00-ig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) 87/471-012 
H-Sz-P: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
K-Cs: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szo: 8-10 óráig (ügyelet Tapolcán)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: 06 70 436 50 53
Tűzoltóság: Fő utca 58., 87/471-539
Rendőrség: (Tapolca) 87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: Arany György +36-30/2717-552
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: 87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14.
Tel/fax: 87/531-013
e-mail:badacsonytomaj@tourinform.hu
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosí-
tás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) számú
rendelete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény, valamint az 476/2014.(VIII.14.)
számú határozata alapján pályázatot hirdet a
tulajdonát képező 2055 hrsz-ú ingatlan haszno-
sítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás.

A terület Badacsonytomaj, Badacsonyörs telepü-
lésrészen, a Szőlő utcában található, művelés alá
nem tartozó beépítetlen terület, nagysága 633 m2. 

Az ingatlan nem beépíthető, közlekedési terület-
ként szabályozott.

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási fel-
tételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének
letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti,
vagy arról információt kérhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét,
cégnevét; a pályázó címét, székhelyét; a pályázó
adószámát; az eljáró képviselő nevét; nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogad-
ja; igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és
egyéni vállalkozó pályázónak a helyi önkormányzat-
tal szemben nincs tartozása.

Több pályázó esetén pályázati tárgyalást folytat le
a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyon-
tárgy bérleti díjára kell licitálni. A pályázat nyerte-
se az a pályázó lesz, aki a pályázati feltételeknek
megfelel, és aki a pályázati tárgyalás során a legma-
gasabb bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.

A bérleti díj legalacsonyabb mértéke: nem került
meghatározásra. A bérleti jogviszony időtartama:
2015. január 01-től határozatlan időre szól. A nyer-
tes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 15
napon belül szerződést kötünk.

Ha a pályázó nyertese a meghatározott feltétele-
ket a neki felróható okokból nem teljesítette, a pályá-
zati tárgyaláson részt vett második legelőnyösebb
ajánlatot tevő pályázó jogosult szerződést kötni, fel-
téve, hogy erre irányuló szándékát a pályázati tár-
gyaláson bejelentette. 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal,
zárt borítékban kell beküldeni, illetve a Polgármes-
teri Hivatalban a Műszaki Osztályon leadni. A borí-
tékra fel kell tüntetni, hogy „2055 hrzs-ú ingatlan
hasznosításának pályázata”

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. októ-
ber 15. A pályázati tárgyalás időpontja: 2014.
novemberi soros testületi ülés. A tárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő u.
14.) Rózsakő terem.

A pályázati tárgyalás pontos időpontjáról minden
pályázót értesítünk!

A pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a megje-
lölt időpontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek
meg. A tárgyaláson a pályázó személyesen, vagy
írásos meghatalmazottja útján vehet részt. 

További információ a Polgármesteri Hivatal Bada-
csonytomaj, Fő u. 14. Műszaki osztályon Telefon:
+36-87/571-274.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• • •
Badacsonytomaj Város Önkormányzata  a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXI-
II. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzata védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zott idejű tartós távollét idejéig tartó közalkalmazot-
ti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A mun-
kavégzés helye: Veszprém megye, 8258 Badacsony-
tomaj, Kert utca 32. A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A
49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott
védőnői feladatok és a 26/1997.(IX.03.) NM rende-
let szerinti iskola-védőnői feladatok ellátása. Illet-
mény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakképe-
sítés; Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség; Felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 30 nap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályá-
zat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kineve-
zésnek); iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályá-
zati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2014.
november 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. Weller-Jakus Tamás jegy-
ző nyújt, a 06 87 571 270-es telefonszámon. A
pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata címére történő megküldésével (8258 Bada-
csonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: 1/167/2014., valamint a munkakör
megnevezését: védőnő. A pályázat elbírálásának
határideje:  2014. december 5. A pályázati kiírás
további közzétételének helye, ideje: www.badacsony-
tomaj.hu - 2014. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: Badacsonytomaj Város Önkormányzata visz-
sza nem térítendő támogatásként albérleti díj hoz-
zájárulást biztosít 25.000,- Ft/hónap összegben, a
jelenleg státuszban lévő védőnő távollétének idejé-
re abban az esetben, ha a munkavállaló a) nem
rendelkezik a munkavégzés helyétől számított 50
km-t meghaladó vagy badacsonytomaji állandó lakó-
hellyel, tartózkodási hellyel a kinevezést megelőző
24 hónapban és; b) bérleti szerződéssel igazolja
Badacsonytomaj város közigazgatási területén lévő
lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás idő-
tartamára létesített bérleti jogviszonya fennállását
és; c) rendelkezik banki lakossági folyószámlával,
amelyről teljesíti a bérleti szerződésben foglalt bér-
leti díj bérbeadó részére történő átutalását és; d)
egyéb költségvetési szervtől lakhatási támogatás-
ban nem részesül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályáza-
ti kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Inté-
zet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az
NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Krisztin N. László
polgármester

Pályázatok
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A Badacsonyörsi kisörshegyi ivóvízhálózat tulaj-
donosi közössége 2014. augusztus 29-én tartotta a
legutóbbi ülését, melynek több fontos témája is volt.
Az egyik legfontosabb pontja az ülésnek az ivóvízhá-
lózat jövőbeni sorsa, mellyel kapcsolatosan a tulaj-
donosi közösség víziközmű társulat létrehozását hatá-
rozta el annak érdekében, hogy a badacsonyörsi tele-
pülésrész ivóvízellátásának problémái végérvényesen
megoldódjanak. Fentiek elhatározására a tulajdono-
si közösséget az vezérelte, hogy a tulajdonában lévő
ivóvíz hálózat a jelenleg hatályos törvényi rendelke-
zések szerint nem minősül vízi közműnek, ezért
annak átvételét a Magyar Állam képviselője az MNV
Zrt. elutasította. Az elkészített igazságügyi szakértői
költségbecslés alapján az ivóvízhálózatnak az átépí-
tése közel 33,5 Mft-ba fog kerülni a tulajdonosi közös-
ségnek. 

A feladat megvalósítása érdekében a tulajdonosi
gyűlésen megjelentek megválasztották a szervező
bizottságot, melynek a tagja lett Badacsonytomaj
város Önkormányzata, Végh József, Halmi László, Dr.
Tóth Imre és Bogáti Krisztina.

A szervező bizottság 2014. szeptember 11-én a Pol-
gármesteri Hivatalban megtartotta alakuló ülését,
melynek során elnökéül Dr. Tóth Imrét választotta
meg. 

A szervező bizottság az ülésen meghatározta a
működési rendjét is, mely szerint működésének ideje
alatt havi rendszerességgel (szükség szerint) tartja ülé-
seit, melyek nyilvánosak. 

A szervező bizottság feladata a vízgazdálkodási tár-
sulatokról 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.§ (1)

bekezdése szerint a társulat megalakulásához szük-
séges vízgazdálkodási érdekeltségi és ezzel összefüg-
gő egyéb feltételek vizsgálata és meghatározása, így
különösen a tervezett társulati közfeladat műszaki,
vízgazdálkodási érdekeltségi területének megállapítá-
sa, amely a társulat megalakulása esetén a társulat
érdekeltségi területét képezi. Az alapszabály terveze-
tének elkészítése, ideértve és ahhoz mellékelve a ter-
vezett érdekeltségi területet ábrázoló helyszínrajzot,
olyan méretarányban, amelyből az érdekeltség ténye
megállapítható. A tervezett érdekeltségi területen az
ingatlantulajdonosok (használók)  tájékoztatása a
vízgazdálkodási közfeladatról és annak társulati úton
történő ellátásával járó jogokról és kötelezettségekről,
valamint a víziközmű-társulat esetén a pénzügyi,
műszaki számítás elkészítése. A fenti feladatok elvég-
zését követően kerülhet sor a viziközmű – társulat ala-
kuló közgyűlésének összehívására.

A fent idézett jogszabály szerint az alakuló közgyű-
lés összehívásának másik feltétele az, hogy a szerve-
ző bizottság által meghatározott érdekeltségi terüle-
ten az érdekeltek érdekeltségi egység aránya szerint
számított többsége előzetes szándéknyilatkozat alá-
írásával tanúsítja, hogy a vízgazdálkodási közfelada-
tot társulat útján kívánja megvalósítani.

A fenti szándéknyilatkozatok szeptember hónap
végén, október hónap elején kerülnek megküldésre,
a víziközmű társulat létrehozásával kapcsolatos jogok
és kötelezettségekről szóló tájékoztató anyaggal
együtt.  

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Badacsonyörsön víziközmű-társulat alakul

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete (a továbbiakban BVÖKt) az
augusztus 14-ei ülésén többek között a követ-
kezőről határozott: 

477/2014. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat
Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos
energia beszerzésre a 2015. évre 
BVÖKt felhatalmazza a Polgármestert, hogy Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata és intézményei
vonatkozásában 2015. évre a mellékelt ajánlatok
elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat illetve a
villamos energia kereskedelmi szerződéseket aláírja.

489/2014. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat
Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi
temetőhöz vezető gyalogút kialakítására:
BVÖKt Rajzó Ildikó képviselő kérelmét támogatja és
tárgyalás kezdeményezését rendeli el az 1820 hrsz-
ú ingatlan tulajdonosával a gyalogút és az autó
kikerülési lehetőségek kijelölése érdekében. Elren-
deli az erdőn keresztül vezető gyalogút állapotának
felmérését, tulajdonviszonyainak rendezését. 
Az önkormányzat a szükséges dokumentáció elké-
szítéséről gondoskodjon. 

490/2014. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat
Pályázatokról szóló tájékoztató:
BVÖKt dönt arról, hogy a „KEOP-2014-4.10.0/F.
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban” tárgyú pályá-
zaton részt vesz, a 880 eFt + ÁFA tervezési költség
illetve a bruttó 200 eFt közbeszerzési eljárási költ-
séget 2014. évi költségvetési rendeletében az álta-
lános tartalék terhére biztosítja.

494/2014. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat
Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati dön-
tések végrehajtásáról – 461/2014. (VII.30.) Képvi-
selő-testületi határozat módosítása
BVÖKt 461/2014. (VII. 30.) számú Képviselő-testü-
leti határozatát módosítja azzal, Rakics Anna 8258
Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. szám alatti lakost a
VN. Kft. új ügyvezetőjének 2014. augusztus 1. nap-
jától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra választja meg.

495/2014. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat
Helyi borászatok támogatása 
BVÖKt dönt arról, hogy a Rózsakő fesztivál kiegé-
szítő rendezvényeként megjelenő helyi borászatok,
környékbeli sajtos és helyi pálinkás megjelenését
támogatja oly módon, hogy az általuk fizetendő köz-
terület használati díj mértékével a rendezvényt
támogatja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Rózsakő fesz-
tivál szervezőjével kötendő támogatási szerződést
készítse elő. Felkéri a Polgármestert, hogy a szer-
ződést írja alá.

497/2014. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat
Badacsonyi strand felújítására fejlesztési tartalék
elkülönítése
BVÖKt dönt arról, hogy a 2015. évi költségvetésé-
ben a jelenleg rendelkezésre álló 91 millió forint fej-
lesztési tartalékot a badacsonyi strand felújítására
nem különíti el.

500/2014. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat
Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása
BVÖKt A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Ottho-
nos Óvodába beíratott gyermekek és a Tatay Sán-
dor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanulók részére biztosítja a Badacso-
nyörs és Badacsony településrészekről a gyermek-
ek/tanulók Pipitér Közös Fenntartású Napközi Ott-
honos Óvodába és a Tatay Sándor Általános Isko-
lába történő utaztatását az iskolai tanítási napokon
a 2014/2015. nevelési/tanévben.
Támogatja a szolgáltatás biztosítását az önkormány-
zat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-
946 forgalmi rendszámú gépjárművel.
A gyermekek/tanulók szállításához kapcsolódó költ-
ségeket az önkormányzat 2014. évi és 2015. évi
költségvetésében a Badacsonytomaji Polgármeste-
ri Hivatal működési kiadásainak terhére biztosítja.

501/2014. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat
Város és akik tettek érte fotósorozat
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Faragó György felajánlását elfogadja, a
képek bekeretezésének költségét felvállalja, a „Város
és akik tettek érte” című fotósorozatnak a Városhá-
za Rózsakő termében helyet biztosít. Ky

Képviselő-testületi határozatok

xFolytatás az 1. oldalról

Elment a Krónikás
Fájdalommal köszönnek most Tőle: rokonai, hoz-

zátartozói, barátai, egykori munkatársai, szomszé-
dai, közeli és távoli ismerősei. Mindazok, akik sze-
rették és tisztelték őt. Búcsúznak azok is, akik eljöt-
tek a mai napon és azok is, akik csak gondolatban
vannak most közöttünk.

Ha jól meggondoljuk, akkor egész életünk, vagy
legalábbis az a része, amelyet belőle együtt élünk
le szeretteinkkel, tulajdonképpen egy folyamatos
elköszönés. És ez a elköszönés, akárcsak életünk
egésze, olyan kell legyen, hogy ilyenkor, az elválás
pillanatában ne bánkódjunk amiatt, hogy másféle
is lehetett volna. Ilyen értelemben nemcsak vigasz-
talóan, de egyben figyelmeztetően is csengenek nagy
költőnk, Reményik Sándor szavai a Mi mindig
búcsúzunk című versében: 

„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. 
Az éjtől reggel, a nappaltól este, 
A színektől, ha szürke por belepte,  
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,  
A hangtól, mikor csendbe halkul el,  
Minden szótól, amit kimond a szánk, 
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,  
Minden sebtől, mely fájt és égetett, 
Minden képtől, mely belénk mélyedett, 
Az álmainktól, mik nem teljesültek, 
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,  
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 
A kemény rögtől, min megállt a lábunk. / … / 
Elfut a perc, az örök Idő várja, 
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána….”

Kedves Laci! Hálával és szeretettel a szívünkben,
a fájdalmunkat legyőzni igyekezvén, - utoljára meg-
simogatva azt -, most elengedjük a kezedet. Az
„elengedni” szó nem azt jelenti, hogy nem törődünk
már valakivel, hanem csak azt, hogy belátjuk…nem
tudunk többet tenni érte! Imáinkhoz a Veled kap-
csolatos szép emlékeinkből próbálunk majd erőt
meríteni!

A badacsonytomaji föld büszkén és szeretettel
fogad be Téged. Utadat megjártad, s reméljük a föld,
melyet tapostál, melyre örömöd vagy bánatod könnye
hullt, amelyért sokat fáradoztál békés nyughelyet biz-
tosít majd számodra. Mi pedig, akik tiszteljük és sze-
retjük Őt, időről-időre jöjjünk majd el ide, s fogad-
juk be ezt a hantokon is átsugárzó szellemiséget, s
általa töltődjünk fel emberséggel, kedvességgel, sze-
retettel! Sírodon soha ne hervadjon el a virág!

„Amikor az ember a sírra virágot tesz, áldozatot
mutat be… a léleknek. A lélek önmagát szakítja le
és megnyílik a világ felé, ahol nincs határ. Önma-
gát fonja koszorúba. A koszorú, a csokor pedig a
korona, az aura, a nap, a megdicsőülés, a lélek visz-
szaérkezése az elíziumi boldog mezőkre, a paradi-
csomba, ahol újra virággá válik.” – írja Hamvas Béla. 

Kedves Laci! A Te lélek-virágod, – bár betegség
gyorsította azt – az ősi törvények szerint a génjeink-
be kódolt módon, csendesen hervadt el. Mi most ezt
a virágot a Rólad szívünkben őrzött emlékkönyv
utolsó lapjára tesszük, s a fájdalmunk súlyával
gyengéden lepréseljük azt. Lepréseljük, hogy a véges
földi életünkben, a lelkünkben emlékül megmarad-
hasson! Hiszünk és bízunk abban, hogy a Jóisten
pedig a leélt életed jutalmául paradicsomi könyvtá-
rában foglalt Neked helyet, hogy jóságodban, tudá-
sodban nap, mint nap közelről gyönyörködhessen!

Nyugodj békében!”
Kalmár László hatalmas szellemi kincset hagyott

ránk, amelyet évtizedek igen szorgos munkájával
gyűjtött egybe és tett hozzáférhetővé mindannyi-
unk számára. Ezt az örökséget kötelességünk meg-
őrizni, ami csak akkor sikerülhet, ha gondozzuk,
hozzátesszük a magunk apró értékeit, frissítve újra
és újra kiadjuk könyveit. Az utolsó helytörténeti
összeállításnak együtt láttunk neki, az alapja elké-
szült, de a nyomdai munkákra már nem volt pén-
zünk. Ígérem, hogy meg fog jelenni Laci bácsi ez a
könyved is, nem dolgoztál hiába!   Kalmár György



A kisharang hívó hangjára érkező Földi István,
Cséry Gergő, Csizmazia Sándor, Szerenka Miklós
plébánosok, dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel,
Lőrincz József atya dr. Erdő Péter bíborossal a
kápolna előterében koncelebrálva mutatta be a
szentmisét. A Badacsonytomaji Szent Imre Plébá-
nia nevében Földi István esperes, plébános köszön-
tötte pap és szerzetes testvéreit, Mádl Dalma
asszonyt, a közjogi méltóságokat, Krisztin N. Lász-
ló polgármestert, a kápolna tervezőit, építőit és
mindazokat, akik adományaikkal, munkájukkal
segítették a kápolna megvalósítását. Szeretettel és
hálával gondolok Udvardi Erzsébet festőművészre –
mondta Földi atya –, aki évtizedekig élt és alkotott
közöttünk. Ő festette meg a Szent II. János Pál Pápa
képet az emlékhelyen, itt nem messze a volt pálos
kolostor közelében, a klastrom-kút forrás mellett,
melyet 2008 márciusában áldott meg Juliusz
Janusz érsek úr. S már a betegség keresztjét hor-
dozva megálmodta az itt látható kápolnát, megfes-
tette az oltárképet.

Az 1700-as években – folytatta Földi István plé-
bános –, az itt lakó tehetősebb hegyi birtokosok
költségéből, a lakosság kézi munkájának hozzájá-
rulásával Szent István király tiszteletére templomot
építettek a hegyen, mely köré temetkeztek is. Tehát
létezett itt a Badacsony hegyen egy Szent István
templom régen, most pedig itt egy kápolna, mely
kifejezi az itt élő közösség hitét és alkalmas hely min-
denki számára az elcsendesedésre, imádságra, lelki
töltődésre. Tisztelettel kérem bíboros érsek atyát,
hogy szentelje meg közösségünk, az itt élők és ide
zarándoklók lelki épülésére a Szent István király
kápolnát.

Nagy örömmel áldjuk meg a mai napon ezt a
Szent István király tiszteletére ajánlott gyönyörű
kápolnát – mondta szentbeszédében dr. Erdő Péter
bíboros – a művészi finomság és a hit sugárzása
hívogató erő mindenki számára. Vonzó a hívőknek,
mert a ragyogás Istenhez emeli a lelkünket, vonzó
az érdeklődőknek is, különösen azoknak, akik tisz-
ta szívvel közelednek felé. Azoknak, akik nem csu-
pán bámész egyszerűséggel kérdezik, hogy mi ez?
Hanem nyitott lélekkel kutatva vallatják a szépsé-
get, hogy miért van ez? Akinek a szíve őszinte kere-
sésre nyílik, azt nem veti meg az örökkévaló, hanem
közeledik hozzá, és ha engedi, szállást vesz nála.
Ilyen értelemben ez a kápolna is, - hogy gyenge
emberi szóval fejezzem ki – Isten hajléka az ember-
ek között. Jelkép és erőforrás. Azt segíti, hogy Isten
beköltözzék a lelkünkbe.

Ez a kápolna Szent István nevét viseli, ő is szik-

lára építette népünk életét – folytatta a bíboros -
legyen ez a kápolna a meghitt, emelkedett szent
imádság helye, ahol egész hazánkért és népünkért
könyörgünk. Isten áldását kérjük mindazokra, akik
művészetükkel, munkájukkal, fáradozásukkal
ennek a kápolnának a megvalósítását lehetővé tet-
ték. Szent István király könyörögj értünk! Boldog-
ságos Szűz Mária, magyarok nagyasszony könyörögj
értünk! Ámen.

A felső kolónia néven ismert, volt bányászlakások
romjai feletti oldalban áll a Szent II. János Pál emlék-
hely. Közelében állt évszázadokon át a 13. századi
alapítású pálos kolostor, mely ma a bánya meddő-
hányója alatt nyugszik. Udvardi Erzsébet festőmű-
vész álmodta meg, hogy ezen a történelmi helyen
hegyi kápolna épüljön Szent István királyunk tisz-
teletére. Elkészítette a főoltárképet, amely István
királyt ábrázolja amint országát, koronáját felajánl-
ja Szűz Máriának. A Badacsonytomaji Önkormány-
zat e célra a helyi katolikus plébánia rendelkezésé-
re bocsájtotta a felső kolónia területét és emellett
jelentős összeggel támogatta létrejöttét. A Bada-
csonytomaji Szent Imre Plébánia szervezésében egy-
házközségi adományokból megvalósuló kápolnát
Jankovics Tibor mérnök tervezte, építése közel 30
millió forintba került, melyhez az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma is hozzájárult. Ky
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Szent István király kápolna
a Badacsony hegyen

A badacsonytomaji Szent Imre plébánia plébá-
nosaként szeretném megköszönni mindazok
áldozatos munkáját és adományait, akik a
Szent István király kápolna építési munkálata-
iban részt vettek!

Felsorolni nehéz lenne helyhiány miatt mind-
azokat, akik kétkezi munkájukkal, adományaik-
kal segítettek és segítenek továbbra is a munkála-
tokban! 

A támogatóknak, tervezőnek, kivitelezőknek,
helyi vállalkozóknak, azoknak, akik a társadalmi
munkában részt vettek és több alkalommal is dol-
goztunk (a legeslegutolsó pillanatig), hogy létrejöj-
jön ez a zarándokhely, amely immár országos ér-
deklődésre is számot tart, hiszen a megszentelése
óta folyamatosan jönnek egyénileg és csoportosan
is az ország különböző pontjairól a kápolnánkat
megnézni, ott imádkozni.

Isten fizesse meg minden jószándékú ember-
nek! István atya

Nemzeti életünk fő ünnepe van a mai napon –
emelte ki szentbeszédében Földi István plébános –
apostoli Szent királyunkat, Istvánt köszöntjük.
Géza és Sarolta fia húsz éves lehetett, amikor a ma-
gyar nép királya lett. Vajon milyen körülmények
között alakult ki az Ő keresztény öntudata és mi
alapozta meg ezt? – tette fel a kérdést István atya,
végigelemezve mindazt a nehézséget, küzdelmet,
ami államalapítónkra nehezedhetett, míg országát
a kereszténység útjára állította. 

Az ünnepi szentmise keretében Földi István es-
peres, plébános megáldotta az új kenyeret, kalá-
csot és bort.

Örülök, hogy érzésekkel mindinkább szűkölködő
világunkban is időt szakítottak arra, hogy együtt
ünnepeljenek velünk – mondta ünnepi beszédében
Krisztin N. László polgármester. – Az új kenyér ha-
vának ezen ünnepén azért térünk vissza Szent
István személyéhez és a múlthoz, mert az ünnepet
kihasználva, azt helyesen értelmezve onnan szeret-
nénk hitet és erőt meríteni a mindennapok felada-
taihoz, ország építő munkánkhoz, szeretett ha-
zánk, Magyarország jövőjéhez. A nemzeti ünnep
ugyanis a múlt emlékezete, a jelen értékelése, és a
jövő reménye.

Szent István király ünnepe a hitről és a gyökerek-
ről szól. Bár sokan sokféleképpen vélekednek, mi-
nősítenek, mégis úgy vélem Szent István király so-
ha el nem halványuló alakja mindig része volt és ré-
sze lesz a magyar nyárnak. A kereszténység felvéte-
lével ugyan egy, az ősitől eltérő, de élő szellemi tá-
maszt is adott a nemzetnek. Kétségtelen, hogy léte-
zett más út is, de Ő ezt választotta és elődeink által
az út közben vétett összes hiba ellenére Magyaror-
szág a mai napig áll Európa szívében, nem a régi fé-
nyében, gazdagságában, de létezik.

A továbbiakban az Erkel Ferenc Kamarakórus
műsorát hallgathatták meg az érdeklődők, majd a
templom előtt Krisztin N. László polgármester és
Földi István esperes, plébános szegte meg az ünne-
pi kenyeret, melyet a Kolping Család Egyesület és a
Szent Erzsébet Karitász Csoport tagjai osztottak
szét az ünneplők között. A rendezvény fényét emel-
te Ali Éva szavalata, valamint a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület tagjainak jelenléte a szent ko-
rona másolatával.  Deákné-Ky

Szent István ünnepeFelszentelték 
a Szent István király kápolnát
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A repülés az ember régi vágya, számtalan kísér-
letet tettek bátor feltalálók hogy a levegőt az
ember számára meghódítsák.

A magyarországi repüléstörténet kiemelkedő és
nagy jelentőségű eseménye volt, hogy 1911. augusz-
tus 28-án Lányi Antal hadnagy elsőnek repülte át

a Balatont Badacsony és Fonyód között. Erre az ese-
ményre emlékeztünk augusztus 29-én először
Fonyódon, majd Badacsonyban. 

Az önkormányzat nevében Forintos Ervin képvi-
selő köszöntötte a megjelenteket. Lányi Antal hős-
tettét a Szent György Lovagrend Somogy, Zala és
Fejér megyei priorja, lovag Knoll Gyula repülőezre-
des méltatta.

Az emlékező beszéd után a hősi halált halt repü-
lősök és elesett hősök emlékére Földi István espe-
res plébános mondott fohászt!

Fonyód város önkormányzata nevében Kristóf
Györgyné és Knoll Gyula koszorúzott, majd Bada-
csonytomaj város önkormányzata nevében Forintos
Ervin képviselő és Orbán Péter alpolgármester
helyezte el a megemlékezés koszorúját. 

Az ünnepség után a Keresztury-házban a Tapol-
cai Honvéd Kulturális Egyesület „A boldog békeidők-
ből a Nagy Háborúba” elnevezésű kiállítást Hango-
di László történész nyitotta meg. 

Az ünnepségen a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvós-
zenekara szolgáltatta a zenét. Deákné

Örömünkre szolgál, hogy a nyári szünetben szer-
vezett táborokban részt vett a diákok több mint 70
százaléka, köszönet a kollégáknak, hogy vállalták a
programok lebonyolítását és a 24 órás szolgálatot.
Az elnyert pályázati támogatás révén jelentősen
csökkentett áron tudtuk ezeket biztosítani, de jövő-
re valószínűleg csak önköltséges alapon valósul-
hatnak meg a táborok, bár keressük az újabb pályá-
zati forrásokat.

A nyár folyamán megtörtént az épület karbantar-
tása - folytatta Krisztin N. Lászlóné igazgató -, melyet
idén a takarítónők és a karbantartó oldottak meg,
köszönet illeti őket lelkiismeretes és szép munká-
jukért. A nyaraltatásból befolyt összegből épül egy
fedett kerékpártároló, melynek ácsmunkáját Rácz
Sándor végzi, a burkolat lerakását Fedő Róbert
pedig ingyen vállalta. A kézilabdapálya körüli drót-
hálót is felújítják mintegy 100 ezer forintos összeg-
ből. Kettő újabb interaktív táblával gyarapodott az

iskola, így minden osztályban van már modern digi-
tális eszköz és a hozzá kapcsolódó tananyag, ami-
vel kevés iskola büszkélkedhet. A szülői munkakö-
zösség tagjai az évnyitóra hangulatos díszítéssel lát-
ták el az aulát, amit külön megköszönt az igazga-
tó.

Az elmúlt év rendkívül eredményes volt intézmé-
nyünk számára – mondta Baranyai Zoltánné, a
Szin-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója -, hisz tehetséggondozó munkánkért kivá-
lóra minősített regionális központ címet nyertünk.
Több rangos, országos konferencián mutathattuk
munkáitokat, országos versenyeket rendeztünk és
2014-ben is a legeredményesebb intézmény címet
nyertük el az országos képzőművészeti versenyeken.
Diákjaink Baranyai Tímea tanárnő vezetésével
nagyon eredményes munkát végeztek, sokat fejlő-
dött az óvodás csoportunk is. Molnár Annamária
személyében pedig új pedagógussal bővült tantes-
tületünk, vele a művészeti tevékenység újabb terü-
letével ismerkedhetnek meg a diákok. A nyári tábor
során a Tatay Iskola falára 33 méter hosszú falfest-
ményt készítettek a gyerekek – tette hozzá az igaz-
gató, arra kérve a szülőket, hogy tekintsék meg.

A tizedik tanévet kezdjük idén és az évfordulóra
sikerült pályázati segítséggel egy kétszáz oldalas
könyvben bemutatnunk az itt folyó munkát. Szeret-
nénk referencia intézmény címet nyerni az ősz folya-
mán, emellett országos festészet versenyre készü-
lünk, mi rendezzük az V. Országos textil, bőr és kéz-
műves versenyt. Befejezésül Baranyai Zoltánné
köszönetet mondott mindazoknak, akik tíz éve
igénylik a művészetoktatást és elkötelezettek a szín-
vonalas munka iránt. Ky

A nyár folyamán a Pipitér Óvoda igénybe vehet-
te a városunkba érkezett nemzetközi Önkénte-
sek segítségét. A különböző nemzetiségű fiata-
lok (japán, koreai, szlovák, spanyol, ukrán, taj-
vani és magyar) az óvoda udvarán lévő játékok
és padok felújításában, és a homokozó környé-
kének rendbetételében segédkeztek. 

A barátságos kis csoport és az óvoda dolgozói
között közvetlen kapcsolat alakult ki, melynek ered-
ményeként egy kellemes, jó hangulatú estet is együtt
töltöttünk.

Az eseménynek óvodánk adott helyet, ahol a cso-
port tagjai elkészítették majd meg is vendégeltek
bennünket a saját maguk által készített nemzeti
ételspecialitásaikkal.

Viszonzásul a saját magunk által készített aján-
dékokkal és házi süteményeinkkel leptük meg őket,
valamint mindegyikőjüknek jutott 1-1 üveg bor is
a badacsonyi Kutatóintézet felajánlásából.

Biztosak vagyunk benne, hogy szép emlékeket és
a településünk jó hírnevét mindannyian tovább vit-
ték magukkal hazájukba. Kovács Zsuzsanna

óvónő

Badacsonyi Falinaptár
Biztos vagyok benne, hogy minden badacsonyi polgár megkap-
ta a levelemet, melyben a jövő évi naptárról adok tájékozta-
tást. 

Ennek köszönhetően már több száz lakos vette át a 2015. évi,
immár 5., azaz jubileumi badacsonyi falinaptárt. Biztatom azokat,
akik ezt eddig még nem tették meg – a szomszédnak is elvihetik –,
menjenek el az ajándékért. 

Csupán a badacsonytomaji Irka-firka papírboltba kell bemenni
érte – új címe: Egry Fogadó Római út 1. (Nyitva: h-p. 8-11, illetve
14-17-ig és szombaton 8-13 h között).

Természetesen továbbra is minden eladott naptár árából 50 Ft-
ot - a plébánia segítségével - az augusztus 23-án átadott kápolna
környezetének szépítésére fordítunk.

Hajrá Badacsony!
Vecsey András
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Anyakönyvi Hírek

Lutor Jázmin
született augusztus 3-án

Pusztai Zsanett és Lutor Norbert gyermeke

Badacsony

és

környéke

2015

Badacsony - Egy szép, régi épület, ma étterem

Badacsonyörs

Badacsony - Ranolder-kereszt

A hagyományos badacsonyi szüret

Szent György hegy

Téli naplemente a Balatonon

Tervezte, készíttette: Vecsey András, Szalay Kázmér unokája

Tel.: 06-209-148-289

Fotok többsége: Sall Csaba

E-mail: badacsony@ vecsey.net

Badacsonytomaj - Szent Imre templom

„Folyékony szerelem“
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Bazaltorgonák

Badacsonytördemic - B.lábdihegy

Ranolder pince

Badacsonyi borhetek: júl. 17. - aug. 2.
XII. Szürkebarát Bor- és Szürkemarha Ünnepe -

Badacsonytördemic, aug. 14-16.

Badacsonyi Szüret: szept.12-13.

Kéknyelu Virágzás Ünnepe -
Badacsony, június elején

Badacsony látképe

Rizapuszta - Szalay Kázmér volt kúriája

Csónakok a badacsonyi nádasban

Erno

Pál

29

Szegedy Róza háza

Fotó: Kovács

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Önkéntesek 
a Pipitér Óvodában

A nyár folyamán a Pipitér Óvodában különböző
felújítások történtek. 

Az intézmény Széchenyi utca felőli kerítésének
elkészítésével biztonságosabbá vált a gyermekek
óvodai tartózkodása. A régi homokozót egy kisebb,
de korszerűbb és higiénikusabban rendben tarha-
tóra cserélték, mely napvitorlával és takarófóliával
lesz ellátva.

Megújult a terasz árnyékoló előteteje is, valamint
a dadus nénik szorgos és alapos munkájának
köszönhetően tiszta és esztétikus óvodai épület várta
a szeptemberben óvodába érkező kisgyermekeket.

Kovács Zsuzsanna
óvónő

Megújult az óvoda
környezete

Tanévnyitó a TataybanxFolytatás az 1. oldalról

Lányi Emlékünnepség
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Szent Pál többek között ezzel a mondattal buzdít-
ja a keresztényeket a rómaiakhoz írt levelében. A
római közösséget – ahogy egyébként a többi közös-
séget is, mely a görög-római világban jött létre – olyan
hívők alkották, akik egyrészt pogányok, másrészt
zsidók közül kerültek ki, vagyis más volt a gondol-
kodásuk, kultúrájuk, lelki érzékenységük. Ezek a
különbözőségek ítélkezést, előítéleteket, negatív meg-
különböztetést, türelmetlenséget szültek közöttük,
s ez biztos nem volt összhangban Isten akaratával,
vagyis azzal, hogy fogadják el egymást kölcsönösen. 

Az apostol nem talál hatékonyabb eszközt arra,
hogy segítsen ezeknek a nehézségeknek leküzdésé-
ben, mint azt, hogy emlékezteti őket megtérésük
kegyelmére. Az a tény, hogy Jézus meghívta őket a
hitre, átadva nekik saját Lelke ajándékát, kézzelfog-
ható jele volt annak a szeretetnek, amellyel Jézus –
tekintet nélkül múltjukra, származásukra – mindany-
nyiukat külön-külön elfogadta, hogy egyetlen testet
alkosson belőlük.  Szent Pál szavai Jézus szereteté-
nek egyik megrendítő vonására irányítják figyelmün-
ket: Jézus – földi élete során – mindig elfogadott min-
denkit, főképpen a leginkább számkivetetteket, a leg-
nagyobb ínségben élőket, a legtávolabb lévőket. Min-
denkit megajándékozott bizalmával, barátságával, s
ezzel egymás után döntötte le azokat a falakat, melye-
ket az emberi gőg és önzés emelt az akkori társada-
lomban. Jézusban a mennyei Atya mindannyiunk-
ra irányuló, teljességgel elfogadó szeretete nyilvánult
meg; nekünk is ilyen szeretettel kell tehát fordulnunk
a többiek felé. Elsősorban ez az, amit az Atya akar

tőlünk. Ezért azzal dicsőíthetjük meg leginkább az
Atyát, ha arra törekszünk, hogy elfogadjuk egymást,
méghozzá úgy, ahogyan Jézus fogadott el minket.

Hogyan éljük tehát az e havi igét? Ez az ige önzé-
sünk egy olyan megnyilvánulására világít rá, mely
igen gyakran jelentkezik, s melyet – mondjuk meg
őszintén – a legnehezebb leküzdeni: hajlamosak
vagyunk arra, hogy elzárkózzunk a többiektől, meg-
különböztessük, félreállítsuk, kizárjuk a másikat,
amennyiben nem olyan, mint mi, és ezért zavarhat-
ja nyugalmunkat. Ezt az igét tehát elsősorban csa-
ládunkon, közösségeinken belül, munkahelyi környe-
zetünkben igyekszünk majd élni úgy, hogy kigyom-
láljuk magunkból az ítélkezést, a negatív megkülön-
böztetést, az előítéleteket, a neheztelést, a türelmet-
lenséget egyik vagy másik felebarátunkkal szemben.
Igen könnyen és gyakran beleesünk ezekbe a hibák-
ba, melyek miatt nagyon hűvössé válnak, és veszély-
be kerülnek az emberi kapcsolatok; ami megnehezí-
ti, sőt megakadályozza a kölcsönös szeretet áramlá-
sát. De szélesebb körben, társadalmi szinten is pró-
báljunk így élni! Határozzuk el, hogy tanúságtevői
leszünk Jézus elfogadó szeretetének azok iránt, aki-
ket a társadalmi önzés hajlamos kizárni vagy félre-
állítani.

A másik ember különbözőségének elfogadása a
keresztény szeretet alapja. Ez a kiindulópontja, az
első lépcsőfoka a szeretet civilizációja, a közösségi kul-
túra létrejöttének, melynek felépítésére ma Jézus
különösképpen meghív mindannyiunkat.

C L István atya

Katolikus üzenet: „Fogadjátok el egymást, 
amint Krisztus is elfogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

Gyászhírek:

Kovács Istvánné sz. Kovács Anna
(született 1925-ben) elhunyt április 14-én

–––––––––––
Csák József

(született 1916-ban) elhunyt május 13-án
–––––––––––

Kugler Edéné sz. Botos Mária
(született 1942-ben) elhunyt május 15-én

–––––––––––
Kozmor Géza Sándor

(született 1958-ban) elhunyt május 16-án
–––––––––––

Altner Gábor
(született 1925-ben) elhunyt május 24-én

–––––––––––
Csizmadia Ferencné sz. Szalai Mária

(született 1926-ban) elhunyt május 26-án
–––––––––––

Kramarics Dénes Géza
(született 1960-ban) elhunyt június 13-án

–––––––––––
Kecskeméti Sándorné sz. Barcza Gabriella
(született 1969-ben) elhunyt június 23-án

–––––––––––
Gajcsi Sándor

(született 1937-ben) elhunyt június 27-én
–––––––––––
Bolf Károly

(született 1936-ban) elhunyt július 6-án
–––––––––––

Zsoldos Gyula
(született 1938-ban) elhunyt július 11-én

–––––––––––
Kalmár László

(született 1936-ban) elhunyt szeptember 1-jén

Nyugodjanak békében!

Felhívás
Tisztelt Lakosság!

Idén a kétnyári palánták mellé tulipánhagy-
mák kiültetését is tervezzük, hogy a település
virágágyásai tavasszal még szebbek, még színe-
sebbek legyenek. Ehhez szeretnénk az Önök
segítségét kérni! Akinek van feleslegben tulipán-
hagymája, kérjük, ajánlja fel a város virágágyá-
sainak díszítésére.

A felajánlásokat szeptemberben a Polgármes-
teri Hivatal, 2. emeletén gyűjtjük.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
20/551-9832 Szabó-Fekete Mónika

Köszönettel:  
Krisztin N. László 

polgármester

A Badacsonytomaji SE labdarúgócsapatának sor-
solása és eredményei (a tartalék mindig 2 órá-
val korábban kezd):
Nemesgulács-B.tomaj 0:7
B.tomaj-Nyirád 7:0
Révfülöp-B.tomaj 2:1
B.tomaj-Balatonszepezd 2:0
szept. 28. v. 16:00 Szigliget-B.tomaj
okt. 05. v. 15:30 B.tomaj-Balatonederics
okt. 12. v. 15:00 Dörögd-B.tomaj
okt. 19. v. 15:00 B.tomaj-Káptalantóti
okt. 26. v. 14:00 Uzsa-B.tomaj
nov. 02. v. 13:30 B.tomaj-Monostorapáti
Tartalékcsapat eredményei:
Nemesgulács-B.tomaj 1:1
B.tomaj-Nyirád 6:1
Révfülöp-B.tomaj 3:2
B.tomaj-Balatonszepezd 5:0
A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség öregfiúk bajnok-
ságának Váci csoportjában szereplő Váci Lakóterü-
let SE és a Badacsonytomaji SE öregfiúk csapata
mérkőzött meg egymással szeptember 14-én az álta-
lános iskola rekortán pályáján. A mérkőzésen a ven-
dégcsapat diadalmaskodott 4:2-re. 

Berecz Nikolett
ifjúsági- és sportreferens

Futball hírek

Fotó: Deák

Használtruha-gyűjtés
A „Tőlünk Nektek” Alapítványon keresztül több
nemzetközi karitatív szervezettel együttmű-
ködve beteg, fogyatékos és támogatásra szoru-
ló gyermekek megsegítésére településünkön is
használtruha-gyűjtőkonténerek kerültek kihe-
lyezésre.

A gyűjtőkonténereken feltüntetett tájékoztató sze-
rint arra kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé
vált, tisztára mosott és becsomagolt textíliát, ruha-
neműt, lábbelit, játékot helyezzék el a konténer-
ben, melyek rendszeresen ürítésre kerülnek.

A gyűjtőkonténerek helyei: Badacsonyörs, Csi-
gáskuti úti játszótér; Badacsonytomaj, Tájház udvar;
Badacsony, Tourinform Irodánál.

Sipos Ferenc 
közterület felügyelő

Elhunyt Kézdi-Kovács Zsolt
Nagy veszteség érte a Badacsonyörsi Érdekvédel-
mi Egyesületet. 

Elhunyt Kézdi-Kovács Zsolt (1936. 06. 01-2014.
09. 09) Balázs-Béla díjas filmrendező, forgatókönyv
író. Egyike volt azon tagjainknak, akik elsőként
emelték fel szavukat, amikor strandunkat a bezá-
rás veszélye fenyegette. Azóta is higgadt, bölcs taná-
csaival segítette az Egyesületünk munkáját. 

Tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk rá: 
BÖÉE vezetősége és tagsága

Szüreti Horgászverseny
A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület saját
programjával, a Szüreti Horgászverseny meg-
rendezésével járult hozzá az 50. Badacsonyi
Szüret sikeréhez.

Az eseményre szeptember 13-án, a badacsonyi
kőgáton került sor. A rossz idő ellenére 4 csapat
nevezett be a versenyre és 6 kg 10 dkg halat fogott.
A szponzorok által felajánlott díjakat Krisztin N.
László polgármester, Fekete Ferenc a BSHE elnöke
és Dér Tibor elnökhelyettes adta át. A BSHE elnök-
sége ezúton köszöni meg az egyesület részére nyúj-
tott támogatásokat. Fekete Ferencné

TABELLÁK ÁLLÁSA:
• Felnőtt:
Dörögd-Halimba SE 4 4 0 0 15 2 13 12
Badacsonytomaji SE 4 3 0 1 17 2 15 9
Balatonederics SC 3 3 0 0 14 2 12 9
Balaton SE 3 3 0 0 12 4 8 9
Révfülöpi NSE 2 1 1 0 3 2 1 4
Balatonszepezd SC 3 1 1 1 5 5 0 4
Káptalantóti LC 3 1 0 2 4 9 -5 3
Egervölgye SE-M.apáti 4 1 0 3 7 13 -6 3
Lesenceistvánd-Uzsa SE 3 0 0 3 1 10 -9 0
Nyirád Községi SE 3 0 0 3 4 15-11 0
Nemesgulács-K.apáti SE 4 0 0 4 4 22-18 0
• Tartalék:
Dörögd-Halimba SE 4 4 0 0 16 4 12 12
Balatonederics SC 4 3 0 1 14 7 7 9
Balaton SE 3 2 1 0 16 4 12 7
Badacsonytomaji SE 4 2 1 1 14 5 9 7
Lesenceistvánd-Uzsa SE 3 2 0 1 10 8 2 6
Révfülöpi NSE 2 1 1 0 7 6 1 4
Káptalantóti LC 3 1 0 2 5 10 -5 3
Balatonszepezd SC 3 0 2 1 9 14 -5 2
Egervölgye SE-M.apáti 4 0 1 3 8 14 -6 1
Nemesgulács-K.apáti SE 4 0 1 3 1 12-11 1
Nyirád Községi SE 4 0 1 3 8 24-16 0



A II. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Foci
Kupát szeptember 3-án rendezték meg, melyen
összesen nyolc csapat mérte össze erejét. A csa-
patok az igazgatóság, a hivatásos tűzoltó-
parancsnokságok állománytagjaiból, valamint a
Sümegi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
tűzoltóiból állt össze.

A tornán az első helyezést a Badacsonytomaji
Hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapata érte el,
második lett az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság által delegált csapat, valamint harmadikként
végzett a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság csapata. A „Legjobb Mezőnyjátékos” elisme-
rést a Badacsonytomaji HTP állományába tartozó
Kiss Márton tű. törzsőrmester vehette át.

72014. szeptemberwww.badacsonytomaj.hu

Eboltás
Ebek veszettség elleni éves, kötelező, össze-
vezetéses oltásának időpontjai:
Badacsonytomaj: 
09.22. hétfő 7,30-9,00 Sportpálya
09.22. hétfő 9,30-10,30 régi hivatal parkolója
09.22. hétfő 16,00-17,00 Sportpálya
Badacsony:
09.23. kedd 8,00-8,30 Felső Bazársor
09.23. kedd 16,00-06,30 Felső Bazársor
Badacsonyörs:
09.23. kedd 9,00-10,00 ÁFÉSZ bolt mellett
09.23. kedd 17,00-17,30 ÁFÉSZ bolt mellett
Pótoltás:
09.26. péntek 8,00-9,00 régi hivatal parkolója
09.26. péntek 17,00-17,30 régi hivatal parkolója
Az oltást végzi: dr. Varga Ottó Badacsonytomaj,
Erdős u. 11. Tel.: 06 30 9375015
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet évente
veszettség elleni védőoltásba kell részesíteni, és
minden 3 hónapos kort betöltött ebet transpon-
derrel ( chip) kell megjelölni!
Díjtételek:
veszettség elleni oltás díja az összevezetés helyén: 

4.000 Ft
veszettség elleni oltás díja az eb tartózkodási
helyén: 5.000 Ft
chip behelyezés: 4.000 Ft
féregtelenítés: (1 tabl./10 kg)   200 Ft/tabletta
Az oltási könyveket szíveskedjenek elhozni!

A Badacsony-hegy kilátóján lobogó Magyar zász-
ló annak az összefogásnak köszönhető, mely-
nek során Kalmár György ötletét Istvándi Gergő
felkarolta és a kilátóavatásra elkészülhetett a tar-
tószerkezet (köszönet a támogatóknak). 

A zászlót és kiegészítőit azonban rendszeresen cse-
rélnünk kell (amit térítés nélkül végzünk), ezért továb-
bi támogatásokat várunk az anyagok beszerzéséhez.
Az adományokat a Badacsonyi Céh Turisztikai Egye-
sület badacsonyi irodájában gyűjtjük. A zászló mél-
tóságának megőrzése érdekében tisztelettel kérünk
mindenkit, amennyiben bármilyen rendellenességet
tapasztal (elszakadt, elkopott stb.), hívjanak a +36/309
016 194-es számon. Kalmár György

Mindig lobogjon!

Tűzoltók focisikere

Fotó: Kalmár

Az alábbiakban néhány hasznos tanácsot olvas-
hatnak arra nézve, hogyan kerülhetik el, hogy
zsebtolvajlás, rablás áldozatai legyenek.

A biztonságunk nagymértékben növelhető megfe-
lelő óvatossággal és körültekintéssel! Ezért kérjük,
tartsák be ezeket az alapvető szabályokat!

Utcán, közterületen a vállára akasztható táskáját
mindig tartsa a teste előtt, vagy szorosan a hóna
alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat bele!

Kabátja zsebében, kosara tetején, a táskája külső
zsebében soha ne tartson értéket, mert azt könnyen
ellophatják anélkül, hogy észrevenné! Amennyiben
a lakcímét is tartalmazó irata mellett a lakáskulcsát
is ellopták, sürgősen cseréltesse le a zárat otthonán!
Soha ne tartsa bakkártyája mellett a PIN kódját! Ha
ellopják a bankkártyáját haladéktalanul tiltassa le
a számláját vezető banknál, különben a tolvajok
hozzá juthatnak a pénzéhez! Csak annyi pénzt hord-
jon magánál, amennyi feltétlenül szükséges!

A közterületen elkövetett rablások megelőzése
érdekében sötétedés után lehetőleg kerülje az elha-
gyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket! 

Tapolcai Rendőrkapitányság

Rendőrségi felhívás,
nem csak időseknek!

Foltvarró kiállítás
A Badacsonytomajon négy éve működő Foltvar-
ró Klub éves kiállítását az új Képzőközpontban
Krisztin N. Lászlóné nyitotta meg szeptember 12-
én 15 órakor.

A hétköznap délután ellenére szép számmal jöt-
tek el a kézimunkák, ezen belül is a foltvarrás iránt
érdeklődők. Láthatók itt a különböző technikákkal
készített asztalterítők, faliképek, ágytakarók, apró
kiegészítők. A kiállított darabok szépérzékről, a kézi-
munka szeretetéről, lelkesedésről adnak tanúbi-
zonyságot. A klub vezetőjeként tájékoztatom Önö-
ket, októbertől itt tartjuk kéthetente szerdánként 14
órától foglalkozásaikat, melyre várjuk a foltvarrás
iránt érdeklődőket. Fekete Ferencné

Éves beszámoló közgyűlését tartotta a Badacso-
nyörsi Érdekvédelmi Egyesület augusztus 9-én.

A jelenlévők számos problémát vetettek fel, a tele-
pülésrész útjainak állapotát kifogásolták a legtöb-
ben. A Csigáskúti és az Öreghegyi úton lévő áldat-
lan állapotok megszüntetését kérték, ott ugyanis a
bokrok benövése miatt az út egyre keskenyebb, las-
san már csak egy sáv használható. A kényszerka-
szálás elrendelésének lehetőségéről, valamint a
kerékpárszervizről érdeklődtek. A kempingnél lévő
buszmegállóhoz fedett beálló létesítését kérték.
Jelezték, hogy a forgalom több kereszteződésben

beláthatatlan a kihelyezett hirdető táblák miatt. Szó
volt a vadkárról, amely egyre jelentősebb a város
egész területén, nagyon sok panasz érkezik a kert
és szőlő tulajdonosoktól. Ezen ügyekben kérték a
vezetőség segítséget, amelyet természetesen továb-
bítani fogunk az illetékeseknek és minél előbb orvo-
solni próbáljuk azokat.

A beszámolók elfogadásra kerültek. A közgyűlés
döntött arról, hogy a közhasznú jogállása megszű-
nik. Kérjük, hogy a tagság továbbra is forduljon
hozzánk kéréseivel.

BÖÉE vezetősége

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
(adatok E Ft-ban)

Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
1 I. Értékesítés nettó átbevétele 0 0 0
2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
3 III. Egyéb bevételek 454 0 488
4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 511 0 658
5 V. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0
6 VI. Értékcsökkenési leírés 4 0 56
7 VII. Egyéb ráfordítások 0 0 0
8 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -61 0 -226
9 VIII Pénzügyi műveletek bevételei 29 0 17
10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0
11 B. Pénzügyi műveletek eredménye 29 0 17
12 C. Szokásos vállalkozási eredmény -32 0 -209
13 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0
14 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0
15 D. Rendkívüli eredmény 0 0 0
16 E. Adózás előtti eredmény -32 0 -209
17 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0
18 F. Adózott eredmény -32 0 -209
19 G. Mérleg szerinti eredmény -32 0 -209

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat – Eszközök (aktívák)
(adatok E Ft-ban)

Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
1 A. Befektetett eszközök 0 0 0
2 I. Immateriális javak 0 0 0
3 II. Tárgyi eszközök 0 0 0
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0
5 B. Forgóeszközök 778 0 578
6 I. Készletek 0 0 0
7 II. Követelések 0 0 0
8 III. Értékpapírok 0 0 0
9 IV. Pénzeszközök 778 0 578
10 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0
11 Eszközök (aktívák) összesen 778 0 578

BÖÉE közgyűlés

Kedves Olvasóink!
Új könyvek a könyvtárban: Kalandozoo - állatker-

tek ismertetője, Sakk és póker - magyar gazdaság-
politika, Leiner Laura, Maros Edit, Szántai Zita ifjú-
sági regényei,  a vörös pöttyös sorozat ifjúsági regé-
nyei, Város a Vár alatt - a Budai Várról, könyvek a
futball történetéről a kezdetektől. A Magyar Napló
irodalmi folyóirat idei számai ingyenesen elvihetők
a könyvtárból.

Kovács László Krisztián 
könyvtáros

Könyvtár
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BCTE közgyűlés
Meghívjuk Önöket a Badacsonyi Céh Turiszti-
kai Egyesület Közgyűlésére, amelyet 2014.
szeptember 19. (péntek) 17.00 órától a Polgár-
mesteri Hivatal Rózsakő termében (Badacsony-
tomaj, Fő út 14.) tartunk.

Napirendi pontok:
• Tájékoztató a 2014. évi turisztikai szezonról
• Tájékoztató az idegenforgalmi fejlesztési támo-

gatás (IFA visszatérítés) igénybevételéről (előadó:
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző)

• Alapszabály módosítása
• Tisztújítás (elnök; elnökségi tagok; felügyelő

bizottság)
A témák fontosságára való tekintettel megjele-

nésére és aktív részvételére feltétlenül számítok!
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2014.

szeptember 19-én 17:15 órára hívjuk össze, amely
a megjelentek számától függetlenül határozatké-
pes. Part Imre 

elnök

Gondolkodjunk együtt
Badacsonytomajról!

Október 6-án 18 órára szeretettel hívjuk és
várjuk  a lakosságot, a polgármesterjelölteket és
képviselőjelölteket egy közös beszélgetésre és prog-
ramjaink megvitatására. Találkozzunk az Egry
József Művelődési Házban!

Dr. Magó Ágnes,
Simonné Visi Erzsébet

Meghívó
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kultu-

rális Intézménye szeretettel várja Önt és kedves
családját a Városi Könyvtárba, az Országos
Könyvtári Napok keretében rendezett fénykép-
kiállítására 2014. október 14-én, (kedden) 17.00
órára.

A kiállítást megnyitja Faragó György fotóri-
porter.

A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatar-
tási idejében kedden, szerdán, pénteken 10 órá-
tól 18 óráig, szombaton 9 órától 13 óráig.

A kiállítás képeit a Városi Könyvtár helytörté-
neti dokumentumgyűjtése keretében a könyvtár
olvasói és látogatói ajánlották fel.

A képeket felajánlották, készítették: Csonkás
Sándor, Fejér István, Vecsey András, Szedlák
család.

Városi Könyvtár, 
Badacsonytomaj Fő u. 29. 

Tel.: 87/471-208

Badacsonytomaji 
rendezvények, események

Tisztelettel várjuk városunk lakosságát ünnep-
ségeinkre, megemlékezéseinkre:

szeptember 29. 18 óra
Megemlékezés az I. világháborúról
A Himfy Irodalmi Kör, a Nők a Balatonért
Egyesület Badacsonytomaji Csoportja, és
a Tatay Sándor Általános Iskola közös
tisztelgést tart az I. Világháború 100 éves
évfordulója alkalmából „Hol vannak a
katonák? Sírjuk felett száz virág.” címmel,
az iskola aulájában.

október 23. 
Városi ünnepi megemlékezés

november 01. 
Megemlékezés a Hősök kertjénél, 
koszorúzás, mécses gyújtás a hősi 
halált halt katonák emlékére

A foltvarró klub minden második hét szerdán 14-
16 óráig tartja foglalkozásait az új Képzőközpont-
ban. 

A Nyugdíjas Egyesület minden héten csütörtökön
14-17 óráig tartja összejöveteleit a régi közösségi
házban. 

A városi könyvtárban egész évben zajlik a törölt
könyvekből rendezett könyvvásár, valamint a hely-
történeti fénykép- és dokumentumgyűjtés, archivá-
lás.

Badacsonyi Fényvarázs
Szent István királyunk és az új kenyér ünnepé-
nek előestéjén, augusztus 19-én az ország egyik
legszínesebb vitorlás felvonulása csábította a
Balaton partra, a badacsonyi mólóra az érdeklő-
dőket.

A hajók egyedi módon feldíszítve jelentek meg, s
vonultak ki a Badacsony és Badacsonyörs közötti
vízterületre, eközben a Marcato ütőegyüttes szóra-
koztatta a mólót zsúfolásig megtöltő közönséget. 

A badacsonyi Fényvarázs hagyományos rendez-
vényünkké vált – mondta Forintos Ervin képviselő
ünnepi beszédében - és programjainkban évről-évre
szerepel. Önszerveződő ötletek és segítőkész embe-
rek kezdeti máglyagyújtásától jutott el kiemelt ren-
dezvényeink sorába. És valójában mi kellett ehhez?
Mélyebben belegondolva nem szellemi tőke, nem
anyagi forrás, és nem önös érdekek, hanem a fények
varázsa. A fény, mely megérintette az embert, a fény
mely az emberiség egész történelmében folytonos
harcként jelenik meg a sötétséggel.

Ahogy Jézus mondja a Bibliában: „Minden ember-
nek választania kell, mert mindenki, aki gonoszat
tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világos-
ságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az
igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd
derüljön fény a tetteire, amelyeket az Isten vitt
végbe.” Szent István királyunk is a fényt választot-
ta világosságul, a pogányok megvilágosítására. Mert
a fény, mint az igazság és a bölcsesség szimbólu-
ma, képes rá, hogy beragyogja az utat a magyar nép

előtt. A fény, a tűz végigkísér minket, halandó
embereket egész életünk során. Születésünkkor a
keresztelési gyertya fénye és majdan a koporsónk
mellett pislákoló mécses lángja is emlékezteti a mai
magyarságot arra, hogy szükségünk van az éltető
fényre, mert nélküle elképzelhetetlen életünk. Már
őseink is tudták, nekünk, az utódoknak pedig köte-
lességünk tudomásul venni, hogy magyarnak lenni
nem származás vagy ideológia kérdése, hanem vál-
lalás. Elődeink büszkén vállalták, őrizték a tüzet -
folytatta Forintos Ervin képviselő -, de sajnos a tör-
ténelem során nagyon sokszor és sokan munkálkod-
tak és munkálkodnak azon, hogy a magyarok tüzét
eloltsák. Lelkiismeretünk nyugtatásával, álságos
magatartásukkal próbálnak megtéveszteni bennün-
ket, önös érdekükből magyarkodással vádolnak,
hogy a Kárpát-medencét elfoglalják. Nekik már van-
nak terveik a tűz eloltása után a fosztogatásra és a
zsákmány szétosztására. De ne feledjék, a forrada-
lom lángja mindenkit utolér. És üzenem mindazok-
nak, hogy a magyarok tüze még ég, vigyázunk rá,
s ahogy Szent István tette, nemzettudatunk és
összetartozásunk közé nem engedjük, hogy a sötét-
ség gonosztevői beékelődjenek.

Szeretném megköszönni mindazok fáradozását
és szervező munkáját, – tette hozzá befejezésül Forin-
tos Ervin képviselő –, akik a mai estét fénnyé vará-
zsolták számunkra. Végezetül kívánom Önöknek,
hogy a láng és a fény vezérelje gondolatainkat, nyis-
son kaput a jóság és bölcsesség felé, és mutasson

utat mindannyiunk számára. Engedjék meg, hogy
Petőfi Sándor szavaival búcsúzzam Önöktől:

„Sokszor nem elég tüzet gyújtani
A lángok erejét meg is kell tartani.
Fogjuk fel a parázs minden melegét
S nem csak egy kis tűzét, az egész nemzetét.”

A köszöntő után a Tűzfészek Társulat akrobati-
kus tűzzsonglőr show műsora látványos produkci-
óval ajándékozta meg a közönséget. A bemutató
látványvilága és hangulata a rendezvényt feledhe-
tetlen élménnyé varázsolta. A tűzijáték után a gyö-
nyörű hajók bevonulására és bemutatására került
sor, majd ezt követően a vitorláskikötőben retro
disco és malacsütés várta a közönséget.

Deákné-Ky

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár
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Önkormányzati Választás 2014
A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Ve.) 307/G.§ (1) bekezdé-
se alapján az egyéni listás és polgármester jelöl-
tet 2014. szeptember 8-a, 16.00 óráig lehetett
bejelenteni. Badacsonytomaj városában a fenti
törvényben megállapított határidőig a polgár-
mester jelöltként 6 fő, míg önkormányzati kép-
viselő – jelöltként 25 fő jelöltette magát.

Badacsonytomaj városának Helyi Választási
Bizottsága Ve. 160.§ (2) bekezdése értelmében a
szavazólapon történő esélyegyenlőség biztosítása
érdekében 2014. szeptember 8-án délután 18.30
órai nyilvános ülésén – melyen nagyon sok érintett
személyesen is megjelent - megtartotta a nyilván-
tartásba vett jelöltek szavazólapon történő sorrend-
jének a kisorsolását. 

A fentiek alapján a 2014. október 12-én megtar-
tandó helyi önkormányzati képviselő- és polgár-
mester választáson a polgármester jelöltek az aláb-
bi sorrendben kerülnek feltüntetésre:

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

Nagyon sokan az elmúlt időszakban feltették azt
a kérdést, hogy a választáson ki igényelhet mozgó-
urnát és milyen módon teheti azt meg. 

Mozgóurnát a Ve. 103.§-a szerint  azok a szava-
zóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok igé-

nyelhetnek, akik mozgásukban egészségi állapotuk
(illetve fogyatékosságuk) miatt akadályozottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI,
illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon
2014. október 10-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi
választási irodától, a szavazás napján 2014. októ-
ber 12-én (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szava-
zatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a
választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szava-
zókörben „hagyományos módon” nem szavaz-
hat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurnát ajánlatos a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a válasz-
tási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet melléklete szerinti
nyomtatványon igényelni mivel így biztos, hogy nem
marad le róla semmiféle olyan adat, amely az igény-
lés elutasítását vonná maga után. A nyomtatvány
a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető vagy a
www.badacsonytomaj.hu honlapról a „Választás
2014” rovatból letölthető.  Természetesen nem köte-
lező a fenti nyomtatvány alkalmazása, azt saját
kezűleg megírt kérelemben is lehet kérni. A kérelem-
nek azonban az alábbi tartalommal kell rendelkeznie:

- a választópolgár nevét, születési nevét, szü-
letési helyét, anyja nevét és a személyi azono-

sítóját,
-a választópolgár szavazókör területén lévő

tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivite-
lét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér,
valamint a mozgóurna-igénylés okát.

A helyi  önkormányzati képviselők választása
A helyi önkormányzati képviselőket a település

választópolgárai úgynevezett kislistán választják
meg, azaz a szavazáskor a szavazólapon az összes
jelölt neve a HVB által kisorsolt sorrendben szere-
pel, és  legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi
a településen megválasztható képviselők száma ez
Badacsonytomaj városában 6 fő (a szavazat akkor
is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre
szavaz a választópolgár) A megválasztható képvise-
lők számát a szavazólapon feltüntetik. Megválasz-
tott képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a leg-
több szavazatot kapták.

Érvényesen szavazni legfeljebb 
6 jelöltre lehet!

A polgármester választása
A polgármestert többségi módszerrel választják,

azaz az lesz a település polgármestere, aki a legtöbb
szavazatot kapta. A szavazáskor a szavazólapon
valamennyi polgármesterjelölt neve a HVB által
kisorsolt sorrendben szerepel. Csak egy jelöltre lehet
szavazni.  

Érvényesen szavazni csak 1, 
azaz egy jelöltre lehet!

A megyei közgyűlés tagjainak választása
A megyei közgyűlés tagjainak megválasztása a

pártok, társadalmi szervezetek által összeállított lis-
ták alapján történik. A pártok és társadalmi szer-
vezetek listái sorsolás útján sorszámot kapnak. A
szavazáskor a szavazólapon a listák a sorsolás sor-
rendjében szerepelnek. A választópolgár egy listára
szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok
arányában jutnak mandátumhoz. Azok a listák,
melyek az összes érvényes szavazat több mint 5 %-
át nem érték el, nem szereznek mandátumot.

Érvényesen szavazni csak 1, 
azaz egy listára lehet!

Nagyon fontos!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti 
körben elhelyezett X vagy + jellel lehet!

Egyéb megjelölés (pl. aláhúzás vagy bekariká-
zás) a szavazat érvénytelenségét eredményezi!

Jelölt neve                    Jelölő szervezet 
Polgármester jelöltek:
Orbán Péter Független
Krisztin-Németh László Független
Vastag Gábor Független
Rajzó Ildikó Független
Kárpáti Lajos Független
Békássy János Független

Képviselõ jelöltek:
Laposa Bence Független
Hidvéginé Mejlinger Anita    Fidesz-KDNP
Mórocz István (Badacsonyörs) Független
Deres Lászlóné Független
Nagy Miklós Független
Lukács Antal Lajosné Független
Vincze Péter Ádám  Független
Kun István Független
Berecz Nikolett Erika Független
Forintos Ervin Gyula Fidesz-KDNP
Kocsis Endre Zsolt Független
Nagy Lajos Független
Orbán Péter Független
Békássy János Független
Weller Andrásné Független
Dér Tibor Független
Mórocz István Ferenc Független
Pusztai Lászlóné Független
Rajzó Ildikó Független
Ruzsa Imre Független
Pásztor László Független
Bolla József Fidesz-KDNP
Harmati Miklós Független
Dr. Magó Ágnes Független
Simonné Visi Erzsébet Független

A 2014. október 12-ei
polgármester és 

képviselői választás 
jelöltjei:

Fotó: Wolf
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Először is szeretném megköszönni a
bizalmukat, amellyel 2010-ben a pol-
gármesteri feladatokkal ismét megbíz-
tak. Büszke vagyok, hisz annak elle-
nére, hogy 2010-ben kilenc hónapon
keresztül kígyót-békát kiabáltak rám,
a választáson mégis 660-an kitartot-
tak mellettem! 

Sajnos ebben a 4 évben kevés ered-
ményt értünk el, a ciklus javarészt az
előző időszak vizsgálataival, feljelen-
tésekkel telt el. Volt itt tüntetés, ablak-
bedobálás, az új képviselők kampány-
ígéretei, az új ötletek, áttörő javaslatok
nem születtek meg. A „négyek” erőpo-
litikája (pl.: arborétum pályázat elma-
radása, fogorvos ügy), gyűlölködése
(pl.: vezetők méltatlan eltávolítása, fel-
jelentések), hibás döntései (Bahart

részvény körüli hercehurca, TDM pályázat megtagadása, stb.) fokozták a
megosztottságot, …szerintem visszafejlődtünk. Mindezek miatt a környéken
újjal mutogatnak ránk, a nehezen felépített kapcsolatrendszereink szétestek,
ma már senki nem akar segíteni nekünk, nem akarnak együttműködni
velünk. Ez nem visszamutogatás, ezek sajnos tények. Az elmúlt 4 év meg-
mutatta, hogy a megosztottság hova vezet. Egy település csak összefogással,
együttműködő képviselő-testülettel juthat előre. 

Ez a kis közösség 2010-ig nehézségekkel ugyan, de szépen boldogult, fej-
lődött. Beruházások sorát hajtottuk végre, pályázatok segítségével megtöbb-
szöröztük a település vagyonát, az országban ismerték és elismerték a tele-
pülésünket. Természetesen a munka során hibákat is követtünk el, mert a
hibák az élet velejárói. 2010-ben aztán néhányan, akik egyébként a hátunk
mögött bolondnak, butának és rizlingszagúnak neveznek bennünket, el akar-
ták hitetni velünk, hogy a szomszéd gazember, a barát hazug, a testvér ellen-
ség, s amit addig tettünk az mind rossz és vállalhatatlan. Azok közül, akik
hittek nekik, mára sokan belátták a tévedésüket.

Meggyőződésem, hogy Badacsonytomajnak vissza kell térnie ahhoz az
úthoz, melyen korábban járt, s amelyen haladva sikeres volt. Ez az út a gyö-
kereinkre épül, és békességgel, barátsággal, nyugalommal, együttműködés-

sel van kikövezve! Úgy vélem, hogy a helyes út csak a tiszteleten, a megbe-
csülésen, a másik elfogadásán keresztül vezet előre. Higgyék el Badacsony-
tomaj jövője a badacsonytomajiak kezében van! Ha elhisszük, hogy képesek
vagyunk a sorsunkat önmagunk is elképzelni és megvalósítani, akkor képe-
sek is leszünk! 

A feljelentések többsége mára lezárult, egyetlen esetben sem marasztaltak
el! A sok-sok bíztató szó mellett ez is adott erőt ahhoz, hogy mára leráztam
magamról az elmúlt időszak összes keserűségét, megaláztatását, és rájöttem,
hogy én csak egymást segítve, értelmes viták során kialakított döntésekkel,
jó hangulatban tudok és akarok dolgozni. Ha Önök megértették az elmúlt 4
év üzenetét és kijelölik a település fejlődésének útját, ahhoz alkalmas képvi-
selőket választanak, s ha úgy érzik ehhez a jövőépítéshez szükség van az én
egyéniségemre, tapasztalataimra, kapcsolatrendszeremre akkor újult erővel
fogok résztvenni ebben a munkában!

A közösség megerősítésén túl az előttünk álló legfontosabb feladatok véle-
ményem szerint a következők: a munkahelyteremtés, s ezzel összefüggésben
a fiatalok helyben tartása, az új EU-s ciklus adta pályázati forrásokból a lehe-
tő legtöbb támogatás megszerzése, s minél jobb felhasználása, és a szociális
gondoskodás. A pályázati tapasztalataim és a kapcsolatrendszerem, s a váro-
si jogállásunk segítségével sikerült elérni, hogy tíz projektötletünk is beke-
rült Veszprém Megye Területfejlesztési Programjába, ami azt jelenti, hogy jó
eséllyel tudunk majd forrásokhoz jutni. Javaslom, hogy a középkorú és idő-
sebb emberek mellett a leendő képviselő-testületben adjunk lehetőséget a fia-
taloknak is a közös jövő alakításában! Lendületükkel, más típusú, friss gon-
dolkodásukkal biztos vagyok benne, hogy hozzá tudnak tenni közös dolga-
inkhoz.

A választás megkönnyítése érdekében most csapattal próbálkozom! Sok
ember véleményét meghallgatva alakult ki ez a csapat, akiket jó szívvel aján-
lok az Önök figyelmébe: Berecz Nikolett, Dér Tibor, Kocsis Endre Zsolt, Kun
István, Mórocz István, Nagy Lajos! Velem, vagy nélkülem, de együttműködő,
egymást tisztelő emberekből álló képviselő-testület kell Badacsonytomajnak!

Amennyiben úgy érzik, hogy polgármesterként a jövőben is hozzá tudok
járulni településünk előrehaladásához, és 2014. október 12-én ismét meg-
tisztelnek a bizalmukkal és szavazatukkal, akkor szívesen dolgozom tovább-
ra is Önökkel együtt!

Krisztin N. László
független polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjaként öt évet
töltöttem el az önkormányzati munkában. A 2010.-2014. évi ciklus lezárult,
ezért számot vetettem magamban melyek azok dolgok, amelyeket jól végez-
tünk, és hol van javítani való, mit kell a jövőben másként csinálni. 

Badacsonytomaj jövőjéről van szó, ezért a célom, hogy tegyünk azért, hogy
Badacsonytomaj mint Balaton parti település visszaszerezze  központi szere-
pét ebben a térségben. Ennek érdekében a következő jövőt építő törekvése-
ket fogalmaztam meg: 

Érdemi munkára ösztönző Képviselő-testület kialakítása, ahol a képviselő
kemény, önzetlen, a település érdekeit az egyéni érdek elé helyező, kitartó mun-
kát képes végezni, amely nem az éjszakába nyúló testületi ülések, és a követ-
hetetlen napirendek számában, szócséplésben merül ki. 

Nagyon fontosnak tartom az anyagi eszközökkel való megfelelő gazdálko-
dást. A kötelezettségek teljesítése után, a költségvetésben rendelkezésre álló
pénzeszközök megfelelő célokra történő felhasználását. Gondolok itt a pályá-
zati lehetőségekhez önerő megteremtésére, amelyek még több pénzt tudnak
hozni a településnek. 

A tervezett felújításokat, munkálatokat a település infrastrukturális fejlesz-
tésivel, utak, járdák felújításával, kiépítésével kell kezdeni, mert ha rendben
lesznek az alapok, akkor tovább gondolkodhatunk a település arculatának

kedvező kialakításához. 
Fel kell tárni, hogy a település fejlődését szolgáló beruházások elindítása,

miért maradt el, újabb és újabb tárgyalásokat kell kezdeményezni, talán már
siettetni is kell a beruházások megvalósítását, amelyek az itt élő emberek élet-
minőségét, komfortérzetét javítják. Gondolok itt konkrétan az új kereskedel-
mi központ és az idősek otthonának létrehozására, a  hathektáros terület hasz-
nosítására.  

Elemi érdeke a városnak a vállalkozások támogatása, munkához juttatá-
sa. Minél több vállalkozás sikeres, annál több munkahely jön létre, és ez
nagyon fontos az itt élő polgárok megélhetése szempontjából. 

A település jól működő borturizmusa mellett, újabb irányvonalak megte-
remtését is ki kell alakítani, azért hogy a másféle érdeklődési körrel rendel-
kezők számára valamint az idelátogatók számára legyen minél több vonzóe-
rő. 

Munkám során szeretném a lakosságot minél többször megszólítani, velük
együtt elgondolkodni, ötleteiket, javaslataikat figyelembe venni, mert elenged-
hetetlenek a közös célok, amelyekkel kialakíthatjuk a felemelkedő utat Bada-
csonytomaj település életében. 

Orbán Péter 
független polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
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Városunk felzárkóztatása azonnali
lépéseket követel! Első a jelenlegi veze-
tő leváltása, hisz 12 év alatt bebizonyo-
sodott: személye felelős a mára kiala-
kult lepusztult állapotért! Alkalmatlan
a polgármesteri feladatok ellátására
az, akinek ékes szavai üres ígéretek
maradnak. Mindig a vezető határozza
meg az irányt, az ő értékrendje ráül
csapatára így közös érdekünk, hogy a
széles mezőnyben a legalkalmasabb,
legrátermetettebb, legfelkészültebb
jelöltet válasszuk meg októberben. 

Íme önéletrajzom: Tanár anya, mér-
nök apa gyermekeként születtem
1973. 08. 29, ma erőm teljében, egész-
ségben, tisztességgel tudom a rám
bízott feladatokat ellátni. 

Iskoláim: 1983-87 zeneiskola: zon-
gora, szolfézs, ének. 

Ahogy szüleimnek, nekem is fontos lányaim zenei képzése. 1987-91 Álla-
mi Balett Intézet, Néptánc Tagozat: korai életkorban rendkívüli stresszhely-
zet, fizikai és szellemi igénybevétel. 2004-08 Magyar Táncművészeti Főisko-
la, Kl. Balett Táncpedagógus: a rendezett mozgás alapjainak metodikája mel-
lett pszichológia, pedagógia, vezetői elméletek. 2009-10 Politikus és Közéleti
szakemberképző Iskola: Protokoll – illem, viselkedés, öltözködés, megjelenés
lényegi része volt a tananyagnak. Média ismeretek: pl újságcikk írás, TV sze-
replésre felkészítésből állt a gyakorlat amellett, hogy komoly kapcsolati tőké-
re tettem szert. 2010-11 Kereskedő, boltvezető: Önkormányzati munkám
során költségvetés készítésekor veszem hasznát a megszerzett ismereteknek. 

Nyelvtudás: angol, német: folyékony, francia, orosz, holland: tűrhető.
1992-2001 külföldre szakadtam. Erre ma nem csak a fiatalság, az 50-es

korosztály is kényszerül, Badacsonytomajon is van rá több példa. Én saját
szakmámban dolgoztam, különleges táncstílusokkal ismerkedtem meg, amit
eddigi politikai pályafutásom során kiválóan tudtam alkalmazni: kitáncolok
a furcsa helyzetekből. 

Munkahelyeim: Budapest Táncegyüttes, Paris Jazz Company, Batsányi
Táncegyüttes, Circus Krone. A színpadi gyakorlat jól jön közszereplőként
2001-02 Tourinform Iroda, Irodavezető: Helyi gondokkal ismerkedés, első

beszámolók 2002- Balettmester 2005-Angilure Kft: weboldal feltöltés, webs-
hop működtetés, marketing feladatok mellett magam terveztem a fehérnemű-
ket, anyagbeszerzés, külföldi partnerek felkutatása, kapcsolat tartás volt a
feladatom. 2010- Politikai szerepvállalás, Önkormányzati képviselő: törvények,
rendeletek értelmezése, szaknyelv elsajátítása kötötte le az első éveket amel-
lett, hogy újonnan bekerült képviselő társaimmal minden erőnkkel azon vol-
tunk, hogy Badacsonytomaj „hajóját” a csődhelyzetben zátonyra ne futtas-
suk. 

Köztudott, hogy 800 milliós adóssággal vettük át a kasszát 4 éve, de ter-
heltek bennünket százmilliók büntetések formájában is, melyeket megköszön-
hetünk a korábbi vezetésnek, élükön a polgármesternek: MÁK normatíva visz-
szafizetés, Városháza ügy, parkoló javítás, folyószámla hitel és a folyamat-
ban lévők... 

Bármennyire távol áll tőlem a konfliktusok keresése, kénytelen voltam
KÉPVISELŐI ESKÜM BETARTÁSA értelmében feljelentéseket tenni, melyek
kivizsgálása még tart. 

2012-től butik: sokakat lep meg, amikor turisztikai szezonban eladóként
találkoznak velem 2012-14 családi ház építése: óriási hasznát veszem a meg-
szerzett tapasztalatoknak a városi beruházások tervezési, kivitelezési mun-
kálatai során. 

Hobby: kézimunka, tánc, olvasás, kertészkedés, utazás. B kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkezem.

Gyermekeimbe magyar népmesék esténkénti olvasásával oltom az általam
képviselt értékrendet annak ellenére, hogy megtapasztaltam, a jó erkölcs és
az igazságszolgáltatás köszönő viszonyban sincs ma egymással. Az ezzel kap-
csolatosan vívott szélmalomharcban fiatalon elhunyt mesterem, Janek József
fülemben csengő szavai adnak erőt „Édes fiam! 

Szaltó közben ne gondold meg magad, mert pofára esel!”
Badacsonytomajnak kiválóak a természeti adottságai. Kincsesládikó ez,

melynek kulcsa túl sokáig volt rossz kezekben. 
Turizmus, bor, kultúra kulcsszavak jelentik a kiutat. 
Gazdaságot kell fejlesztenünk, városközpontokat építenünk, segítenünk a

munkahelyeket teremtőket, emellett a lakosság adóterheinek csökkententé-
se, közműhálózat fejlesztése, egészségügyi ellátás javítása szükséges. 

Badacsonytomaj háziasszonyaként KÖZÖS ÉRDEKEINK képviselete,
KÖZÖS gondjaink orvoslása lesz célom. 

Becsülettel:
Rajzó Ildikó

független polgármesterjelölt

Ébresztő Badacsonytomaj!

Tősgyökeres badacsonyiként, lokál-
patriótaként mindig is szeretettel
figyeltem városunk történéseit. A leg-
kisebb pozítív változásnak is mindig
nagyon örültem, mint sokunk itt
Badacsonyban. Azonban az elmúlt
időszakban, amikor bizottsági kültag-
ként segítettem az önkormányzat
munkáját, és nyitottabb szemmel
kezdtem nézni a többi balatoni telepü-
lés életét, egyre inkábbb kezdett ben-
nem megfogalmazódni a gondolat,
hogy Badacsony sokkal szebb jelent és
még szebb jövőt érdemelne. Ahogy
sokan a városban, én magam is meg
vagyok győződve róla, hogy ezekkel az
adottságokkal településünk a Balaton
ékköve lehetne. Ez a gondolat, a ten-
niakarás és rengeteg badacsonyi pol-

gár bíztatása egyértelművé tette számomra, hogy ezt a szép, ám rengeteg áldo-
zattal járó feladatot fel kell vállalnom, ha a badacsonyiak is úgy akarják. 

Ha a badacsonyiak szeretnék, hogy a szó nemes értelmében legyen gazdá-
ja a városnak, hogy útjaink, köztereink megújulhassanak, ne legyenek elha-
nyagoltak. Ha azt szeretnék, hogy a városnak legyen egy hosszútávú fejlesz-
tési terve, amely lépésről lépésre javítja a helyiek életét. Ha a badacsonyiak
egy olyan polgármesteri hivatalt szeretnének, amelynek ajtaja mindig nyitva
áll számukra és mindenkit partnerként fogad, aki tenni akar a városért. 

Ha Önök ezt szeretnék, akkor tiszteljenek meg szavazatukkal, hogy Bada-
csonyt közösen, mindenkivel együttműködve, Önökkel együtt indíthassuk el
a fejlődés útján.

A szüleim is Badacsonytomajon születtek, itt nőttek fel, itt születtem én is
1957-ben. Kisebb megszakításokkal (tanulmányok, munkahely) voltam csak
távol. Feleségemmel együtt Herenden végeztünk a porcelángyár művészeti
iskolájában. 1986-ban kialakítottunk egy kis családi kerámia műhelyt, jelen-
leg is ez a megélhetésünk forrása. Büszke vagyok badacsonytomaji kötődé-
semre. Lokálpatriótának érzem magam. Ennek szellemében éltem és ennek
szellemében szeretném folytatni. Az elmúlt négy évben a HÜB kültagjaként
szereztem jelentős tapasztalatot az önkormányzati munkában.

Tisztelt badacsonyörsi, badacsonytomaji, badacsonyi választópolgárok!

Az első lépést a fejlődés érdekében megtettem. Hiszek abban, hogy ez a nagy
család: Badacsonyörs, Badacsonytomaj, Badacsony, ha nem is hónapok
múlva, de egy-két éven belül újra ragyogni tudjon, polgárai jobban érezzék
magukat, tudjanak bízni a jövőben. Célom városunk pozitívabb megjeleníté-
se. A korrupció visszaszorítása, megszüntetése, a közélet tisztasága. A tisz-
tességnek kell uralkodnia. Településünk öregszik, egyre kevesebb a fiatal. Kap-
jon nagyobb hangsúlyt az idősek megbecsülése, a fiatalok helyben tartása,
bevonásuk városunk életébe. Hozzanak, fogadjuk be és támogassuk elkép-
zeléseiket. Felelőtlen ígéreteket ne tegyünk. Ne a széthúzás jellemezzen ben-
nünket, mutassuk meg, hogy a közös célokért képesek leszünk összefogni.
A jobb célok érdekében hajlamos vagyok kompromisszumok kötésére, de csa-
kis a tisztesség keretein belül. Munkahelyeket felelőtlenül nem lehet ígérni,
de azon leszek, hogy a jelenleg működő és a jövőben alakuló vállalkozások
helyieket foglalkoztassanak. Továbbá ösztönözni, segíteni kell azon helyieket,
akik új vállalkozást hoznának létre. A turisztikának húzóágazatként kell
működnie, összefogva a civil szervezetekkel, alapítványokkal. Tegyük szoro-
sabbá kapcsolatunkat a szomszéd településekkel: kiemelten a Badacsony-
hegy egységéért. Az infrastruktúra javítása, bővítése, erősítése. Az idegenfor-
galmi szezonban mindhárom településrész- kiváltképp Badacsonyörs, mint
városunk kapuja (borászati üzeme lévén egyik legtöbbet adózó vállalkozás)
kapjon nagyobb figyelmet, több támogatást. Badacsonyban ne szavakkal, tet-
tekkel, cselekedetekkel tegyünk rendet! Badacsonytomajnak centrumként kell
működnie, nem csak az idegenforgalmi szezonban. Egy átlátható, élhető köz-
pontot kell létrehozni. Mindezeket egyik napról a másikra megoldani nem
könnyű feladat. A célok eléréséért kívánok dolgozni, hogy az itt élők, az itt
nyaralóval rendelkezők, az idelátogatók jól érezzék magukat, legyenek büsz-
kék lakóhelyükre, környezetükre, értékeinkre. Vigyük és vigyék jó hírünket
határon belül, határon kívül. Szeretném ha pár éven belül értelmet nyerne
Bernáth Aurél szép megfogalmazása: „Badacsony uralkodik a tájon, mert
nemes arányú, elöl van, legmagasabb széles alapokon áll a trónja, jól ül a
helyén. …Érzéseinknek megfelel minden hajlata, magassága, s alakzata.
Megnyugszom mindig, ha feléje nézek.”

Ha szeretnék a változást, akkor október 12-én tiszteljenek meg szavaza-
tukkal, hogy Badacsonyt elindíthassuk a fejlődés útján.

Tisztelettel:
Vastag Gábor

független polgármesterjelölt

Tisztelt badacsonyörsi, badacsonytomaji, badacsonyi választópolgárok!
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Kárpáti Lajos vagyok, hét éve elmúlt, hogy Badacsonytomajon lakom. Ez
idő alatt megismertem a település jelenét. A múltjáról pedig meghallgattam
és elolvastam mindent, amit lehetett, Kalmár László írásait ma is kézikönyv-
ként használom. Az előző választáson is polgármester-jelöltként indultam.
Akkor a fenti cím volt a jelszavam. Töretlen akarattal most is elindulok a
választáson. A jelszó pedig bennem van, semmit sem változott.

Előre szeretnék tekinteni. Hogy miért? Mert hiszek Badacsonytomajban.
Itt évtizedek óta semmi sem történt, de ami elmúlt, elmúlt. Szeretném tudá-
somat a városnak és lakóinak szolgálatába állítani. Tisztességgel, kreativitás-
sal, szakmai ismerettel, emberséggel akarom az egységet megteremteni a
város jövője érdekében, hogy végre-valahára elinduljon a fejlődés útján. Ki
kell szellőztetni, újra kezdeni, alapokat lerakni, építkezni és építkezni!

2010-ben meglepően jó eredményt értem el, nem sok hiányzott ahhoz, hogy
ne az előző évek politikája folytatódjon napjainkig: önálló ötlettel nem ren-
delkező, gondolattalan városvezetők, barátaik, támogatóik, üzlettársaik, a
saját zsebüket tömő kedvezményezettek, anyagilag összefonódottak, a rend-
szer fennmaradásában közvetlenül érdekeltek érvényesüljenek leginkább.

Kíméletlen harcba kezdtem a település maradék vagyonának elherdálása,
kiárusítása ellen. Küzdöttem a tespedés, dagonyázás ellen. Csatáztam a hoz-
zászólások megvonása, az igazságnak a médiumokból való kitiltása ellen. Szo-
ros figyelemmel kísértem az Önkormányzat négy éves tevékenységét, aktivi-
tásomra nem lehet panasz, mégsem azzal szeretnék kampányolni, mit aka-
dályoztam meg, mit értem el, milyen rendeletet, testületi döntést vontak
vissza közbelépésemre. Aki figyelt, az tudja.

Mindig irigykedve néztem azokat az országokat, ahol egy kemény válasz-
tási küzdelem után a vesztes gratulál a győztesnek: „a te elnököd most négy
évig az én elnököm is”. És onnantól a különböző szemléletű emberek együtt
küzdenek a boldogulásukért. 

Tudom, azt mondják, Badacsonytomajon ez szinte megvalósíthatatlan.  Én
mégis hiszek benne, mert mindenkinek jobb úgy. Ha kezet nyújtanak, és egy
közös cél érdekében együtt tesznek meg mindent Badacsonytomaj fejlődése
érdekében.

Egyelőre azonban nem tartunk itt. A kampányidőszak 50 nap, de már jóval
előtte nyilvánosságra került egy képviselő-jelölt lista. A jelenlegi képviselők
nyomulnak, a régebbiek pedig elérkezettnek látják az időt, hogy újra bele-
szólhassanak a várospolitikába.

Joggal kérdezik, ha többséget kapnék, milyen képviselőkkel dolgoznék szí-

vesen?
A képviselők a polgármester „főnökei”. Ha polgármester lennék, mellettük

az én munkám nem egyéb, mint szolgálat. Ezért egyértelmű a válasz: ezt majd
a választópolgárok döntik el, neveket nem mondhatok.

Azt azért elmondhatom, hogy kikkel nem dolgoznék szívesen: egy-két kivé-
teltől eltekintve azokkal nem, akik a jelenlegi és az előző testületekben már
„bizonyítottak”. Akik felelőtlen döntéseikkel - állami segítség nélkül - csődbe
kormányozták volna Badacsonytomajt. Akik saját kampányígéreteikről is
megfeledkeztek. Vagyis akik már bizonyították alkalmatlanságukat. Nincs
velük semmi bajom, ha nem politizálnak. Ha nem akarják erőnek-erejével újra
a városra kényszeríteni saját akaratukat.

Ha Badacsonytomaj érdekében kívánni lehetne, új arcokat látnék szívesen.
Jelen vezetés támogatóit és „megélhetési politikusokat” nem igazán. És olyat
sem, aki nem tudná tartani velem a tempót.

Nem egyszerű a döntés. Pedig… kedves badacsonytomajiak, most Önökön
a sor.

Nyilvánvalóan vannak sokan, akik nem az én szavazóim. Azt szeretném,
hogy győzelmem esetén ne érezzék, hogy nekem ők nem ugyanolyan fonto-
sak. Minthogy, minden jelentős kérdésben eltökélt vagyok társadalmi egyez-
tetéssel a teljes lakosság véleményét figyelembe venni.

A programomat ismerik, azt hallják négy év óta. A közösség érdekeit aka-
rom képviselni a magánérdekekkel szemben. A rászoruló idősek méltó elhe-
lyezését. A fiatalok és aktív korúak munkahelyhez jutását. A borászat és a
turizmus erősítését, a szezon meghosszabbítását. Ingyenes jogsegélyszolgá-
latot, színvonalas ellátást, oktatást, kulturálódást és szórakozást.

Akkor mondhatjuk el egy településről, hogy megérdemli a város címet, ha
az regionális munkahelyi központ. Ha a környékből is odajárnak dolgozni.
Kistérségi egészségközpont, oktatási központ (borászati) szakközépiskolával,
kistérségi kulturális központ mintaszerű kultúrotthonnal. Ha a Badacsony
hegy körüli településekkel összefogva tudunk mindezen munkálkodni, ha tele-
pülésünket a természeti hátteréhez méltóvá, igényes szépségűvé, tisztává és
rendezetté tesszük, talán majd elmondhatjuk, hogy igazán város vagyunk.

Már le is írtam, el is mondtam: mindig megcsodálom, ahogyan a hegy lus-
tán, de fenségesen elnyújtózva, a mindent tudók nyugalmával őrzi a vidéket.
Ezt a hegyet valamennyien odaadóan szeretjük, tartson hát össze bennün-
ket. A szomszédos településekkel is egyetértésben.                Kárpáti Lajos

független polgármesterjelölt

Az ember, ha teheti, tegye olyanná szűkebb világát, 
amilyennek a nagyot látni szeretné…

Családom generációk óta él Badacsonyban, átélve annak fényes és kevés-
bé fényes napjait. Feleségemmel három gyermeket nevelünk.

Jómagam 1995 óta érdeklődöm az önkormányzat munkája iránt, és tizen-
öt évig, mint képviselő, ebből négy évig alpolgármesterként, igyekeztem segí-
teni a település fejlődését.

1988 óta dolgozom a turizmusban és 7 éve veszek részt a turisztikai egye-
sület vezetőségének munkájában.

A felhalmozódott tapasztalatok birtokában, úgy érzem, képes vagyok segí-
teni a települést polgármesterként, továbblépni egy olyan útra, amely elvezet
ahhoz a Badacsonyhoz, ahol nem kell ősszel a munkaképes lakosság nagy
részének külföldi álláshirdetéseket nézegetnie.

A turizmus Badacsonytomajnak nem csak adottsága kell, hogy legyen,
hanem lehetősége, hogy az Önkormányzat, mint Badacsony legnagyobb vál-
lalkozója olyan mértékű anyagi önállóságra tegyen szert, amely garantálja,
hogy semmilyen kormányzati pénzügyi politika ne hozhassa olyan helyzet-
be, mint 2003-2012 között. 

Badacsony borászata hatalmasat fejlődött az elmúlt időszakban, emelve a
település hírét, ezt kell kihasználni ahhoz, hogy más, helyben megtermelt ter-
mékeket is bevezessünk a piacra.

Badacsonytomaj olyan piac, ahol egy évben több millió turista fordul meg.
Ez kitűnő lehetőség arra, hogy helyben adjuk el helyi termelők portékáit, illet-
ve helyi termelők szervezett formában beszállítói lehessenek a badacsonyi  vál-
lalkozásoknak.

Programom további részeit örömmel megvitatom mindenkivel a http://bada-
csonymaskent.blog.hu/ oldalon, ahová mindenkit hívok! 

Természetesen rendelkezésre állok az alábbi elérhetőségen is:
e-mail: bekassyj@gmail.com
Telefon: 06 70/382 9210

Tisztelettel:

Békássy János
független polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
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Laposa Bence, 33 éves, agrármér-
nök.

Akik ismernek tudják rólam, hogy
mit jelent nekem Badacsony.
Magyarország, sőt a világ leggyönyö-
rűbb helye, ahol mindent megtalál az
ember, ami a boldogsághoz kell. Nem
tudnám máshol elképzelni az életem,
csak itt, ezen a csodás vidéken. 

Szeretem Badacsonyt, mint ahogy
az itt lakók többsége is szereti. Sze-
retetünk ugyan aggódással vegyül,
amikor arra gondolunk, hogy
néhány település a mi adottságaink
töredékével hova jutott. Gondoljunk
csak Villányra vagy néhány Balaton-
parti településre. Badacsony egy óri-
ási, de sajnos kiaknázatlan kincs.

Bármilyen összetételű is legyen a tes-
tület, minden ügyet támogatni fogok,
amely a badacsonyiak érdekét szol-
gálja és munkahelyeket teremt.
Azonban egy dologban őszintén kell
fogalmaznunk: ipari beruházások
révén létrejövő munkahelyekre nem
számíthatunk. A befektetők manap-
ság a jóval olcsóbb munkaerőt kíná-
ló országokat és a nagyvárosokat
veszik célba. Városunk számára a
hosszútávú biztonságot és a munka-
helyeket a turisztikai jellegű fejlesz-
tések jelentik. El kell mozdulnunk a
tömegturizmusról a minőségi turiz-
mus irányába. Ehhez természetesen
a városnak pályázati forrásokra is
szüksége lesz. Ebben is előrelépésre
van szükségünk, hiszen települé-
sünk adottságaihoz képest az ide
érkező összegek nagysága elenyésző.
Azon leszek, hogy minden fórumon
lobbizzunk azért, hogy Badacsony
sokkal sikeresebb legyen a pályáza-
tokon. Hatalmas feladat áll előttünk,
amelyben mindenkinek segítenie
kell: akár munkával, ötletekkel, akár
csak támogató szavakkal. Mert a hit-
vallásunk egy: Szeretjük Bada-
csonyt!

Ha Ön is úgy gondolja, hogy szak-
értelmemmel, ötleteimmel, munkabí-
rásommal segíteni tudom Badacsony
fejlődését, ha úgy gondolja, hogy
helye van a testületben a fiatalos
lendületnek és az együttműködési
szándéknak, akkor kérem tiszteljen
meg szavazatával.

Köszönettel: 
Laposa Bence

független képviselőjelölt

Hidvéginé Mejlinger Anita bada-
csonytomaji lakos vagyok, a FIDESZ-
KDNP jelöltje.

Gyermekkorom óta itt élek. Tanul-
mányaimat a helyi általános iskolá-
ban végeztem.

Aktívan vettem részt minden váro-
si rendezvényen gyermekként,majd
később felnőttként is. Boldogan sze-
repeltem az irodalmi színpadok
műsoraiban és a templomban.

2003-ban végeztem a Kereskedel-
mi És Ipari Szakmunkásképző Inté-
zetben Tapolcán. Munka mellett leé-
rettségiztem,majd kereskedő-és bolt-
vezető képesítést szereztem.

Badacsonytomajon eladóként dol-
goztam az 51-es számú ABC-ben
majd az Irka-Firka papír-írószer bolt-
ban.

A hosszú évek alatt szerzett
tapasztalataim alapján úgy döntöt-
tem egyéni vállalkozó leszek,ami a
mai napig működik. Szeretek embe-
rek között lenni,érdekel az életük,
örömeik és gondjaik.

Lehetőségem nyílt,hogy elvégez-
zem a szociális gondozó és ápoló tan-
folyamot. Nagyon szép feladatnak
tartom az idősekkel való törődést. A
jövőben szeretnék segíteni
nekik,amiben tudok.

Az évek során képeztem
magam,német nyelv tudással és szá-
mítógépes ismeretek megszerzésé-
vel.

2007. decemberében megszületett
Zoltán nevű kisfiam,akit egyedül
nevelek. Az óvodában Szülői Munka-
közösségi tag voltam,aktív szerepet
vállaltam a gyerekek érdekében.
Fiam most első osztályos. Igyekszem
az iskolában is folytatni a közösségi
munkát.

Nagyon fontosnak tartom,hogy
városunk ifjúsága jól képzett
legyen,olyan munkahelyeket teremt-
sünk,hogy itt maradjanak. 

A legfontosabb feladat,hogy a múlt
értékeit megtartva,a térség jövőbeni
fejlődése és a helyi lakosok boldogu-
lása biztosítva legyen.

Ehhez a célomhoz kérem az Önök
támogatását. Kitartó munkával azon
leszek,hogy ezek a mindannyiunk-
nak fontos feladatok megvalósulhas-
sanak és ezek gyümölcsét az idő-
sebb generációk is élvezhessék még.

Előre is köszönöm a bizalmukat.
Tisztelettel:

Hidvéginé Mejlinger Anita,
a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje

Tisztelt
Választópolgárok!

Tisztelt
Választópolgárok!

Régi badacsonytomaji család sar-
jaként Nemestördemicen születtem.
Tanulmányaim befejezése után felső-
fokú végzettségű hivatásos katona-
ként szolgáltam hazámat.

Nyugdíjasként 1992. óta Badacso-
nyörsön élek – rendezett családi hát-
térrel. 

A közélet aktív résztvevőjeként
1993-tól a BÖÉE alapító tagja, majd
1995-től 2008-ig elnöke voltam. Ala-
pító elnöke vagyok a Polgárőr Egye-
sület Badacsonytomajnak (PEB)

1998-2010-ig Badacsonytomaj
Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek tagja – alpolgármester  voltam.

Munkámat az emberek ismerik és
elismerik. Jelszavam továbbra is :
„Fejlesztés és biztonság a lakosság
életminőségének növeléséért.”

Tapasztalataim vannak az önkor-

mányzati munkában. Kiemelt figyel-
met kívánok fordítani a képviselő-
testületi munka összehangolására,a
lakossági összefogás érvényesülésé-
re, a település részek harmonikus
fejlesztésére.

Szociális érzékenységem közis-
mert. Szeretném segíteni az óvodai-
iskolai nevelés, oktatás hatékonysá-
gát, a civil szervezetek tevékenységét,
a vállalkozások, emberek munkáját
és boldogulását, a település fejlesz-
tését.

Kérem a választópolgárokat fejez-
zék ki bizalmukat szavazataikkal a
szavazólistán 3. helyen szereplő
Mórocz Istvánra.

Mórocz István (1940. 06. 30.,
A. n: Szecsődi Anna)

ny.alezr., 
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Családom generációk óta badacsonytomaji és engem is ezer szál fűz a

vidékhez. Mindig itt kerestem a boldogulást és nagyon szeretném, ha gyer-
mekeim is helyben maradnának. Tudom, hogy ez csak úgy lehetséges, ha
minőségi munkahelyeket kínáló, prosperáló és pezsgő kulturális élettel bíró
településsé formáljuk Badacsonytomajt.

Huszonöt éve foglalkozom vendéglátással, kis pincevendéglőből fejlőd-
tünk jelentős turisztikai szolgáltatóvá. Munkám során sok tapasztalatot, kap-
csolatot szereztem, melyeket szeretnék a helyi közösség javára fordítani.
Badacsonytomaj kiváló adottságokkal rendelkezik. Ősi település, ősi borvi-
dék, egy csodálatos hegy lábánál, a Balaton partján. Erre szokták monda-
ni, hogy elrontani sem lehet. Vagy mégis? Ilyesmiken morfondíroztam, ami-
kor képviselőnek jelentkeztem. 

Nagy Miklós Barnabás
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
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Engedjék meg, hogy bemutatkoz-
zak, és pár gondolatot hadd osszak
meg Önökkel.

Vincze Péter vagyok, tősgyökeres
badacsonytomaji. Varga Mária és
Vincze József gyermekeként láttam
meg a napvilágot 1990. szeptember
10-én. A településhez való kötödé-
sem erős, és elég régre nyúlik: déd-
nagyapám Pintér Domonkos a még
működő badacsonyi bazaltbánya
szerszámkészítő mestere volt.

Jelenleg a veszprémi Pannon
Egyetem, Gazdaságtudományi Kará-
nak, Turizmus-vendéglátás szakos
végzős hallgatója vagyok. Fiatal
korom ellenére tisztában vagyok az
érdekképviselet fontosságával, fele-
lősségének súlyával. Naponta gya-
korlom azt magam is, mivel egyete-
mi tanulmányaim mellett a Gazda-
ságtudományi Kar Hallgatói Önkor-
mányzatának elnöki pozícióját töl-
töm be, immáron második éve. Mun-
kám során, egyetemista társaim fel-
merülő problémáit oldom meg. Emel-
lett, a pár főstől egészen a több ezres
hallgatói rendezvények főszervezője-
ként próbálom a Pannon Egyetem
közösségi és kulturális életét fellen-
díteni. A jövőben szeretném, hogy az
itt megszerzett tudás és tapasztalat,
valamint a rendelkezésemre álló kap-
csolatrendszer, teljes mértékben
Badacsonytomaj Város, és lakosai
számára hasznosuljon. 

Fontosnak érzem városunk kul-

turális életének, szórakozási lehető-
ségeinek minőségi fellendítését.
Hiszem, hogy a helyi vállalkozások
támogatásával, további munkahe-
lyeket tudunk teremteni, ezzel tud-
juk polgáraink anyagi biztonságát
megteremteni. Különösen fiataljain-
kat szeretném településünkön
marasztalni. Valós alternatívát aka-
rok biztosítani nekik, hogy a
nagyobb magyar városok, vagy a kül-
földi kitelepülés helyett a mi telepü-
lésünket válasszák életre, munkára. 

Térségünk turisztikai lehetőségei
nincsenek eléggé kiaknázva, azt sze-
retném, ha településünk az aktív
turizmus magyar fellegvárra lenne. A
Badacsony adta természeti lehető-
ségeket kell kihasználnunk, és azt
megismertetni országunk utazókö-
zönségével! Messzemenőkig hiszek
benne, hogy városunk híres lehet a
jövőben arról, hogy az aktív pihenés
mellett, teljesen ki tudnak kapcso-
lódni.  

Hiszem, hogy összetartással és
kemény munkával, mi badacsonyi-
ak, együtt nagy dolgokat vihetünk
véghez. Községünk gyarapítására
szeretném alárendelni jövőmet a
tisztséghez kellő alázattal, tiszta,
átlátható munkával!

Kérem belátásuk szerint, támo-
gassák szavazatukkal ambícióimat!

Köszönettel:             Vincze Péter
badacsonytomaji lakos,
független képviselőjelölt

Tisztelt Badacsonytomajiak, Badacsonyiak,
Badacsonyörsiek!

„A madarak énekelnek a vihar
után. Az emberek miért nem tudnak
örülni annak a napsütésnek, ami
nekik jut?” (Rose Kennedy)

Szépkorúak és fiatalok, férfiak,
asszonyok, lányok, fiúk!

Születésemtől kezdve Badacsony-
tomajon élek. A Nagykör és Kiskör
úton, a téren, a domboldalon volt a
játszóterünk. Annyi időt töltöttem
távol, míg a középiskolát elvégeztem
Keszthelyen. Férjemmel 3 gyermek-
et neveltünk fel, 2 unoka nagyszü-
lei vagyunk.

17. éve dolgozom az iskola kony-
ha vezetőjeként, az óvoda, iskola,
nyugdíjasok, dolgozók étkeztetése a
feladatunk. Ez idő alatt elég sok ren-
dezvényen, stb. bizonyítottuk, hogy
egy „kicsit” jól csináljuk a dolgunkat,

igaz sokszor a háttérben.
Most érett meg a gondolat, hogy jó

lenne közelebbről megismerni a lehe-
tőségeket a település életének vál-
toztatásában. Sok a probléma –
utak, járdák, csapadék elvezetés, ját-
szóterek, parkok – és még sorolhat-
nám. 

Ha bizalmat szavaznak nekem,
főleg a szociális és humán ügyek
területén szeretnék elmélyülni a
segítségnyújtás, gondviselés problé-
máiban, lehetőségeiben. Fontosnak
tartom, hogy a helyi fiatalok a tele-
pülésen találjanak megélhetést és
lakhatást, illetve a már elköltözöt-
teknek legyen miért visszatérni.

Szeretném felkarolni az állatvéde-
lem ügyét is – kapcsolatok kialakí-
tása a környező állatmenhelyekkel.

És van egy álmom. Hogy újra
együtt ünnepel, egy asztalhoz ül,
beszélget Badacsonytomaj ma még
megosztott, széthúzó lakossága. Mert
abban, hogy bántsuk egymást
nagyon jók vagyunk. Ahhoz, hogy
próbáljunk újra közeledni egymás-
hoz az kell, hogy először maga a veze-
tés – polgármester, képviselők –
legyen együttműködő és ezt sugá-
rozzák az emberek felé is.

Én ígérni nem tudok és nem is
akarok, mert azt, hogy honnan lehet
elvenni és hová kell tenni, csak
akkor lesz látható, ha ismerem a
lehetőségeket.

E lehetőségek megismeréséhez
kérem az Önök, a Ti segítségeteket.

Bizalmatokat előre is köszönöm!
Tisztelettel és üdvözlettel:

Lukácsné Ella
független képviselőjelölt

Tisztelt Leendő
Választóim!

47 éves, szombathelyi születésű,
műszerész végzettségű, – másodál-
lásban – vállalkozó vagyok. 17 éve
élek Badacsonytomajon, de már 18
éves korom óta kötődöm a település-
hez. 1985-ben itt ismertem meg a
feleségemet, legnagyobb támogató-
mat, Kun Istvánnét, akit bizonyára
mindenki ismer, főleg akinek elin-
tézni valója akadt a szemétszállítás-
sal, hiszen Ő volt az ügyintézőjük.
Drága anyósomat, Kalmár Magdol-
nát a régi PEPSI-ből és a nyugdíjas
klubból; testvérét, a napokban saj-
nos elhunyt Kalmár László író-törté-
nészt a település kulturális közéleté-
ből is biztosan sokan ismerik. Gyer-
mekeink, Eszter, Szabolcs és Roland
itt végezték el az általános iskolát, én
pedig azóta is azon dolgozom, hogy

megértsék, hogy előbb-utóbb érde-
mes és kifizetődő lesz nekik, ha
badacsonytomaji kötődésüket nem
veszítik el. 

Apaként tapasztalatból tudom,
hogy nem egyszerű a fiatalok dolga,
de nekünk, mint szülőknek az a fel-
adatunk, hogy segítsük őket, aho-
gyan tudjuk. Családapaként és vál-
lalkozóként is, mind a magánélet-
ben, mind a munkámban a tisztes-
séges, becsületes életre, munkára
törekedtem. Sok megoldandó prob-
léma vár ránk a településen, szeret-
ném kivenni a megoldásukból a
részem, ha Önök is támogatnak
ebben. Ha vicces politikus lennék,
biztosan azt írnám, hogy villanysze-
relőként amúgy is fényt viszek a tele-
pülés életébe. De nem vagyok politi-
kus, így csak annyit írnék, kérnék
Önöktől, segítsenek és támogassa-
nak abban a célomban, hogy Bada-
csonytomajt újra egy fiatal-, idős-,
egyedülálló-, családos-, pályakezdő-,
munkát vállalni akaró-, nyugdíjas-,
foglalkoztatott-, vállalkozó- barát
várossá tegyük. 

Egyszóval szeretném, ha el tud-
nánk érni, hogy a lakosok ne csak a
táj szépsége és a családi kötelékek
miatt szeressenek itt élni, de tudja-
nak és szeressenek saját, mindenna-
pi életük miatt is! 

Kívánom, hogy a leendő képviselő
testület lehetőségeihez mérten, de
maximális erőbedobással dolgozzon
ezen! 

Köszönettel: 
Kun István

független képviselőjelölt

Tisztelt
Badacsonytomajiak!

Berecz Nikolett Erika 26 éves
badacsonyörsi lakos vagyok. Gyöke-
reim több generációra vezethetők
vissza, szüleim és nagyszüleim is itt
találták meg boldogságukat. Iskolá-
imat Badacsonytomajon kezdtem,
majd a Pápai Református Kollégium
Gimnáziumában érettségiztem, dip-
lomámat a Pécsi Tudományegyete-
men szereztem. Jelenleg a Bada-
csonytomaji Polgármesteri Hivatal
ifjúsági- és sportreferenseként tevé-
kenykedem. A sport gyermekkorom
óta életem alapja, 14 éve sportolok
aktívan. A mozgás iránti szeretetem
vezérelt a sportedzői pályára is, ahol
felébredtek bennem a tanári ambíci-
ók, hiszen szerettem volna minél

több gyermekkel megismertetni a
sport szeretetét, szépségét. 2010-ben
kezdtem el a helyi általános iskolá-
ban gyermekek oktatásával foglal-
kozni, ahol örömmel tapasztaltam,
hogy rengeteg gyermekkel sikerült
megszerettetnem a sportot, a kézi-
labdát. Sportszakemberként külön
örömmel tölt el, hogy iskolán kívüli
programjainkon az idősebb korosz-
tály mellett egyre több badacsonyto-
maji, badacsonyörsi, badacsonyi
gyermek, fiatal vesz részt aktívan.  

Itt lakom, de nem csak lakni,
hanem élni is itt szeretnék! A képvi-
selő felelőssége választópolgárait, a
település lakosait képviselni, érde-
keit védeni, érte tenni és küzdeni. A
választópolgár döntése a legmegfele-
lőbb jelöltre voksolni, általa a telepü-
lést előbbre vinni, céljait megfogal-
mazni, a képviselő tettei által azokat
elérni és megvalósítani. Csapatjáté-
kosként őszintén hiszem, hogy
Önökkel együtt, közösen, egymásért
és Badacsonytomajért többet tehe-
tünk. Kérem, szavazatukkal támo-
gassanak és támogassák Krisztin N.
László polgármesterjelöltet és képvi-
selőjelöltjeit, mert együtt vagyunk
erősek! Programunkat közös kiad-
ványunkban olvashatják. 

Számíthatnak rám, számítok
Önökre!

Berecz Nikolett Erika 
független képviselőjelölt

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelt Választópolgár!
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A Kocsis névvel sok
mindent megörököltem!
Nagyapám vincellér volt
az Eszterházy birtokon,
megtanított, hogy szőlő-
művelésből meg lehet élni
ezen a tájon. Édesapám
nevét, valaha sűrűn szá-
jára vette a falu, de ma is
nagyon sokan az „Endre-
bótba” járnak vásárolni.
Ő arra tanított, hogy a
kereskedelem és vendéglátás is biz-
tos megélhetést ad. Közel 5 évtized
élet és 30 év vállalkozói tapasztala-
tával, ezt egyre kevésbé érzem így.
Először csak próbáltunk több lábon
állni, és a Zöldséges mellett a”Vén-
Kocsis” vendéglőt, majd helyben,
újabb üzleteket nyitva szinten tarta-
ni magunkat. De évről-évre, egyre
kevesebb lehetőség, és egyre több
idegeskedés mellett tapasztalom,
hogy itt lehetetlen szezonális munká-
ból, egy 4 fős család tisztes megélhe-
tését biztosítani.  Magam is megijed-
tem, hogy egy ilyen faluban milyen
jövő vár gyermekeimre! Rákénysze-
rültem, mint az itt lakók többsége,
hogy egész éves megélhetésről gon-
doskodjak családomnak.  Sokakkal
ellentétben nem külföldre mentem
dolgozni, nem költöztem el végleg,
hanem a kétlaki életet választottam.
Legfontosabbnak a gyermekeim
magas szintű taníttatását tartottam,
ezért Zalaegerszegen telepedtünk le.
Itt pár éve nyitottam pizzériát egy
bérelt üzletben. A munkába felesé-

gemet, gyermekeimet is
bevonva tudok az év
másik felében badacsonyi
üzleteimben is dolgozni és
több mint 20 ember,- csa-
lád megélhetéséhez hoz-
zájárulni. Fentiek miatt is
fontosnak tartom egy fej-
lődő,   lakhatóbb, az itt
élőknek éves szinten és
hosszútávon is megélhe-
tést adó, a fiataloknak is

teret nyújtó város megteremtését.
Olyat, ahova gyermekeink, akár a
külföldi munka,   tudás,- tapaszta-
lat,- tőke megszerzése után is szíve-
sen térnek vissza, kezdenek vállalko-
zásba, alapítanak családot  és nem
itt hagyják magukra, vagy viszik el
maguk után szüleiket is. Fontos a
vállalkozók, a munkahelyteremtés
támogatása, mert segítheti az élet-
színvonal emelkedését, lefékezi váro-
sunk elöregedését! Fontosnak tar-
tom a térségi vezető szerep megerő-
sítését és jó viszony kialakítását a
szomszéd településekkel! Célom,
hogy 5 év múlva az ország egyik leg-
dinamikusabban fejlődő városában
élhessünk! Nem hiszek a képviselők
mindentudásában, de hiszem, hogy
a „zemuttnyoccév” ellenségeskedé-
sét elfelejtve, egymással összefogva
nagyot léphetünk előre! Várom
javaslatát, hogy Önt képviselhes-
sem: kocsisendrezs@gmail.com  

Kérem, támogasson szavazatával!
Köszönöm:        Kocsis Endre Zsolt  

független képviselőjelölt

Csináld úgy, mintha sajátod lenne! 
Vállalkozói szemlélettel a változásért!

Nagy Lajos vagyok, nyugállományú rendőr főtörzs-zászlós, Badacsonyto-
maj, Bercsényi u. 16. sz. alatt élek családommal együtt. 

Két cikluson keresztül tagja voltam a képviselő-testületnek és bizottsági
elnöki feladatot is elláttam. 

Felügyeltem és segítettem a Városüzemeltető Kft. tevékenységét, figyelem-
mel kísértem a beruházásokat. 

Gyakran jártam a települést, gyűjtöttem a problémákat és kapcsolatot tar-
tottam az emberekkel. 

A település lakójaként, kitüntetettjeként továbbra is szívemen viselem
Badacsonytomaj sorsát, ezért döntöttem úgy, hogy indulok képviselőjelölt-
ként az önkormányzati választásokon.

Kérem, ha bíznak bennem, szavazzanak rám!
Nagy Lajos

független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Elsősorban szeretném megköszön-
ni mindazoknak, akik az elmúlt négy
év során bíztattak, kitartottak mel-
lettem és észrevételeikkel segítették
képviselői munkámat. Igaz magyar
hazafiként, katolikus emberként az
igazságérzetem által vezérelve az itt
élő emberek érdekeinek figyelembe-
vételével hoztam és szeretném hozni
a döntéseimet. 

Igaz az elmúlt négy év után sok
minden megfordult a fejemben. De a
rengeteg felkérés és jó szándékú bíz-
tatás valahol azt sugallja számomra,
hogy a közösséggel hasonló a véle-
ményem a település jelenlegi helyze-
téről. Örökre megtanultuk, hogy a
békesség, a képviselői alázat és egy-
más tisztelete nélkül a közös célok
megvalósíthatatlanok. Úgy gondo-

lom, becsületes és tisztességes kép-
viselői hozzáállás, a határozott és
átgondolt döntések hozhatnak előre-
lépést Badacsonytomajnak azokkal
az emberekkel karöltve, akik a tele-
pülés fejlődéséért jó szándékkal
összefogni képesek, a települést
sajátjuknak érzik. A kötelező felada-
tokat maradéktalan biztosítása után
a legfontosabb (csatornázás , fő utca
rekonstrukció, strandfejlesztés.stb)
önként vállalt feladatokat az önkor-
mányzat gazdasági programjában
mielőbb szerepeltetni kell, pályázati
vagy egyéb kormányzati  forrásokból
pedig megvalósítani. Földrajzi fekvé-
sünkből adódó környezetünkhöz
elérhető fejlesztési célokat szüksé-
ges kitűzni, a településfejlesztési
koncepció útmutatása alapján és a
lakossággal együtt működve kidol-
gozni, ahogy ezt  Balatonfüred teszi.
Úgy gondolom, hogy csak azután
leszünk érdekesek a komoly befek-
tetők és munkahelyteremtő beruhá-
zók számára, ha településünk olyan
képet mutat, amiért nekik is majd
megéri Badacsonytomajon fejleszte-
ni. És ezek a befektetők, beruházok
mindennél fontosabbak ,hogy kiöre-
gedő településünkről a még itt
maradt fiatalok és családok megél-
hetése ne a  létbizonytalanság ajta-
ján kopogtasson.

Kérem szavazatukkal támogassa-
nak, hogy munkámmal hozzájárul-
hassak fentiek megvalósításához. 

Forintos Ervin,
a Fidesz-KDNP 

képviselőjelöltje

Tisztelt
Választópolgárok!

Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzat Képviselő-testület tagjaként
öt évet töltöttem el az önkormányza-
ti munkában. A 2010.-2014. évi cik-
lus lezárult, ezért számot vetettem
magamban melyek azok dolgok,
amelyeket jól végeztünk, és hol van
javítani való, mit kell a jövőben más-
ként csinálni. 

Badacsonytomaj jövőjéről van szó,
ezért a célom, hogy tegyünk azért,
hogy Badacsonytomaj mint Balaton
parti település visszaszerezze  köz-
ponti szerepét ebben a térségben.
Ennek érdekben a következő jövőt
építő törekvéseket fogalmaztam meg: 

Érdemi munkára ösztönző Képvi-
selő-testület kialakítása, ahol a kép-
viselő kemény, önzetlen, a település
érdekeit az egyéni érdek elé helyező,
kitartó munkát képes végezni, amely
nem az éjszakába nyúló testületi ülé-
sek, és a követhetetlen napirendek
számában, szócséplésben merül ki. 

Nagyon fontosnak tartom az
anyagi eszközökkel való megfelelő
gazdálkodást. A kötelezettségek tel-
jesítése után, a költségvetésben ren-
delkezésre álló pénzeszközök meg-
felelő célokra történő felhasználását.
Gondolok itt a pályázati lehetőségek-
hez önerő megteremtésére, amelyek
még több pénz tud hozni a település-
nek. 

A tervezett felújításokat, munkála-
tokat a település infrastrukturális
fejlesztésivel, utak, járdák felújítá-
sával, kiépítésével kell kezdeni, mert

ha rendben lesznek az alapok, akkor
tovább gondolkodhatunk a település
arculatának kedvező kialakításához. 

Fel kell tárni, hogy a település fej-
lődését szolgáló beruházások elindí-
tása miért maradt el, újabb és újabb
tárgyalásokat kell kezdeményezni,
talán már siettetni is kell a beruhá-
zások megvalósítását, amelyek az itt
élő emberek életminőségét, komfort-
érzetét javítják. Gondolok itt konkré-
tan az új kereskedelmi központ és az
idősek otthonának létrehozására, a
hathektáros terület hasznosítására.  

Elemi érdeke a városnak a vállal-
kozások támogatása, munkához jut-
tatása. Minél több vállalkozás sike-
res, annál több munkahely jön létre,
és ez nagyon fontos az itt élő polgá-
rok megélhetése szempontjából. 

A település jól működő borturiz-
musa mellett, újabb irányvonalak
megteremtését is ki kell alakítani,
azért hogy a másféle érdeklődési kör-
rel rendelkezők számára valamint az
idelátogatók számára legyen minél
több vonzóerő. 

Munkám során szeretném a lakos-
ságot minél többször megszólítani,
velük együtt elgondolkodni, ötletei-
ket, javaslataikat figyelembe venni,
mert elengedhetetlenek a közös
célok, amelyekkel kialakíthatjuk a
felemelkedő utat Badacsonytomaj
település életében. 

Orbán Péter 
független polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!



Weller Andrásné vagyok, bada-
csonytomaji lakos. Vállalkozásom-
ban végzett munkám során közelebb
kerültem az itt élő emberekhez, meg-
ismerhettem problémáikat, elvárá-
saikat. Ez inspirált arra, hogy részt
vegyek a Badacsony Céh Turisztikai
Egyesület munkájában, ahol 2008
óta elnökségi tagként próbálok tenni
a turizmus fejlesztéséért, városunk
haladásáért. Programok, rendezvé-
nyek kapcsán rendszeresen részt
vettem közösségi munkákban, ami
ismét alkalmat adott arra, hogy fel-
ismerjem a helyi lakosság igényét
egy élhetőbb város iránt.

Az elmúlt 4 év sokak számára és
számomra is kiábrándító és lehango-
ló volt. A testület tagjai közt keletke-
zett ellentétek és gyűlölködés miatt
sajnos háttérbe szorult az a cél,
amire önmaguk, önként felesküd-
tek. Háttérbe szorult az itt élők érde-
ke, városunk fejlődése. Ígéretek lóg-
nak a semmiben, sokan csalódot-

tak, becsapva érzik magukat. ( Csa-
tornázás, utak, munkahelyek….
sorolhatnám.) A kulturális élet szin-
te alig van jelen. Ezen hozzáállás
eredményei közé sorolható nem utol-
só sorban a közösségi élet megrom-
lása, az emberek érdektelensége,
amin egyáltalán nem csodálkozom.

Mindenekelőtt a legfontosabb fel-
adatok közé sorolnám a közösségi
élet újraélesztését, hiszen minden itt
élő lüktető része településünknek.
Minden feladat és munka elvégzése
során szükség van a véleményükre,
támogatásukra, segítségükre. Sok-
szor kis apróság is nagy segítség!
Közösen, kollektív gondolkodással
kell megtalálnunk és megteremte-
nünk azt a békés utat, amely lehe-
tővé teszi a lakosság megelégedését.
Élnünk kell a helyi adottságok szám-
talan lehetőségével, a tehetséges és
dinamikus fiatalság erejével és az
idősebb korosztály bölcsességével,
tapasztalatával.

Úgy gondolom, hogy a nehéz gaz-
dasági helyzet ellenére meg lehet és
meg kell találni azokat a kitörési
pontokat, melyek élőhelyünk fel-
emelkedését szolgálja.  Nem ígére-
tekkel hanem tettekkel és odaadás-
sal szeretnék dolgozni ezen célokért,
egy kiegyensúlyozott gazdasági hát-
térrel rendelkező, békés, tiszta, élhe-
tő város megvalósulásáért.

Mindezen célok érvényesüléséhez
szeretném kérni az önök segítségét,
bizalmát! Hiszem, hogy Badacsony-
tomaj többre hivatott és lakói több-
re érdemesek!

Kérem, hogy szavazatával támo-
gasson! Köszönöm megtisztelő figyel-
müket: Weller Andrásné 

független képviselőjelölt
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Családom generációk óta él Bada-
csonyban, átélve annak fényes és
kevésbé fényes napjait. Feleségem-
mel három gyermeket nevelünk.

Jómagam 1995 óta érdeklődöm az
önkormányzat munkája iránt, és
tizenöt évig, mint képviselő, ebből
négy évig alpolgármesterként, igye-
keztem segíteni a település fejlődését.

1988 óta dolgozom a turizmusban
és 7 éve veszek részt a turisztikai
egyesület vezetőségének munkájá-
ban.

A felhalmozódott tapasztalatok bir-
tokában, úgy érzem, képes vagyok
segíteni a települést polgármester-

ként, továbblépni egy olyan útra,
amely elvezet ahhoz a Badacsony-
hoz, ahol nem kell ősszel a munka-
képes lakosság nagy részének külföl-
di álláshirdetéseket nézegetnie.

A turizmus Badacsonytomajnak
nem csak adottsága kell, hogy
legyen, hanem lehetősége, hogy az
Önkormányzat, mint Badacsony leg-
nagyobb vállalkozója olyan mértékű
anyagi önállóságra tegyen szert,
amely garantálja, hogy semmilyen
kormányzati pénzügyi politika ne
hozhassa olyan helyzetbe, mint
2003-2012 között. 

Badacsony borászata hatalmasat
fejlődött az elmúlt időszakban, emel-
ve a település hírét, ezt kell kihasz-
nálni ahhoz, hogy más, helyben
megtermelt termékeket is bevezes-
sünk a piacra.

Badacsonytomaj olyan piac, ahol
egy évben több millió turista fordul
meg. Ez kitűnő lehetőség arra, hogy
helyben adjuk el helyi termelők por-
tékáit, illetve helyi termelők szerve-
zett formában beszállítói lehessenek
a badacsonyi  vállalkozásoknak.

Programom további részeit öröm-
mel megvitatom mindenkivel a
http://badacsonymaskent.blog.hu/
oldalon, ahová mindenkit hívok! 

Természetesen rendelkezésre állok
az alábbi elérhetőségen is:

e-mail: bekassyj@gmail.com
Telefon: 06 70/382 9210
Tisztelettel: Békássy János

független képviselőjelölt

Tisztelt
Választópolgárok!

Tisztelt
Választópolgárok!

Köszönöm, hogy támogató aláírá-
suk segítségével elsőként regisztrál-
hattam képviselő jelöltként! Köszö-
nöm, hogy sikert kívántak! 

Mórocz István Ferenc vagyok, 65
éves, itt élek születésem óta, itt ala-
pítottam családot. Feleségem is itte-
ni születésű, két felnőtt fiunk van.

Városunk most választás előtt áll,
ezért óriási az önök felelőssége!

Badacsonytomaj városa és lakos-
sága megfizette és megfizeti a tanu-
lópénzt. A korábbi képviselő-testüle-
tek és polgármester tevékenysége,
mint mindenki tudja hatalmas
kudarc volt, óriási anyagi és erköl-
csi veszteséget okozott. Az ígért és
elmaradt beruházásokkal, - mint az
idősek otthona, vagy a hatalmas
veszteséggel járó termálkút fúrás
trükkje, a bevásárló központ körüli
ingatlanspekuláció, a közösségi ház-
nak nevezett városháza több milliós
botránya, hatósági bírságok, bünte-
tések, a100 milliós kilátó építése és
megnyitása körüli anomália és a
Svájci frank alapú Vulkán kötvény
több tíz milliós kamatainak fizetése
- elvonták a város fejlesztési forrása-
it. Óriási az önök felelőssége, ha
olyan képviselőket választanak újra,
akik tönkretették és anyagi és erköl-
csi csődbe juttatták a várost. Olya-
nokat, akik megbuktak nem megfe-
lelő munkavégzésük miatt, akik
forognak, mint a szélkakas ahonnét
a szél fúj, vagy egyszerűen azért
indulnak, hogy szavazatokat vigye-
nek el. Nem hangzik el véleményük

soha a város közéletéről, mégis vala-
melyik párt jelöltjei!

Figyelmükbe ajánlom, ahogyan
tüntetést szerveztek a volt képvise-
lők a volt alpolgármester vezetésével
megtéveszthető emberek részvételé-
vel, azzal is országosan rombolva
városunk jó hírét. Ha az Állam nem
siet városunk segítségére 2013 ele-
jén, ma már nem képviselő-testület,
hanem csőd biztos irányítja a telepü-
lést. Éveken keresztül a közmeghall-
gatásokon és más fórumokon is fel-
hívtam a figyelmet a focicsapat támo-
gatására, a bányász emlékműre, a
hibás irányra és a rossz városveze-
tésre, ami sajnos mind a mai napig
igaznak bizonyult.

Tisztelt választó polgárok!
Megválasztásom esetén, a legjobb

tudásom szerint becsülettel szolgá-
lom a várost és lakosságát. Felké-
szültem arra a nem kis felelősségre,
ami az emberek és a város szolgála-
tával jár.

Kérem, szavazzanak bizalmat új
összetételű képviselő-testületnek,
Badacsonytomaj város másik pol-
gármester jelöltjének!

Szavazzanak bizalmat Mórocz Ist-
ván Ferencnek az önök képviselő
jelöltjének!!

Tisztelettel: 

Mórocz István Ferenc 
független képviselőjelölt

Badacsonytomaj városa jobbat 
és többet érdemel!

Tisztelt Választópolgárok!

Dér Tibor vagyok, 44 éves nős,
feleségemmel és gyermekünkkel
Badacsonyban élek.

Nyugalmazott tűzoltóként jelenleg
szálláskiadással foglalkozom. 

Egész életemben közösségben
éltem és dolgoztam, ezért is volt szá-
momra megtisztelő, hogy a helyi hor-
gász egyesület elnökségi tagjává
választottak.

Mindig fontosak voltak számomra
az emberek, akikért tehettem, akik-
nek segíthettem.

Munkám során megtanultam,
milyen nagyszerű dolog  csapatban
együtt dolgozni.

Az elmúlt pár év néhány rossz
döntésének hatására és sokak bizta-
tására úgy döntöttem indulok kép-
viselőnek.

Tenni szeretnék az itt élő, dolgozó,
az ide látogató emberekért.

Úgy érzem VÁLTOZÁS kell!
Minden erőmmel, tudásommal

településünk fejlődését szeretném
szolgálni. Azt gondolom, csak össze-
fogással van a városnak esélye vál-
toztatni jelenlegi helyzetén.

Biztatok mindenkit, hogy menjen
el szavazni, és átgondolt jó döntést
hozzon!

Kérem szavazatukkal támogassák
Krisztin N. László polgármesterjelöl-
tet és képviselőjelöltjeit!

Programunkat közös kiadvá-
nyunkban olvashatják.

Bizalmukat tisztelettel megköszö-
nöm: 

Dér Tibor 
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
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Tisztelt Választópolgár!

Ruzsa Imre, Badacsonytomajon
élő lakos vagyok. A 2014. október
12-én tartandó helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármesterek álta-
lános választásán független jelölt-
ként kívánok indulni, mint önkor-
mányzati képviselőjelölt.

1987. augusztus 13-án születtem
Székesfehérváron, 2000 óta élek
Badacsonytomajon. Általános isko-
lai tanulmányaimat itt fejeztem be,
majd ezután felszolgálóként végez-
tem Tapolcán. Ezt követte az érett-
ségi, illetve a vendéglátó technikus
képzés megszerzése. 2012-ben az
MLSZ által indított tanfolyam sike-
res játékvezetői vizsgát tettem. 

Azt gondolom, hogy mi, Bada-
csonytomajon élő lakosok – bár min-
denki életében eltérő a fontossági
sorrend - valamennyien látjuk, hogy
melyek azok a problémák, amelyeket
a jelenlegi önkormányzat nem akart
vagy nem tudott megoldani az elmúlt
évek során. Ilyenek például:

- munkahely teremtés,
- ifjúsági programok hirdetése,

szervezése
- a közterületek rendezettebbé

tétele,
- kulturális programok rendezése, 
- hagyományok megtartása, és fel-

elevenítése,
- a fiataloknak szórakozási lehető-

ségek kialakítása, biztosítása
- helyi piac kialakítása, helyi vagy

közeli termelők bevonásával stb.

Bár a hiányosságok, az elmulasz-
tott intézkedések felsorolása tovább
folytatható, én a legnagyobb gond-
nak inkább azt a magatartást és hoz-
záállást látom, ahogyan a jelenlegi
önkormányzat a problémákat keze-
li. Úgy vélem, Badacsonytomaj lako-
sainak azt kellene érezniük, hogy a
helyi ügyek intézésében nemcsak
négyévente, a választások alkalmá-
val vesznek részt.

A megoldás bennünk van!

Ruzsa Imre
független képviselőjelölt

"Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen."
(Széchenyi István)A képviselői munka közösség érde-

kében vállalt önkéntes feladat, mely
lelkiismeretes végzés esetén sok időt,
energiát igényel. Aki első ízben vál-
lalkozik e feladatra, meglepődik a
rengeteg olvasnivaló láttán, mely ráa-
dásul szaknyelven van fogalmazva.
Nincs bennük főszereplő, nem egy
több szálon futó komikus, vagy tra-
gikus olvasmányos sztory . Ma, ami-
kor az információt legnagyobbrészt
képernyőn kapjuk és az olvasás
“divatjamúlt”, komoly feladatot
jelenthet pár nap alatt akár párszáz-
oldalas anyagokat átrágni, márpe-
dig enélkül a képviselő nem tud
képbe kerülni, nem tud saját véle-
ményt alkotni, felelősen dönteni.
Szavazógéppé válhat. Volt már erre
példa Badacsonytomaj múltjában.
Az alapismeretek megszerzése sok
munkával jár. Törvények és rende-
letek, ki foglalkozik ilyesmivel szóra-
kozásból? Előterjesztéseket, beszá-
molókat megfogalmazni, kiállni – ha
kell – kamera elé, tárgyaló partner-
ként megjelenni... tisztában van-e
ezzel minden induló, vagy csak a zsí-
ros bödön közelébe kíván férkőzni?
Beszélni kell arról is, hogy vidéki
képviselő sem mutogathatja szőrös
lábait, nem használhat nyomdafes-
téket nem tűrő szavakat. Hivatalos
helyiségben különösen ügyelni kell a
szóhasználatra, akkor is, ha a vita
hevében nyomatékot kívánunk adni
a szavaknak.  Nem önmagát járatja
le a képviselő azzal, hogy nem tud
viselkedni, hanem az egész lakossá-
got, egész Badacsonytomajt!  Erre is

volt már példa városunkban. Aki
komolyan gondolja, hogy képviselné
lakótársait, nézzen magába és gon-
dolja át mi vezéreli. Közfeladatot
olyan vállaljon, aki önös érdekeit
félre tudja tenni! Közpénzzel olyan
bánjon, aki otthon is be tudja osz-
tani a pénzét! Tisztelt Badacsonyto-
majiak! Ha elegük van abból, hogy a
Balatonpart legelmaradottabb tele-
pülésévé vált lakóhelyünk, hogy a
munkahelyek hiánya miatt elmene-
külnek a fiatalok és az erősek, akkor
először is a jelenlegi vezetőt kell bizal-
munktól megfosztani és az új mellé
olyan képviselőket választani, akik
nem félnek és nem függenek senki-
től. Akik szívesen dolgoznának sokat
kevés tiszteletdíjért, akik a közösség
és nem önmaguk gyarapodását
tekintik céljuknak. A szavazófülké-
ben nem látja senki, hová húzzák
az ikszeket. A szavazófülkébe lépve
feledkezzenek meg félelemben tett
igéreteikről, felejtsék el a baráti és
családi kötelékeket és az azokból
következő “kötelező” ikszeket. Alkal-
mas, tisztességes, becsületes jelöl-
teknek adjanak lehetőséget, ha vál-
tozást akarnak. Bármi lesz a kime-
netel, azt  érdemeljük. Öt éven át!
Szeretettel várom Önöket hétfő- csü-
törtökönként 18.00-kor a Bazaltban
bérelt helyiségben közös ügyeink
átbeszélésére! Bejárat a Kisköz utcai
kapun, melyet 18.30-ig tartunk nyit-
va. Parkolás az udvarban is megold-
ható. 

Tisztelettel: Rajzó Ildikó
független képviselőjelölt

Tisztelt Lakótársaim!

2002-ben költöztem Badacsony-
tomajra, eleinte munkám miatt nem
mindig tartózkodtam itt. 2012 de-
cemberétől a Városüzemeltetés ügy-
vezetőjeként dolgoztam. Ez a 20 hó-
nap lehetőséget adott Badacsonyto-
maj problémáinak alapos megisme-
réséhez. Tudjuk, a Hegyből, a Vízből,
a szőlőből és a borból kell megél-
nünk. Jelenleg a Badacsony hegy
Fonyódnak több hasznot hoz, mint
nekünk! A hegyeinken lévő pincéket
nehéz megközelíteni az utak állapo-
ta miatt. A bort ugyan el lehet vinni,
hogy bemutassuk a messzebb élők-
nek, de a hegy és a tó helyhez kötött,

a látogatókat, nyaralóvendégeket kell
idecsalni. Ehhez élhető, virágos, tisz-
ta, rendezett település kell, ez sok
pénzbe kerül. Megközelíthető vízpar-
tunk a strandokat kivéve szinte
nincs is. A strandok folyamatos fej-
lesztése elengedhetetlen, a parti
sétány funkcióját is el kell látnia.
Badacsonytomaj üzemeltetésére,
rendben tartására fordított összeg
jelenleg harmada, fele pl. Fonyód,
Gyenesdiás ráfordításához képest! A
Városüzemeltetéstől – ezen keresztül
a várostól – elvont támogatás nem
megtakarítás, hanem a jövőnk veszé-
lyeztetése. Munkahelyek megtartá-
sa a legfontosabb, új munkahelyek
teremtése pedig csak a megnöveke-
dett vendégforgalomra épülő vállal-
kozások által látszik lehetségesnek.
Egyre több helyen teszik ingyenessé
a strandot és a parkolást, hogy
növeljék a vendégforgalmat, a több-
let adó és területbérletek ellensú-
lyozzák az ingyenességből fakadó
bevételkiesést. A rövid szezon meg-
hosszabbítása érdekében ki kell
használnunk minden lehetőséget,
ilyen az egyre felkapottabb kerékpá-
ros turizmus kiszolgálása is. A Bada-
csonyörsi állomás körüli terület ezt
a célt is szolgálhatná (még néhány
munkahely is létrejönne!). Az itt leír-
tak megvalósításáért dolgoztam
ügyvezetőként, képviselőként is ezt
tenném. 

Tisztelettel: Pásztor László
független képviselőjelölt

Tisztelt
Badacsonytomajiak!
Tisztelt Választók!

Bolla József vagyok, tapolcai szü-
letésű és 36 éve élek feleségemmel
Badacsonytomajon. A kettő gyer-
mekünk már kirepült a családi
fészekből és már saját útjukat járják.
Az alapvégzettségem gyártástervező
technikus. Képviselőként és bizottsá-
gi elnökként az Önök megtisztelő
bizalmából 1998-2006-ig kettő aktív
testületben tettem a dolgom telepü-
lésünk érdekében. Azért bátorkodok
ismét képviselőjelöltként indulni az
önkormányzati választáson, mert
úgy látom, hogy Badacsonytomajon
nem jól és nem jó irányba mentek a
dolgok az elmúlt 4 évben. A telepü-
lés és a képviselő testület megosztott

lett. A „4-ek”többségi szavazattal és
háttér irányítással nem jól vezették
a várost, hanem uralkodtak rajta. A
Kisfaludy házért kidobott 135 millió
forintot pályázati önrészként kellett
volna megtartani, mert milliárdos
nagyságrendben nyújthatott volna
fedezetet környezetünk fejlesztésére.
Lesújtó állapotú a Fő utcánk, a csa-
torna hálózatunk befejezetlen, nincs
városközpontunk, nincs egy normá-
lis ellátást biztosító üzletünk, és még
sorolhatnám. Vádaskodások, perek
sokasága, vezetők lecserélése, fogor-
vos ügy, stb. hergelték, ingerelték a
lakosságot, és közben önkormányza-
ti beruházásban Badacsonyőrsön
nem készült semmi, Badacsonyban
sem, Badacsonytomajon pedig ele-
nyésző dolgok.  A tervezett beruhá-
zásokhoz sok pénz kell, a megszer-
zéséhez és a pályázatok elnyeréséhez
pedig kapcsolati tőke és erős lobby
tevékenység.

Olyan testületnek szeretnék a
tagja lenni, amelyik egységesen gon-
dolkodik, és tud tenni Badacsonyto-
maj fejlődéséért és kizárja az egyéni
érdekek figyelembe vételét. Azt java-
solnám a választó polgároknak, hogy
pártállástól függetlenül, csak a jelöl-
tek személyét és alkalmasságát
nézve hozzák meg döntéseiket.
Ehhez kérném tisztelettel az Önök
támogatását és a szavazataikat.

Bolla József,
a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje

Tisztelt
Választópolgárok!



Az Önök bizalmából 2010 októbe-
rében elkezdtem egy munkát. Ren-
dületlen hittel dolgoztam közösen
kitűzött céljainkért. Ezt a tevékeny-
séget szívesen folytatom, ha bizal-
mat szavaznak nekem.

Mondják: az elmúlt 4 év nagy fej-
lődést nem hozott településünk éle-
tében. Ennek okai ismertek. Min-
denki tudja, hogy nehéz úgy előre
haladni, ha vannak olyan személyek,
akik abban érdekeltek, hogy a célok
ne valósuljanak meg. Ezért úgy gon-
dolom, hogy általános szemléletvál-
tásra lesz szükség sokaknál. Bada-
csonytomaj fejlődése érdekében kitű-
zött célokért a négy évnyi folyamatos
alaptalan támadás ellenére mégis azt
mondom, hogy megérte küzdeni!

Az első években azért dolgoztunk,
hogy ne menjen csődbe a település.

A ciklus második felében már ered-
ményeket is felmutathattunk. A tel-
jesség igénye nélkül:

- elkészült a Szent István kápolna
(Önkormányzatunk a telket   és 5
MFt támogatást adott)

- felújítottuk a badacsonyi borozó-
sori WC-t

- elbontottuk az alsó-bazársori
épület egy részét.

- Megvásároltuk a Kisfaludy-házat,
- támogattuk az iskolai sportszak-

körök beindítását, aminek további
működése elemi érdekünk

- megvásároltuk a kisbuszt.
Az elindított ügyeinket és azokat,

akik bizalmukkal kitüntettek, nem
szeretném cserben hagyni. Ehhez
kérem az Önök támogatását. 

Úgy gondolom a jövőben a legfon-
tosabb feladat, hogy élhetőbb kör-
nyezetet teremtsünk, így

- a közterületek, utak állapotát
sürgősen javítani kell,

- meg kell oldani az egész telepü-
lés biztonságos ivóvíz ellátását,

- bővíteni kell a közvilágítást,
- át kell gondolnunk az adórend-

szert,
- a kisvállalkozásokat segítenünk

kell,
- létre kell végre hoznunk a város-

hoz méltó bevásárlási lehetőséget.
Eddigi  támogatásukat köszönve,

a közösségért végzendő munkába
vetett változatlan hitemmel azért sze-
retnék küzdeni, hogy a települést
gyorsabban fel tudjuk zárkóztatni
ahhoz a fejlődéshez, ami számos más
– a miénkénél eddig szerencsésebb
–  Balaton-parti településen már
tapasztalható.

Simonné Visi Erzsébet
független képviselőjelölt
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Harmati Miklós vagyok, nyugdíjas
víz- központi fűtés szerelő, gépész-
technikus, író, költő. Irodalmi, böl-
csészeti tanulmányaim Keszthelyen,
a Balatoni Akadémián folytattam.
Irodalmi munkásságomért Fehér
Mária díjban részesültem. 2012-ben
a honvédelmi miniszter a haza védel-
mében huzamosabb ideig végzett
munkámért II. osztályú érdemke-
resztet adományozott.

Badacsonytomajon három alka-
lommal választottak képviselőnek.
Tagja voltam annak a korábbi testü-
letnek, amely több százmillió elköl-
tésével a nagy adósságot létrehozta.
Esetenként hiába tiltakoztam, a fő
hangadók leszavaztak.

A településünk állaga egyre rosz-
szabb, elhanyagoltabb. Elég a köz-
pontját, fő útjait megnézni. Az előző
vezetés nagy károkat okozott. Siker-
telenségek sora: SPAR építés, Idő-
sek Otthona, Termálkút a maga
százmilliós veszteségével, a Hathek-
táros telken tervezett szálloda, stb.
Ingatlan eladások, milliós bírságok,
büntetések.

A polgármester mégsem mondott
le, sőt újra indul. Mindenki tudja,
bizonyított, hogy alkalmatlan a veze-
tésre. A volt munkatársai a
„sikercsapatból” felbátorodtak és
újra indulnak, mert mindeddig nem
volt számonkérés. Megérezték a
„Lacipecsenye” csalogató illatát. Még
a kezdetben nagyhangú képviselők is
elcsendesedtek. A morzsákból nekik
is jutott?

Azért kérték, hogy jelöltessem
magam, hogy az Önkormányzat
vagyona ne legyen szabad préda,
fékezzem ezt a folyamatot.

Programom, amit négy éve is leír-
tam, kibővítve az EU pályázatok fon-
tosságával, azokon való részvétellel.
A régi, évekkel ezelőtt leszaggatott
plakátom jelszava: „Tiszta bor, Tisz-
ta Badacsony, Tiszta Közélet!”

Egy új polgármesterrel szebb, élhe-
tőbb Badacsonyért!

Harmati Miklós 
független képviselőjelölt

Tisztelt Választók!
Bemutatkozásom  talán mellőzhe-

tő, mivel a településen  élek 40 éve,
s  mind a magán életem nyilvános-
ságra tartozó része, mind a telepü-
lés és környékének gyógyszerellátá-
sában kifejtett munkám  ismert.

A képviselői  teendőimet  is  a hiva-
tásomhoz hűen  precízen, s a közér-
deket előtérbe helyezve végeztem .Ezt
néhányan nem így látják , ha a tün-
tetésre, bizonyos  véleményekre uta-
lok.

A sok támadás ellenére is úgy
érzem, hogy mind szellemi, mind fizi-
kai teljesítő képességem  felbátorít az
újabb megmérettetésre családi köte-
lezettségeim elhanyagolása nélkül.

Választási igéreteket tenni  felelőt-

lenség, hiszen láttam, hogy ered-
mény csak akkor érhető el, ha a jó
cél érdekében együtt lélegzik a  pol-
gármester, képviselő testület, hivata-
li dolgozók, s nem utolsó sorban
támogatásról biztosítanak a lakosok
is.

Az elkezdett fejlesztési  terveket, s
a Város számára fontos  ügyeket
továbbra is támogatom.

A gyermekeink támogatása isme-
reteik szélesítésében, testi, lelki
egészségük megörzésében, az idős-
korúak  emberi méltósághoz illő élet-
körülményeinek támogatása hivatá-
somból fakad.

Nem  támadhat senki, hogy anya-
gi megfontolásból  vállalom a felada-
tot, hiszen a most befejeződött cik-
lusban 2 évi tiszteletdíjamat a Tájház
és a Szent István kápolna javára
ajánlottam fel.

Továbbra is független jelöltként
kívánok indulni a választáson. eset-
leges előnyök megszerzéséért nem
adom fel szabad véleményemet.

Legfontosabbnak azt tartom ,hogy
HITELES polgárokra van szükség.

Hogy Önök kit tartanak annak,
szavazatukkal ki tudják választani !

Tisztelettel: 

Dr. Magó Ágnes
független képviselőjelölt

Tisztelt Választók!

Tisztelt
Választópolgárok!

Fotó: Kalmár

Tisztelt Olvasók!
A Badacsony újság - az esélyegyenlőséget segítve - lehetőséget adott min-

den polgármester- és képviselőjelöltnek arra, hogy az újság hasábjain keresz-
tül is találkozhasson a választópolgárokkal. Összeállításunkban azok a jelöl-
tek szerepelnek, akik éltek a felkínált, ingyenes lehetőséggel. A bemutatko-
zásokat - nem sértve a véleménynyilvánítás szabadságát - változatlan tarta-
lommal és terjedelemben közöltük. A megjelent írások a szerzők álláspont-
ját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével. A
felkínált megjelenési lehetőségen túlmenően az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében nem tett közzé politikai hirdetést sem a szeptemberi Badacsony
újság.

Tisztelettel: Kalmár György szerkesztő


