
Az Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából
rendezett ünnepségek közül elmaradt a Nagy
Imre Emlékszüret Badacsonyban a mostoha idő-
járás miatt. A Római Katolikus templomban meg-
tartott Szentmisén Földi István plébános, espe-
res megemlékezett 1956 hőseiről és a megtor-
lás áldozatairól.

Kiss Ildikó köszöntötte a Történelmi Emlékpark-
ban a koszorúzáson megjelenteket, majd Krisztin N.
László polgármester és Nagy Lajos képviselő az
önkormányzat nevében, Krisztin N. Lászlóné igaz-
gató, Bolf Sebestyén, valamint Tompos Fabó Leon
tanulók az iskola, Vörös Annamária és Szántainé
Ruzsa Mariann a Boldog Gizella Kör, Takács Tibor-
né, Solcz Sándorné és Simonné Visi Erzsébet a
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, Bolf Károly-
né és Pusztai Lászlóné pedig a Kolping Család Egye-
sület Badacsonyi szervezete nevében rótta le kegye-
letét a kopjafánál.

Az ünnepség a Tatay Sándor Általános Iskola aulá-
jában folytatódott. Az 1956. október 23-án kezdő-
dött forradalmunk és szabadságharcunk vigíliáján
szép badacsonytomaji hagyomány - mondta ünne-
pi beszédében Hangodi László történész -, hogy fel-
idézzük azt a mind távolabbi őszt, amelyen bátor
honfitársaink – élve a történelem kínálta lehetőség-
gel – hazájukért küzdöttek. E szépséges és tragikus
ősz kapcsán nem lehet elégszer elmondani, hogy a
forradalmi kormány leendő miniszterelnöke, Nagy
Imre itt tartózkodott, mit sem sejtve az elkövetke-
zendő 24 óra történelemformáló következményeiről
és eseményeiről. A Zabó birtokon zajló békés bada-
csonyi szüret meghívott vendégeként vette hírét
mindannak, ami a fővárosban kezdődött, folytató-
dott a nagyvárosokban, de a legkisebb települése-
ket is elérték hullámai, mindenütt elkezdődött a
forradalom és szabadságharc.

Nehéz lenne még egy olyan Európai nemzetet talál-
ni – folytatta Hangodi László -, amely olyan nehe-
zen viselte a történelem folyamán az idegen hatal-
mak elnyomását és a szolgasorsot, mint mi magunk.
Példát is nehéz lenne felhozni, - bár nem lehetetlen
párhuzamokat keresni -, hogy egy kicsiny Európai
nép alig több mint 100 esztendő alatt kétszer is azt
mondta az idegen hatalom befolyására, elnyomásá-
ra, hogy ebből nem kérünk!

A történelem néha furcsán, néha gonoszul ismétli
önmagát, de vannak szépséges ismétlődések. Ha meg-
nézzük 1848 tavaszának és 1956 őszének legfonto-
sabb jelszavait, követeléseit, meglepő hasonlatosságo-
kat találunk: szabadság, függetlenség, emberhez méltó
polgári jogok, egyenlőség – ezek mind ismétlődő motí-
vumok.                    Folytatás a 3. oldalon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete október 27-én megtartotta alakuló
ülését az Egry József Művelődési Házban. Krisz-
tin N. László polgármester, Forintos Ervin Gyula,
Kun István, Laposa Bence, Nagy Lajos, Nagy Mik-
lós, Orbán Péter képviselők, a Polgármesteri
Hivatal vezetői, intézményvezetők, a régió veze-
tő tisztségviselői mellett legalább száz érdeklő-
dő kísérte figyelemmel a színházteremben meg-
tartott eseményt.

A napirendek tárgyalása előtt Krisztin N. László
polgármester megköszönte részvételét az október 12-
én megtartott választásokon szavazóknak, akik egyút-
tal az elkövetkezendő 5 év minden jogát és felelőssé-
gét a kezükbe adták. Köszönetet mondott mindazok-
nak, akik megértették és egyetértettek azzal, hogy
Badacsonytomaj előrejutásához egységre és békesség-
re van szükség. Az alakuló ülést megelőzően a meg-
választott képviselők több alkalommal találkoztak -
tette hozzá a polgármester – s megvan az igényük és
akaratuk arra, hogy a következő időszakban együtt
gondolkodjanak, ne pedig egymás ellen. Hiszek
abban, hogy méltók leszünk a bizalomra.

Lichtneckert Gyula, a Helyi Választási Bizottság
elnöke ezt követően ismertette a választási eredmé-
nyeket, majd gratulált minden megválasztott kép-
viselőnek és a polgármesternek, akik ezt követően
letették esküjüket.

Krisztin N. László polgármester a közösség nevé-
ben köszönte meg a Helyi Választási Bizottság, a
Szavazat Számláló Bizottság, valamint a hivatal
munkatársainak, hogy a választás sikeres lebonyo-
lítását segítették.

Krisztin N. László a polgármesteri program ismer-
tetésekor megköszönte annak a több száz ember-
nek, aki véleményével segítette munkáját. A polgár-
mester programja azonban semmit nem ér – fűzte
hozzá -, ha a testület nem támogatja a teljesülését.
Sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen szervezeti
rendszerben tevékenykedjünk a hatékonyabb
munka érdekében. Egy alpolgármester választását
javasoljuk, illetve egy bizottság megalakítását. A
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 5 tagú
lesz, elnökéül Forintos Ervin képviselőt javasoljuk.

A másik négy képviselő egy-egy speciális területet
lát el, úgynevezett tanácsnoki feladatként. Bízom
abban, hogy így ezen területek felügyelete jobban
érvényesül. Kun István képviselő a településüze-
meltetési feladatokkal, Laposa Bence képviselő a
beruházásokkal, Nagy Lajos képviselő a szociális
ügyekkel és intézményekkel, Nagy Miklós képvise-
lő társa pedig a turisztikai feladatokkal fog kiemel-
ten foglalkozni.

Tapasztalatom szerint az emberek igénylik a sze-
mélyes találkozási lehetőséget - folytatta a polgár-
mester - be kell látnom, hogy az elmúlt időszakban
ezt elhanyagoltam. Igyekszünk több ilyen találkozá-
si lehetőséget teremteni a jövőben, ennek érdeké-
ben az elmúlt napokban Laposa Bence képviselő
segítségével egy facebook oldalt hoztunk létre Bada-
csonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete címen. Itt azok a legfontosabb információk fog-
nak megjelenni, melyek az embereket érdekelhetik,
ki kell dolgozni, hogyan jelezheti a lakosság, hogy
a kommunikációban szeretne részt venni. 

A polgármester itt is felhívta a figyelmet a decem-
ber 8-ai közmeghallgatásra, amelyen a testület várja
az előre vivő ötleteket, de tervezik utcafórumok meg-
valósítását, illetve képviselői fogadóórák tartását. A
testület minden hónap utolsó szerdáján tartja a
soros testületi ülését, egy héttel előtte pedig a bizott-
sági ülésre kerül sor. 

Folytatás a 3. oldalon.
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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,

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
Zárva.

Egry József Emlékmúzeum
Zárva.

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/E, Telefon: 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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Ügykezelő
A Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal a
vonatkozó törvények alapján pályázatot hirdet
ügykezelő munkakör betöltésére.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető. A pályázat benyújtásának határideje:
2014. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt dr. Weller-Jakus Tamás jegyző nyújt, a
87/571-270-os telefonszámon. A pályázat elbírálá-
sának határideje: 2014. december 12. A pályázati
kiírás további közzétételének helye: www.badacsony-
tomaj.hu, Badacsony újság októberi szám.

Óvodai dajka
A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda a vonatkozó törvények alapján pályáza-
tot hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére.

A munkakör legkorábban 2015. február 5. nap-
jától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. janu-
ár 5. A pályázat elbírálásának határideje:  2015.
január 15. A pályázati kiírás további közzétételének
helye: www.badacsonytomaj.hu.

Védőnő
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a vonat-
kozó törvények alapján pályázatot hirdet védő-
nő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony határozott idejű tar-
tós távollét idejére –ig szól, teljes munkaidőben.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
november 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
nyújt, a 06 87 571 270-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. decem-
ber 5. A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje: www.badacsonytomaj.hu.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ: Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata vissza nem térítendő támogatásként albérle-
ti díj hozzájárulást biztosít 25.000 Ft/hónap
összegben, a jelenleg státuszban lévő védőnő távol-
létének idejére.

Óvodavezető
Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld
községek Napközi otthonos óvodai ellátását biz-
tosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a
vonatkozó törvény alapján pályázatot hirdet a
Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör
betöltésére, teljes munkaidőben.

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre 2015.
02. 01-2020. 01. 31-ig szól. A munkakör legkoráb-
ban 2015. február 6. napjától tölthető be. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2014. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január
31. A pályázati kiírás további közzétételének helye,
www.badacsonytomaj.hu, Badacsony újság novem-
beri száma.

Pályázatok

Tájékoztatjuk a Tisztelt hozzátartozókat, hogy az
alább felsorolt parcellaszámú – 1989. előtt megvál-
tott - sírhelyek megváltási ideje lejárt:

Badacsonyörs, 1819 hrsz.:
6; 7; 8; 17; 19; 23; 26; 27; 28; 29; 31; 34; 38; 43;
45; 46; 58; 59; 70; 71; 72; 81; 117; 129; 134; 135;
147; 153; 155; 159; 173; 174; 175; 178; 180; 188;
190; 196; 198; 202; 203; 204; 207; 213; 216; 221;
223; 231; 232; 233; 240; 241; 

Badacsonytomaj, Alsó temető, 743 hrsz.:
9; 23; 42; 45; 49; 52; 60; 63; 67; 75; 95; 96; 100;
103; 106; 108; 110; 118;  139; 143; 144; 150; 154;
155; 156; 157; 158; 170; 179; 180; 187; 203; 204;
207; 218; 235; 237; 243; 248; 249; 265; 267;

Badacsonytomaj, Felső temető, 2374 hrsz. 
I. parcella: 11; 14; 18; 24; 30; 47; 48; 49; 51; 52;
53; 55; 61; 62; 66; 
II. parcella: 71; 76; 77; 81; 89; 97; 107; 108; 112;
113; 133; 134; 137; 138; 145; 146; 149; 152; 153;
163; 164; 172; 185; 186; 197; 198; 224; 230; 231;
232; 257; 258; 259; 276; 277; 280; 286; 289; 291;
303; 308; 309; 313; 323; 328; 338; 246/A
III. parcella: 343; 345; 352; 353; 361; 365; 388;
390; 398; 405; 407; 408; 410; 414; 416; 419; 435;
436; 445; 447; 449; 455; 460; 474; 475; 482; 495; 
Kolumbárium:
III. sor: 6; 7; 8; 9; 11; 12
II. sor: 4; 5, I. sor: 9; 10; 12; 13; 14

Bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken
kérhetnek: Badacsonytomaj VN Kft. irodájában  
Személyesen: Badacsonytomaj Fő u. 14. II.eme-
let. Telefonon: 87/571-048
Kérjük az érintetteket, amennyiben újból meg sze-
retnék váltani a sírhelyeket, azt 2014. december
31-ig, ügyfélfogadási időben a Badacsonytomaj VN
Kft. irodájában szíveskedjenek megtenni.
A meg nem váltott sírhelyek 2015. június 01-től új-
ra kiadhatóvá válnak.
Megértésüket köszönjük:   Badacsonytomaj VN Kft.

Újraváltandó 
sírhelyek

Tisztelt Vásárló! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a
Bakonyerdő Zrt. állami erdőgazdaság részt vesz a
Kormány október 3-án megkezdődött tűzifa rezsi-
csökkentési programjában. A csökkentés mértéke
10%. Részletes tájékoztatásért, kérjük, forduljanak
erdészeteinkhez, keressék kapcsolattartóinkat az
alábbi elérhetőségeken:
Monostorapáti Erdészet (Monostorapáti, Petőfi u. 34.)

Tel.: 87/535 200, fax: 87/435 137, 
email: monostorapati@bakonyerdo.hu

Farkas Attila erdészeti igazgató 
Tel.: 06-30/444 5191, 
email: farkas.attila@bakonyerdo.hu. 

Kercselics Balázs erdőgondnok
Tel.: 06-30/685 3149, 
email: kercselics.balázs@bakonyerdo.hu

Bakonyerdő Zrt.

Tűzifa 
rezsicsökkentés



Bizonyos terveket, például a gazdasági és ciklus-
programot kötelezően meg kell alkotnia az önkor-
mányzatnak, melybe beleépül az általuk eltervezett
program. Azonnali, fél éven belüli illetve közép és
hosszú távú feladatokat határoztak meg. Rövid időn
belül szeretnének megoldani bizonyos szervezeti,
szervezési és személyi feladatokat annak érdekében,
hogy a jövő év elejére egy hatékonyabb rendszerrel
sikerüljön eredményeket elérni. Bizonyos szerződé-
seket, kötelezettségeket felül kell vizsgálni, ha szük-
séges módosítani. Fontos a pályázati források meg-
szerzése, ehhez a megfelelő lobbi tevékenység.

– November első napjaiban megjelennek a 2014-
2020-as évekre vonatkozó pályázatok, szeretnénk
ebben sikeresek lenni, ennek érdekében kérem a
képviselő-társaimat, hogy meglévő kapcsolatrend-
szerüket vonják be a munkába. Egyúttal kérem a
település lakosságát, hogy amennyiben rendelkez-
nek ilyen kapcsolatokkal, az önkormányzat és a
település érdekében jelezzék ezeket. 

A legfontosabb feladat a sok darabra esett közös-
ség egységesítése – emelte ki Krisztin N. László pol-
gármester - ennek első eleme a széleskörű kommu-
nikáció. A kampány senkinek sem volt egyszerű,
meg kell próbálni az ellentéteket feloldani, vagy
átlépni azokon, mert a múltba tekintve nem lehet
előre jutni. Jó közösségi programokra is szükség
van, jelenleg ugyanazok a programok ismétlődnek,
ugyanazon tartalommal és szereplőkkel. Szeretném,
ha megújulna a település kulturális élete, ha a csa-
ládok, idősek és fiatalok megtalálnák a találkozási
lehetőségeket. Az ifjúság bevonása komoly feladat
a település életébe, e téren is megpróbálunk előre-
lépni. Szükség van újabb közösségi területekre is.

Néhány azonnali feladatot is meghatározott a tes-
tület, melyek a következők: a temető felé vezető út
felújítása, melyet a kivitelező november végére elvé-
gez. Badacsonytomajon a járdaprogram elindítása,
több ütemben történő megvalósítása, az emberek
véleménye szerint ezen a területen sok pótolni való
van. Badacsonyban és Badacsonyörsön még novem-
berben sor kerül nagyobb útjavításokra.

Fél éven belül tervezzük megvalósítani a bada-
csonytomaji járdaprogram 2. részét, illetve a Tájház
udvar rekonstrukció 2. ütemét, melynek a tervei ren-
delkezésre állnak, partnereket kell keresni hozzá. A
Badacsonyban élőket az ABC előtti tér burkolásával
szeretné a testület megörvendeztetni. Megoldjuk a tér
melletti sétány, árok rendbetételét, illetve a Hal étte-
rem és környezetének terve is engedélyeztetés alatt
van, a projektet befektetővel szeretnénk megvalósí-
tani. Badacsonyörsön a temetőhöz vezető út mellett
parkoló kialakítását tervezzük, ehhez az ingatlantu-
lajdonosokkal kell egyezséget kötni. A közvilágítás
fejlesztésének előkészítése szintén megtörtént.

A településnek volt egy jól működő kapcsolat-
rendszere – tette hozzá a polgármester -, mely szét-
zilálódott, a nagyvonalú támogatók hátraléptek,
mivel a külső szemlélő azt látta, hogy a testü-
let marakodik. E kapcsolatrendszer helyreállí-
tásán túl új kapcsolatok kiépítésére is szükség
van. Az európai uniós támogatások nélkül az
önkormányzat nehéz helyzetben lesz, a helyi
forrás soha nem elegendő. Fontos a befektetők
felkutatása, több program az előző ciklusban
ennek hiánya miatt hiúsult meg.

Az önkormányzat komoly vagyongazdálkodási fel-
adatokat lát el, több mint 600 vagyontárggyal ren-
delkezik, melyekkel eddig nem igazán jól gazdálko-
dott. Hamarosan elkészül az 5 év programja, melyet
együtt kell megalkotni, ennek érdekében várjuk a
közmeghallgatáson a javaslatokat, bízom benne,
hogy januártól komoly előrehaladást érhetünk el –
mondta a programismertetés befejezéseként Krisz-
tin N. László.

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot elfo-
gadta a Képviselő-testület, amely szerint a következő
időszakban egy bizottság működik Pénzügyi, Ügyren-

di és Szociális Bizottság néven, elnöke Forintos Ervin
képviselő. Tagjai tanácsnokként Kun István, Laposa
Bence, Nagy Lajos, Nagy Miklós képviselők.

A Képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta
Krisztin N. László polgármester javaslatát és meg-
választotta Orbán Péter képviselőt alpolgármester-
nek. Orbán Péter megfelelő tapasztalattal rendelke-
zik – mondta a választást megelőzően a polgármes-
ter - megkértem, hogy az elkövetkezendő időszak-
ban napi szinten segítse a munkámat, mert egy
progresszívebb időszak következik, sok új feladatot
kell megoldani, s ezt elvállalta. 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondta, hogy a
2011-ben életbe lépő CXCIX. törvény, Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló jogszabály a pol-
gármester illetményének megállapításánál nem hagy
lehetőséget a helyi önkormányzatoknak illetve a
Képviselő-testületnek arra, hogy a polgármester
illetményét mely összegben állapítsa meg, ezt a jog-
szabály konkrétan szabályozza. A Mötv. 71. §. alap-
ján a polgármester illetménye 448.700 Ft, költség-
térítése 67.300 Ft/hó. Ezeket az összegeket a Kép-
viselő-testület határozat formájában – formálisan -
megerősítette annak érdekében, hogy a Magyar
Államkincstár felé a törvényi előírásokat rendezni
tudja a hivatal. 

A Képviselő-testület a Mötv. 80.§ (1) bekezdése
alapján Orbán Péter főállású alpolgármester havi
bruttó illetményét 2014. október 27. napjától brut-
tó 314.900 Ft/hó összegben állapította meg, (az
alpolgármester javaslatára a minimum összeg),
lemondását az őt megillető költségtérítésről tudomá-
sul vette. A képviselők tiszteletdíját a november 12-
i soros ülésen tárgyalta a képviselő-testület.

Elfogadták azt a határozati javaslatot is, melynek
értelmében a testület megbízza a Polgármestert,
hogy az önkormányzat gazdasági programját a pol-
gármesteri program szempontjainak figyelembevé-
telével 2015. április 15-ig terjessze a Képviselő-tes-
tület elé. A határidőt Krisztin N. László távolinak tar-
totta, Laposa Bence képviselő javaslatára a 2015.
január 31-i határidőt fogadták el.

Krisztin N. László polgármester elmondta, hogy az
Alakuló ülésen nem szokás a kötelező napirendeken
kívül egyebeket is tárgyalni, de vannak olyan határ-
idős feladatok, melyek nem halaszthatók. A testület
elfogadta azt a javaslatot, hogy az önkormányzatot
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társu-
lási Tanácsában a polgármester képviselje.

A súlykorlátozást szabályozó rendeletet is módo-
sította a testület, mert a jogszabályi környezet vál-
tozása miatt megszűnt az önkormányzatoknak az
a lehetősége, hogy törvényi felhatalmazás nélkül
bármilyen díjat kivessenek a helyi adókon kívül.
Ezért az eddig fizetendő úthasználati díjat törölni
kellett a rendeletből, de az úthasználatra az enge-
délyt a jövőben is meg kell kérni. A behajtási enge-
délyek megkérésére az önkormányzat közterület fel-
ügyelete külön figyelmet fordít. Forintos Ervin kép-
viselő javasolta, hogy az engedély nélküli behajtá-
sokat a közterület felügyeletnek jelentse a lakosság,
így az esetlegesen befizetendő bírság az önkormány-
zathoz folyik be.

Az utolsó napirend kapcsán Krisztin N. László
polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a
régi ABC mellett egy utat szeretett volna kialakí-
tani azért, hogy a Gyurkovics közből meg lehes-
sen közelíteni a 71-es utat, illetve az ott lévő ingat-
lanok bejárást kaphassanak. Hosszas tárgyalások
után az önkormányzat és az ABC tulajdonosa
között per keletkezett, mely közös akarattal felfüg-
gesztésre került a megegyezés érdekében, hat
hónapra. Elmondta, hogy az érintett tulajdonos
visszaélt az önkormányzat bizalmával, ezért java-
solja a szükséges lépések megtételét a per folyta-
tására. Nem rajtunk múló okok miatt nem látunk
esélyt a megegyezésre. A Képviselő-testület a fel-
függesztett eljárás folytatására vonatkozó javasla-
tot egyhangúlag elfogadta. Ky
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Az első lépések
A köszönet és az ismerkedés időszaka

Első mondatom a köszönet jegyében íródik:
köszönet minden badacsonytomaji választónak,
aki elment szavazni és az országos részvételt
jóval meghaladó arányban gondolta úgy, hogy
felelős sorsáért, településéért.

A választási eredményeket hosszan lehetne ele-
mezni, azonban a választói akarat egyértelmű: nyu-
galmat, kiszámíthatóságot és eredményt vár. Ennek
felelősségét – nagyobb részt – jól ismert képviselők-
re bízta, korábbi polgármesterünk vezetésével.

Az első lépések között szerepel az önkormányzat
és intézményeinek, saját tulajdonú vállalkozásainak
átvilágítása, átalakítása, megteremtve a következő
öt év alapjait. A testület elkötelezett, hogy a főbb kér-
désekben egyetértésben végezze feladatát. Hosszú
idő után az alakuló ülésen egyhangú döntések szü-
lettek, melyek gesztus értéke mind kifelé, mind befe-
lé megteremti a közös munka lehetőségét. 

A testület új rendszerben kezdi meg munkáját,
ahol minden képviselő tanácsnoki feladatot kapva
egyes részterületekért vállal felelősséget. Ez a felál-
lás megteremti a direkt kapcsolattartás és ellenőr-
zés lehetőségét az adott területen, ezáltal egy haté-
konyabb és motiváltabb munkavégzés alakul ki. 

A kommunikációban is fejlődünk, létrehoztuk
facebook oldalunk, ahol igyekszünk folyamatosan
tájékoztatni a lakosságot az aktuális hírekről, ese-
ményekről, ill. ahová visszajelzéseket is várunk.

A következő nagy lépés a közmeghallgatás, ahol
igyekszünk minden kérdésre válaszolni és mi is sok
kérdéssel készülünk. Bemutatjuk az eddigi munka
során kialakult koncepciónkat, amihez várjuk az
építő véleményeket, javaslatokat.    Laposa Bence

önkormányzati képviselő

Azonnal munkához láttak

Megalakult az új Képviselő-testület

2014-ben, ezen az estén egy másik jelképes gyertya-
láng is lobog lelkünkben, mert 1914-ben egy újabb
nagy háborúba kellett indulni az akkori fiatal
magyar férfiaknak. Ezen a napon már sok bajtár-
sával együtt holtan feküdt Günter Endre zászlós egy
oroszországi tömegsírban, s az elkövetkező négy
esztendőben tucatjával haltak hősi halált tomajiak
a különböző harctereken. Az 1848-as hősök fiai,
unokái indultak 100 éve harcba a királyért és a
hazáért jelszavakkal. Günter Endre szerencsésen
hazatérő bajtársainak egyetemista, főiskolás unokái
pedig 1956-ban vették kezükbe az ország sorsának
irányítását október 22-én, amikor megfogalmazták
követeléseiket. Ahogyan ’48-ban, úgy ’56-ban is
helyén volt a magyar fiatalság szíve, amit megcse-
lekedtek példaként világít azóta is, tündököl közel-
múltunk történelmének e jeles, de akkor tragédiá-
ba torkolló szakaszában.

Azonban csak harminchárom évnyi kényszerű hall-
gatás után vállalhattuk újra nyíltan azon bátor hon-
fitársaink cselekedeteit, akik vérüket ontották a sza-
badságért. Nagy, tiszteletre méltó áldozat volt az övék,
s immár szép ideje szabadon emlékezhetünk rájuk,
tekintsük Őket példaképünknek. Mártíros hónap az
október történelmünkben, hacsak az elmúlt 150 évre
gondolunk is vissza. Október 6-a jelen van Tomajon,
de 56-ban éppúgy ott volt az események sodrában,
s ifj. Varga Imre személyében elvesztett egy 18 esz-
tendős nagyreményű fiatalt. Emlékezetük és mártí-
romságuk világítson mindannyiunk számára vigasz-
ként és reményként, hogy a jelenkorunknál sokkal-
sokkal nehezebb, bizonytalanabb időkben is mertek
igaz szívű, jó magyarok lenni a tettek mezején. Adas-
sék tisztelet valamennyiük emlékének!

Hangodi László történész megemlékezése után 36
tanuló részvételével következett az iskola ünnepi
műsora, amelyre Krisztin N. Lászlóné, Riteczné Lesz
Renáta és Rákos Eszter tanárok készítették fel a gye-
rekeket. Ky

A magyar szabadság ünnepe

xFolytatás az 1. oldalról

xFolytatás az 1. oldalról
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Kirándulás az állatok világnapján
A badacsonytomaji óvoda középső és nagycso-
portosaival okt. 3-án útnak indultunk a balaton-
füredi „Bodorka” Balatoni Vízivilág Látogatóköz-
pont felé, hogy megemlékezzünk az állatok világ-
napjáról. 

Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy ezen
a napon kirándulásokat szervezünk, például több-
ször meglátogattuk a veszprémi Állatkertet is. Az
idén úgy gondoltuk, megtekintjük az újonnan épült,
különböző halfajokat bemutató akváriumokat.

Mi, felnőttek sem láttuk még, ezért kíváncsian vár-
tuk az érdekesnek ígérkező látványt. Már az előtér-
be lépve elénk tárult egy csodálatos vízi világ, ami
azonnal magával ragadta a gyerekeket, felnőtteket

egyaránt. Ez az élmény tovább haladva csak foko-
zódott. Az akváriumokba elhelyezett növényvilág
között számunkra ismert és nem ismert halak úsz-
káltak a látogatók örömére.  A gyerekek egymás
szavába vágva idézték fel horgász- és egyéb halak-
kal kapcsolatos élményeiket (amelyek nem voltak
mindig valóságosak…). 

A ismeretterjesztő mozi már kevésbé kötötte le
figyelmüket, fontosabb dolog foglalkoztatta őket:
„Mikor eszünk?” A közeli parkban elfogyasztottuk
az otthonról hozott „rágcsálni valót”. Jóllakottan,
újabb élménnyel gazdagodva indultunk vissza az
óvodába. Orbán Márta 

óvónő

Bárdos Kupa
Idén és megrendezésre került Tapolcán a Bárdos
kézilabda kupa, melyen a mi csapatunk is részt
vett.

Előtte lelkesen készültünk, edzettünk, november
4-én elérkezett a várva várt nap. 10 órakor indul-
tunk Kati nénivel és Zsolti bácsival. A meccsek 11
órakor kezdődtek. Mi három mérkőzést játszottunk
a tapolcai csapatokkal (Bárdos, Kazinczy, Batsá-
nyi). Nagyon izgultunk, de a felkészülésünknek meg
lett az eredménye, mert minden mérkőzésen mi
győztünk.

A csapat tagjai: Borda Veronika, Csillag Virág,
Farkas Veronika, Fülöp Nóra, Giczi Vivien, Jagasits
Gvendolin, Kiss Laura, Novák Panna, Samu Aliz.

Idén is elhozhattuk a legfényesebb kupát. Már hat
éve együtt játszunk, összeszokott csapat vagyunk.
A kapusainknak: Fülöp Nórának, Samu Aliznak
sokat köszönhettünk, a legjobb mezőnyjátékos Kiss
Laura lett. Nagyon elfáradtunk, de boldogan tértünk
haza, reméljük szüleink és iskolánk büszkék ránk.

Jagasits Gvendolin és Kiss Laura 
7. osztályos tanulók

Papírgyűjtés
A Diákönkormányzat hagyományos programjai
közé tartozik az újrahasznosítható anyagok gyűj-
tése, az idei papírgyűjtést szülői segítséggel
végeztük.

A Veszprémi MÉH-telep már hosszú évek óta biz-
tosítja iskolánknak a konténereket és ingyenesen
elszállítja az összegyűjtött papírt, ami most is 10.000
kg-nál több volt. Az ebből befolyt 200.000 Ft az osz-
tályközösségek programjait teszi színesebbé.

Az idei tanében a legtöbb papírt a 7. osztályos
tanulók gyűjtötték (1741 kg), utánuk a 3. osztály
következett (1559 kg), III. helyen az 5. osztály vég-
zett (938 kg).

Ezúton is köszönet a szülőknek odaadó, önzetlen
munkájukért és támogatóinknak.

Név szerint: Csombó Imre , Fekete Sándor, Hid-
véginé Mejlinger Anita, Hoffer Péter, Illés Zoltán és
neje, Kiss Róbert, Németh Róbert, Raposa- Izer Kitti,
Raposa- Pulik Zsófia, Samu Péterné, Talabér Péter
és neje, Varga Károly.

Támogatók: Altinger Krisztián Badacsonytomaj,
Margittai Elemér Badacsonytomaj, Varga Kft. Bada-
csonyörs.

Lakatné Mógor Katalin szervező tanár

Ovisok szüreteltek
Egy szép őszi délelőttön az óvoda nagycsopor-
tosai kis kosárkákkal a kezükben elindultak szü-
retelni a Magyaródi család meghívására az Ist-
vándi birtokra.

Hangulatos énekelgetés és beszélgetés közben, a
természetet megfigyelve, gyalogosan tettük meg az
odavezető utat.

Már nagyon vártak bennünket, finom rétessel és
innivalóval kínálták a megfáradt csapatot. Kis pihe-
nő után nekiláttunk a szüretelésnek. A szorgos kis
kezeknek köszönhetően gyorsan teltek a kosárkák,
majd következhetett a préselés művelete, melyet
önállóan gyakorolhattak. Persze nem maradhatott
el a szőlő finom levének megkóstolása sem.

A gyermekek nagyon jól érezték magukat, meg-
ismerhették a szüreteléssel kapcsolatos munkákat,
élményeket, ismereteket, tapasztalatokat szereztek.
Erősödtek a gyermekek közötti kapcsolatok, együtt-

működési készségek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni ezt a szép és

tartalmas napot mindkét családnak.         Óvónők

Baba-mama klub
Október 17-én nagy érdeklődéssel, és magas lét-
számmal újraindult Badacsonytomajon a baba-
mama klub az önkormányzat rózsakő termében,
melynek keretein belül péntekenként 10-11-ig
népi játék, néptánc foglalkozásokon vehetnek részt
az érdeklődő anyukák, apukák gyermekeikkel. 

Foglalkozásvezető: Vácziné Zapletál Gyöngyi , cse-
csemő – és gyermeknevelő – gondozó, Így tedd rá!
néptáncoktató. A foglalkozás segíti a gyermekek
mozgásfejlődését, gyarapítja szókincsüket, fogalom-
tárukat, a közösségi élmény pedig építi kommuni-
kációjukat, társas kapcsolataikat. Hogy mi vár rád,
ha velünk tartasz? Sok játék, ének, tánc, mozgás,
hagyományismeret, és egy remek közösség! Várunk
titeket is szeretettel!    Vácziné Zapletál Gyöngyi

Fotó: Iskola

Fotó: Óvoda

Fotó: Iskola

Fotó: Váczi

Így tedd rá! népi játék, néptánc foglalkozás 1‐3 éveseknek

Látogatás az Alföldön

Badacsonytördemic testvérvárosa meghívására
iskolánk 28 tanulója vendégeskedett Kiskun-
lacházán szeptemberben. 

Megismerkedtünk az ottani iskolával, a diákok-
kal és a helyi sajátosságokkal. Jártunk Apajpusz-
tán, ahol az őshonos magyar állatokat természe-
tes lakókörnyezetükben láttuk, kóstoltunk bivaly
és szürkemarha szalámit, mangalica sonkát. Rác-
kevére is ellátogattunk, ott az ország egyetlen vízi-

malmát mutatták be nekünk működés közben. A
helyi tűztoronyból az alföldi világ tárult szemünk
elé. Vendéglátóink kalauzolásával megcsodáltuk
Budapest éjszakai fényeit, megmásztuk a Sza-
badság-hegyet, voltunk az Országháznál és a
Hősök terén.

Élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszön-
jük a lehetőséget Badacsonytördemic vezetőségé-
nek és a kiskunlacházi iskolának.     8. osztály

Fotó:  Riteczné
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Tisztelet a hősöknek
A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület harma-
dik éve koszorúzza meg az első világháborúban
elesett Badacsonytomaji katonák emlékköveit. 

Az első világháborúban mintegy 86 badacsonyto-
maji katona halt hősi halált különböző hadszínté-
ren, akiknek az emlékére a Hősök Kertjében a tele-
pülés minden elesett katona nevének feltüntetésé-
vel emlékkövet helyezett el. Sokaknak talán csak a
neve emlékezetes, rokonai és hozzátartozói sem
élnek már, vagy a településtől távol laknak. 

A Nyugdíjas Egyesület ez évben is, hasonlóan az
elmúlt évekhez egy kis koszorú készítésével és elhe-
lyezésével tisztelgett a sok fiatal és középkorú hősi
halált halt férfinak, akik talán azt sem tudták, hogy
a hazájuktól távol miért harcoltak és haltak meg. A
Nyugdíjas Egyesület saját készítésű kis koszorúit a
Város kulturális intézménye mécsessel egészítette
ki, melyet ünnepélyes keretek között a megemléke-
ző mise után gyújtottak meg a tiszteletet tevők. 

Flamis Mihály elnök

Őszi kirándulás
A negyedik osztály október 24-én Budapestre
kirándult Gyöngyi nénivel, Marika nénivel, Józsi
bácsival.

Amikor megérkeztünk Budapestre az Erzsébet
hídon keltünk át a Parlamenthez, útközben Józsi
bácsi mesélt a nevezetességekről. A Parlamentben
megnéztük a koronázási ékszereket, egy társalgót és
az üléstermet. Utána gyalog átkeltünk a Lánchídon
és siklóval felmentünk a Várnegyedbe. A siklóról

nagyon szép volt a kilátás a Dunára. Megtekintet-
tük a Mátyás templomot. A kiskápolnák előtt felol-
vastuk a történetüket. Sétáltunk egyet a Halászbás-
tyán, majd busszal tovább mentünk a Csodák Palo-
tájába. Ott sok érdekes játékot kipróbáltunk.

Nagyon jó nap volt, a rossz idő sem vette el a ked-
vünket. Sok élménnyel és fáradtan érkeztünk haza.

Németh Lívia 
4. osztályos tanuló

Könyvtári napok
Az Országos Könyvtári Napok keretében október
14-én került sor a Városi Könyvtár helytörténe-
ti fénykép- és dokumentumgyűjtése során olva-
sóink és látogatóink által felajánlott képek és
dokumentumok kiállításának megnyitójára. 

A Veszprém Megyei Könyvtárral és az NKA-val
együttműködésben a két éve összegyűlt legérdeke-
sebb fényképeket, több mint hetven darabot mutat-
hattunk be a kiállításon. Megnyitó beszédében Fara-
gó György fotóriporter hangsúlyozta a régi fényké-
pek felkutatásának és megőrzésének jelentőségét,
melyet a Városi Könyvtár a továbbiakban is folytat.
A megnyitóra ellátogató vendégeink megosztották
egymással emlékeiket a fél évszázaddal ezelőtti
Badacsonyról Csonkás Sándor 1964-ben készült, az
első badacsonyi szüretre emlékező színes képei és
Fejér István badacsonyi utca- és tájképei előtt.

A kiállítás az őszi tanítási szünet után terveink
szerint a Tatay Sándor Általános Iskolában lesz lát-

ható, majd a Városi Könyvtárba kerül archiválásra
és gyarapításra, melyhez továbbra is várjuk olvasó-
ink és látogatóink felajánlásait.

Kovács László Krisztián
könyvtáros

Szín-Vonal hírek
Örömteli eseményekkel kezdődött a Szín-Vonal
Alapfokú Művészeti Iskola 10. tanéve. 

A Nemzeti Tehetség Program keretében működő
projektirodától intézményünk - a „Tehetségnapló”
című módszertani kötetünk megjelenését követően
- olyan felkérést kapott, hogy egy fotókkal gazdagon
illusztrált tanulmányban mutassuk be az országban
működő tehetséggondozással foglalkozó szakembe-
rek, intézmények és szülők számára az iskolánkban
folyó tehetséggondozó tevékenységet. A feladatot
örömmel fogadtuk, mert a tehetseg.hu portálon

megjelenő írásokat nagyon sokan olvassák és meg-
tisztelő egy ilyen felkérés részesének lenni.

Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Erőforrások
Minisztériumának háttérintézménye, az Oktatás-
kutató és Fejlesztő Intézet országos elismertségű
tehetséggondozó tevékenységünk kapcsán egy olyan
kutatásba kapcsolt be minket, amelynek során hely-
színi környezettanulmányokra, interjúkra és tehet-
séggondozó óra megtekintésére került sor. A foglal-
kozást Baranyai Zoltánné tartotta. A bemutatón
résztvevő diákok nagyon igényesen dolgoztak, gyö-
nyörű textil és bőrkötésű könyveket készítettek. A
látogatás befejezésekor a művészeti iskolánkat meg-
látogató szakember az alábbi összegzést tette:
„remek az intézményük működése és szellemisége.”

Ugyancsak örömmel vettük Ábrahámhegy pol-
gármesterének, Vella Zsoltnak azon kérését, hogy
a Bernáth Aurél Galériában kiállított anyagunkat
mutassuk be a csehországi testvérvárosukba is. A
kollekciót Dobruska városnapján a helyiek mellett
a meghívott országok delegációi is megtekintették.
Diákjaink hatalmas tekercsképeit, fali-textiljeit, tűz-
zománcait az ottani művészeti iskola tanárai és
diákjai is nagy érdeklődéssel és elismeréssel fogad-
ták.                       Baranyai Zoltánné igazgató

Fotó: Flamis

Fotó: Kovács

Jubiláló házaspárok

A Szent Imre Római Katolikus templomban
került sor november 16-án a jubiláló házaspárok
köszöntésére, a 13 meghívottból hatan vettek
részt a vasárnapi szentmisén.

Földi István esperes, plébános köszöntötte azokat,
akik ebben a templomban fogadtak egymásnak sírig
tartó hűséget 25, 50 évvel ezelőtt. István atya a
szentmise végén arra kérte az oltár előtt felsorako-
zott házastársakat, hogy a Gondviselő Istennek hálát
adva, újítsák meg egymásnak tett ígéretüket.

Jubiláló házaspárok: 25 évesek: Balogh István -
Soós Mária, Berecz István - Csincsi Erika, Bíró Tibor
- Korándi Mária, Férhezli Kálmán - Bolf Piroska,
Görtner István - Kalász Csilla, Keresztes Ádám -
Csombó Erzsébet, Kulcsár Horváth Csaba - Varga
Éva, Sikos József - Gellei Ibolya, Szalai Lajos - Nagy
Edit, Szűcs Zoltán - Szalkovics Gizella.

50 évesek: Ellés Imre-Szalai Ilona, Nagy Béla-
Páros Ilona, Zsoldos János-Farkas Margit.

A család a legelemibb közösség, ahol az ember
által annyira igényelt szeretet működik, kibontako-
zik, örömmel tölt be, biztonságot, otthont ad. Ezért
öröm volt látni, hogy több jubiláló párt is elkísértek
a gyerekek, az unokák, dédunokák és a rokonok a
hálaadó szentmisére.                              Deákné

Büszkeségeink!
A III. Star Of The Orient (Kelet Csillaga) Has-
táncversenyt november 15-én rendezték
Sopronban, melyen iskolánk három 6. osztályos
tanulója is sikerrel mérette meg magát.

A Kelet Fénye Hastánccsoport – Bartos Viktória,
Gáspár Boglárka, Horváth Alexa, Kovács Cintia,
Lájer Karolina, Németh Laura, Novák Jázmin -
amatőr csoport kategóriában ezüst minősítést
szerzett! A csoportos sikeren túl, amatőr szóló
kategóriában Lájer Karolina és Bartos Viktória
bronz -, Novák Jázmin pedig ezüst minősítéssel
büszkélkedhet! Kiscsoport kategóriában Gáspár
Boglárka és Kovács Cintia ugyancsak ezüst minő-
sítéssel tért haza! 

A szülők és a gyerekek nevében szeretném meg-
köszönni Békefiné Kertész Szilviának azt a renge-
teg munkát és mérhetetlen türelmet, mellyel gyer-
mekeinket felkészítette a versenyre! A lányok ered-
ményéhez gratulálunk, és további sok sikert kívá-
nunk a munkájukhoz! Kiss Ildikó

Fotó:  Baranyai

Fotó: Deák

Fotó: Kiss
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A Szentírásnak ez az Igéje valami olyan fontosat
és életbevágót közöl, ami a megbékélés és a közös-
ség megélésének eszközévé tehet. Első mondaniva-
lója számunkra, hogy az életnek egyetlen forrása
van: Isten. Tőle, teremtő szeretetéből születik a
világegyetem, melyet otthonul ad az embernek.  Ő
adja az életet tele ajándékokkal. A zsoltár szerzője
ismeri a sivatag kietlen sivárságát, és tudja, hogy
mit jelent a forrás, amely körül kivirágzik az élet.
Így nem is találhatott volna szebb hasonlatot arra,
hogy megénekelje a teremtett világot, amely – mint
egy folyó – Isten öléből fakad.

Ezért tör fel lelkéből a dicséret és a hála himnu-
sza. Ez az első lépés, melyet meg kell tennünk, az
első tanítás, amelyet megérthetünk a zsoltár sza-
vaiból: dicsőíteni Istent és hálát adni neki művéért,
a kozmosz csodáiért és az élő emberért, aki az Ő
dicsősége és az egyetlen teremtmény, aki képes ezt
mondani Neki: „Nálad van az élet forrása” 

De az Atya szeretete nagyobb volt annál, semhogy
megelégedett volna az Ige kimondásával, amely által
mindent megteremtett. Azt akarta, hogy Igéje magá-
ra öltse a testünket. Isten, az egyetlen igaz Isten,
emberré lett Jézusban, és elhozta a földre az élet
forrását. Minden jónak, minden létezésnek és min-
den boldogságnak a kútfeje közénk jött, hogy velünk
éljen, egészen közel hozzánk. „Én azért jöttem –
mondja Jézus –, hogy életük legyen, és bőségben
legyen.” Betöltötte önmagával létünk minden pilla-
natát és területét, és mindig velünk akar maradni,
hogy a legkülönbözőbb színek alatt is felismerhes-
sük és szerethessük Őt. Néha azt gondoljuk, hogy
milyen jó lett volna Jézus idejében élni! Pedig sze-
retete megtalálta a módját, hogy itt maradhasson,
és nemcsak Palesztina egy eldugott zugában, hanem
a föld minden pontján. Itt maradt az Eucharisztiá-
ban, ahogy megígérte: belőle táplálkozhatunk, és
általa újíthatjuk meg életünket.

Egy másik forrás, ahonnan Isten jelenlétének élő
vizéből meríthetünk: a testvér. Amikor szeretjük
velünk és mellettünk élő felebarátainkat, különösen
a rászorulókat, ne gondoljuk, hogy velük teszünk jót.
Inkább ők azok, akik jót tesznek velünk, hiszen
Istent adják nekünk. Mivel Jézust szeretjük bennük
– „éhes voltam…, szomjas voltam…, vándor vol-
tam…, börtönben voltam…” –, cserébe az Ő szere-
tetét és életét kapjuk, melynek Ő maga a forrása, aki
jelen van minden testvérünkben. Bővizű forrás Isten
bennünk lakó jelenléte is. Mindig szól hozzánk, és
rajtunk múlik, hogy hallgatunk-e hangjára, mely
megegyezik lelkiismeretünk szavával. Minél inkább
megpróbáljuk szeretni Istent és a felebarátot, annál
erősebbé válik hangja, kiemelkedve minden más
hang közül. De van egy különleges alkalom, amikor
mindennél jobban meríthetünk bennünk való jelen-
létéből: amikor imádkozunk, és így közvetlen kap-
csolatunk mélyére akarunk hatolni Vele, aki ott
lakik a lelkünkben. Olyan, mint a mélyben csörge-
dező patak, mely nem apad el soha, mely mindig ott
van, mely minden pillanatban szomjunkat olthatja.
Elegendő egy pillanatra összeszedetten bezárnunk
lelkünk kapuit, hogy megtaláljuk ezt a forrást, akár
egy kiszáradt sivatag kellős közepén is. Akkor ráta-
lálunk a Vele való egységre, megérezzük, hogy nem
vagyunk többé egyedül, hanem ketten vagyunk: Ő
énbennem, és én Őbenne. Ugyanakkor – ajándéka-
ként – mégis egy vagyunk, miként a víz egy a for-
rással, vagy a mag egy a virággal. Ez a zsoltárból
származó Ige emlékeztessen bennünket arra, hogy
egyedül Isten az élet, azaz a teljes lelki közösség, béke
és öröm forrása. Minél inkább ebből a forrásból,
ebből az élő vízből, Igéjéből merítünk életet, annál
közelebb kerülünk egymáshoz, hogy testvérként
élhessünk. És akkor valóra válik a zsoltár folytatá-
sa: „ A te fényedben látjuk a világosságot ” – azt a
fényt, amelyre az emberiség vár. C L. István atya

Katolikus üzenet: „Nálad van az élet forrása” (Zsolt 36,10)

Gyászhírek:

Tamás Lászlóné sz. Juhász Magdolna
(született 1935) elhunyt október 6-án

–––––––––––
Libinyi Tibor

(született 1960) elhunyt szeptember 26-án
–––––––––––
Rácz Attila

(született 1957) elhunyt augusztus 29-én
–––––––––––

Árva Lászlóné sz. Bölcz Katalin
(született 1932) elhunyt augusztus 14-én

–––––––––––
Molnár András Sándor

(született 1950) elhunyt augusztus 12-én
–––––––––––
Bagi Mihály

(született 1954) elhunyt augusztus 1-jén

Nyugodjanak békében!

Olvasói levél*

A Badacsonytomaji SE labdarúgócsapatának őszi
eredményei: 
Nemesgulács-Badacsonytomaj 0:7
Badacsonytomaj-Nyirád 7:0
Révfülöp-B.tomaj 2:1
Badacsonytomaj-Balatonszepezd 2:0
Szigliget-Badacsonytomaj 1:4
Badacsonytomaj-Balatonederics 1:0
Dörögd-Badacsonytomaj 2:0
B.tomaj-Káptalantóti 2:0
Uzsa-B.tomaj 2:3
B.tomaj-Monostorapáti 1:0

Tartalékcsapat eredményei:
Nemesgulács-Badacsonytomaj 1:1
Badacsonytomaj-Nyirád 6:1
Révfülöp-Badacsonytomaj 3:2
Badacsonytomaj-Balatonszepezd 5:0
Szigliget-Badacsonytomaj 3:1
Badacsonytomaj-Balatonederics 1:1
Dörögd-Badacsonytomaj 1:1
B.tomaj-Káptalantóti 3:3
Uzsa-B.tomaj 2:2
B.tomaj-Monostorapáti 5:1

Hátralévő mérkőzés: Magyar Kupa III. forduló
Badacsonytomaji SE–Márkó, november 23. 13.00.
A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Döntetlen ese-
tén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Azo-
nos osztályban szereplő csapatok esetén hosszab-
bítás, ezt követően 11-es rúgások. 

Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferens

Futball hírek
Bensőséges ünnepség
keretében köszöntöt-
ték Jeck Tibort 80.
születésnapja alkal-
mából a Vinum Vulca-
num Badacsonyi Bor-
lovagrend Nagytaná-
csának ülésén, ame-
lyet a NAIK Szőlésze-
ti és Borászati Bada-
csonyi Kutatóállomá-
sán tartottak.

A meglepetésnek szánt összejövetelen Tóth János
Zoltán, a lovagrend nagymestere kívánt a tagság
nevében jó egészséget az alapító tagnak, akinek
életútját Lichnekker Gyula ismertette. Tapolca város
nevében Császár László polgármester díszoklevéllel,
Badacsonytomaj Város képviseletében pedig Krisz-
tin N. László polgármester egy díszes hébérrel gra-
tulált Jeck Tibornak a jeles évforduló alkalmából. 

A Nagytanács ülése vacsorával zárult a kutatóin-
tézetben, ahol dr. Májer János igazgató pohárkö-
szöntő keretében adta át jókívánságait az ünnepelt-
nek, aki meghatottan mondott köszönetet, felidéz-
ve a borlovagrend megalakításnak nehézségeit. Ky

Jeck Tibor köszöntése

TABELLÁK ÁLLÁSA:
• Felnőtt:
Dörögd-Halimba SE 9 7 1 1 21 6 15 22
Badacsonytomaji SE 9 7 0 2 24 6 18 21
Balatonszepezd SC 9 6 2 1 29 9 20 20
Révfülöpi NSE 9 5 4 0 21 9 12 19
Balatonederics SC 9 5 2 2 25 6 19 17
Egervölgye SE-M.apáti 9 4 1 4 21 23 -2 13
Káptalantóti LC 9 2 0 7 9 26-17 6
Nyirád Községi SE 9 2 0 7 10 31-21 6
Lesenceistvánd-Uzsa SE 9 1 0 8 10 24-14 3
Nemesgulács-K.apáti SE 9 1 0 8 10 40-30 3
Balaton SE Visszalépett

• Tartalék:
Révfülöpi NSE 9 6 2 1 32 15 17 20
Lesenceistvánd-Uzsa SE 9 5 3 1 26 16 10 18
Dörögd-Halimba SE 9 5 1 3 25 14 11 16
Balatonszepezd SC 9 4 3 2 30 25 5 15
Balatonederics SC 9 4 2 3 23 21 2 14
Badacsonytomaji SE 9 3 5 1 26 13 13 14
Nyirád Községi SE 9 4 2 3 24 22 2 12

(-2 pont)
Káptalantóti LC 9 1 3 5 16 31-15 5

(-1 pont)
Nemesgulács-K.apáti SE 9 1 2 6 12 28-16 5
Egervölgye SE-M.apáti 9 0 1 8 6 35-29 1
Balaton SE Visszalépett

Tisztelt Lakosság!
Ezúton köszönjük mindazoknak a támogatását és

segítségét, akik megértették a 4 éves munkánk
során képviselt törekvéseinket, amelyeket kizárólag
a köz érdekében tettünk.

Többen folytattak ellenünk az egész ciklus alatt
lejárató kampányt, ami a választások előtt primitív,
névtelen koholmányokban teljesedett ki.

Ki is a békétlen, a gyalázkodó?
Ezen irományok kiagyalóinak most hálásnak kell

lenni, hogy kellő számú „vevőt” találtak portékájukra.
Emelt fővel vállaljuk minden döntésünket, ame-

lyekkel hozzájárultunk a súlyos anyagi gondokból
való kilábaláshoz, biztosítottuk a város működését,
a lehetőségekhez mérten végeztünk néhány beru-
házást. Nem herdáltunk el a város vagyonából egyet-
len fillért sem!

Kíváncsian várjuk milyen rövid idő alatt sikerül
felélni a hátrahagyott közel 200 millió Ft tartalékot!?

Az irány: egyre zsírosabb állást jelent a város
„szolgájának” lenni!

Polgármester Úr, Képviselő Urak! A város válasz-
tóinak több mint a fele is várja az eredményeket, a
szavazástól távolmaradtak pedig talán még nem
adták fel a reményt egy szebb jövőben!

Köszönettel: 
dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet

(Az érintettek nem kívántak reagálni.)

Fotó: Kalmár

Badacsonytomaji fiatalok és az öregfiúk csapata játszott
egymás ellen az Imre napi búcsú alkalmából rendezett foci‐
meccsen november 9‐én



Az Olaszrizling Október nyitóeseményeként a
Balatoni Kör nyilvánosságra hozta a Balaton Bora
védjegy kritériumrendszerét, melyet az idei évben
vezetnek be, hogy a következő évjárattól piacra
kerülhessen, új balatoni olaszrizling sztenderdet
teremtve. 

A bejelentés célja, hogy a piaci szerep-
lők, elsősorban a balatoni pincészetek
megfelelően megismerhessék a rendszert
és csatlakozhassanak.

A Balatoni Kör borász tagjai több más
neves balatoni borásszal közösen mutat-
ták be a Balaton Bora szabályrendszerét,
ezzel is jelezve, hogy távlati céljuk egy új
régiós borkategória bevezetése egységes
címkével és arculattal, jól azonosítható stí-
lussal, megfelelő ár-érték aránnyal, mely-
nek minőségi garanciáját és piaci sikerét
leginkább az biztosíthatja, ha gyakorlati-
lag minden jó nevű balatoni pince részt
vesz benne, elkészítve saját Balaton Borát,
a védjegy minőségbiztosítási rendszerének
megfelelően.

A bejelentésben részt vevő borászok végül bemu-
tatták azokat az Olaszrizling tételeiket, melyek jelen-
legi kínálatukból leginkább megfelelnének a Balaton
Bora stílusának és irányvonalának. 

Kardos Gábor elnök, Balatoni Kör
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A bejelentésben részt vevő borászok, pincészetek: Bezerics, Borbély, Buj‐
dosó, Figula. Homola, Istvándy, Jásdi, Káli Kövek, Konyári, Laposa, Légli
Ottó, Pálffy, Pócz, Sabar, Szent Donát, Szeremley, Trombitás, Váli, Villa Tol‐
nay, illetve Kardos Gábor mint a Balatoni Kör elnöke

magányos, ábrándos néma szürkeség
fátyolos, gomolygó füstös messzeség
libbenő, suhanó égi zuhanás
szerényen sikoltó fáradt ragyogás
reccsenő, lobbanó fagyott érzelem
hangtalan remegő fojtó félelem
pihegő szerelem féltő tenyerén
suttogó titkoknak légi peremén
hullámzó sötétség, édes túlvilág
zuhanó szédülés: emlék-mennyország

Marosvölgyi Anna
Emlék-mennyország

Badacsonytomaj is beleesik abba a százötven
kilométeres sugárban megállapított védő- és
megfigyelési zónába, amelyet kéknyelv betegség
Csongrád megyei megjelenése miatt jelölt ki a
NÉBIH. A kéknyelv-betegséget terjesztő vírus az
emberi egészségre ártalmatlan. Az emberre az
esetlegesen fertőzött állatokból előállított élel-
miszerek sem jelentenek veszélyt. Viszont a
területéről kéknyelvűségre fogékony állatot
kiszállítani csak hatósági engedéllyel lehet.

Két kisebb, Csongrád megyei gazdaság állataiban
is kimutatta a kéknyelv vírusával való fertőzöttséget
a NÉBIH laborvizsgálata. A szúnyogok által terjesz-
tett vírusos állatbetegségre kizárólag a szarvasmar-
ha, juh és kecske, valamint a vadon élő kérődzők fogé-
konyak. A magas lázzal járó betegség a kérődző ál-
latok nyelvét, emésztőrendszerét, valamint izomzatát
támadja meg. A fertőzött állatoknál az elhullási arány
viszonylag alacsony, ám a betegség súlyos szövődmé-
nyekkel járhat, és sokáig elhúzódhat. Nem kell elhul-
lásokra számítani a kérődző vadállományban, mivel
e fajok kevésbé érzékenyek a kéknyelvűségre.

A betegség hazai megjelenése miatt a NÉBIH új
védő- és megfigyelési zónát jelölt ki. A két érintett

gazdaság húsz kilométeres körzetében lévő állattar-
tó telepeken a járási állategészségügyi hivatalok
állatorvosai vizsgálják a kérődző állatállományt. Az
e zónában elhelyezkedő gazdaságokban tilos az
állatok mozgatása. A legalább száz, illetve százöt-
ven kilométeres sugárban megállapított védő- és
megfigyelési zóna területéről kéknyelvűségre fogé-
kony állatot kiszállítani csak hatósági engedéllyel
lehet. Mivel a betegséget vérszívó szúnyogok terjesz-
tik, a gazdáknak gondoskodniuk kell az állomá-
nyok szúnyogellenes kezeléséről is.

A korlátozás alatt lévő térségekről részletes infor-
máció (településlista és térképek) és a védőkörzetet
elrendelő határozat és a megfigyelési körzetet elren-
delő határozat is hozzáférhető.

A NÉBIH kéri a szarvasmarhát, juhot vagy kecs-
két tartó gazdákat, hogy a kéknyelv-betegség tüne-
teire legyenek fokozott figyelemmel, és gyanú ese-
tén haladéktalanul forduljanak állatorvoshoz vagy
a járási állat-egészségügyi hivatalok munkatársai-
hoz az alábbi elérhetőségek egyikén: 

https://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatás

Kéknyelv betegség

A Balaton Bora Közösségi stratégiaalkotás
„Helyi Közösségi Akadémiák hálózata – Közös-
ségi Bázisú Stratégiaalkotás” Műhelymunka
Badacsonytomaj, 2014. 11. 17./2014. 12.
04./2015.01.13.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az ÁROP-2.2.22-
2013-2013-0001 azonosító számú „Képzés a konver-
gencia régiókban lévő önkormányzatoknak” című kie-
melt projekt keretében a Helyi Közösségi Akadémiák
hálózata – Közösségi bázisú stratégiaalkotás” Műhely-
munkájának programjára tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helye: Badacsonytomaji Polgármes-
teri Hivatal Rózsakő terem (8258 Badacsonytomaj,
Fő utca 14.) A rendezvény időpontjai: december 4.
8.00-16.00 óra; 2015. január 13. 10.00-16.00 óra.
Tisztelettel: 

Krisztin N. László polgármester

A rendezvény az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001
azonosító számú „Képzés a konvergencia régiókban
lévő önkormányzatoknak” című EU finanszírozású
projekt keretében valósul meg. A rendezvény so-
rán, tekintettel annak EU finanszírozására kép- és
hangfelvétel készül. Amennyiben nem járul hozzá,
hogy az Önről készült felvételek a projekt doku-
mentációhoz felhasználásra kerüljenek, kérjük, a
benedek.mariann@vtki.uni-nke.hu címen jelezze.

A műhelymunka programja:
November 17.
A projekt bemutatása, a település helyzetképnek és
a résztvevők elvárásainak tisztázása. Közös jövőkép
megalkotása. SWOT elemzés keretében a település
erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és
veszélyeinek feltárása a kialakított közös jövőkép
tükrében. Közös értékrend elfogadása: azon vezér-
lőelvek meghatározása, amelynek segítségével a te-
lepülésen a jövőkép megvalósítását tervezik.

December 4.
8.00-9.00 Az írásba foglalt jövőkép és értékrend kö-
zös áttekintése, az első napon történtek felidézése
9.00-12.00 Stratégiai célkitűzések megfogalmazá-
sa a felvázolt jövőképhez illeszkedően
12.00-12.30 Ebédszünet
12.30-15.00 Programkatalógus kialakítása: azon
programok meghatározása, melyek a kitűzött cé-
lokhoz vezetnek
15.00-16.00 Cél-program mátrix segítségével an-
nak ellenőrzése, hogy az eltervezett programok a
célok és a jövőkép megvalósulását szolgálják-e

Január 13.
10.00-14.00 Felkészülés az elkészült stratégia kö-
zös bemutatására
14.00-16.00 A település közösségi bázisú stratégiai
dokumentumának bemutatása a település érdek-
lődő lakossága és a környező önkormányzatok ve-
zetői számára

A Műhelymunkát a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem megbízásából vezeti: dr. Ströcker Renáta,
Komárom Város jegyzője

Fotó: Kardos

Ökoturisztikai központot avattak
Ökoturisztikai Látogatóközpont és szabad-strand
fejlesztése a badacsonyi térségben, az ökoturiz-
mus népszerűsítése és erősítése érdekében című,
az Európai Unió támogatásával megvalósuló pro-
jekt sikeresen zárult október 15-én az avatóün-
nepséggel.

A Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Szolgál-
tató Kft. pályázatot nyújtott be a már régóta haszná-
laton kívül álló badacsonytördemici szabad-stran-
don Ökoturisztikai Látogatóközpont létrehozására,
amelynek keretében 186 millió forintos támogatás-
ban részesült. A kivitelezési munkálatok, valamint az
informatikai tartalomfejlesztés befejezésével végéhez
érkezett a pályázati projekt, a látogatóközpontot
néhány héten belül birtokba vehetik az érdeklődők.

Ebben a témakörben pályázati felhívás jelent meg
az Új Széchenyi Terv keretében. A konstrukció alap-
vető célja a hazai turizmus szektor és ezen keresztül
a teljes magyar gazdaság versenyképességének erő-
sítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése
és munkahelyek teremtése. A Badacsonylábdihegyi
Strandüzemeltető Kft, amely 100 %-ban Badacsony-
tördemic Község Önkormányzatának tulajdona, a
pályázati kiírás célkitűzéseivel összhangban állította
össze pályázati anyagát, melyben olyan beruházás
megvalósítására igényeltek támogatást, amely lehe-
tővé teszi a turistavonzó szolgáltatások megvalósítá-

sát a településen, újra bekapcsolja Badacsonytörde-
mic községet a Balaton idegenforgalmi véráramába.

A megépült látogatóközpont célja a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Parkkal szakmai alapokon együttmű-
ködve a környék természeti sajátosságainak bemu-
tatása. Az épületegyüttesben megismerhető a Bada-
csony-hegy, a hegy lábánál épült települések és a
Balaton természeti környezete, rövid története,
növény- és állatvilága, néprajza, borászata, a halászat,
a horgászat, a hajózás története. A két új épület
(Badacsony centrum és Balaton centrum) megépíté-
se mellett parkolókat alakítottak ki, parkosítottak,
kajak- és kenuházat építettek. A Látogatóközpont
építésekor elsődleges szempont volt a környezetvéde-
lem és környezetközpontúság, az akadálymentesí-
tés, a fenntartható üzemeltetés, a környezetbarát
alapanyagok felhasználása, a tudatos és takarékos
üzemeltetés lehetősége. A projekttel egyidejűleg a 65
millió forintba kerülő medertisztítás és a szabad-
strand fejlesztése is megvalósult a Balaton Fejleszté-
si Tanács támogatásával, valamint önerőből. A Bada-
csonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. jelen fejlesz-
tés megvalósításával jelentős lépést tett annak érde-
kében, hogy a település és a környék idegenforgal-
ma fellendüljön, valamint kevésbé korlátozódjon a
nyári szezonra az új turisztikai attrakciók által.
Forrás: B.lábdihegyi Strandüzemeltető Sz. Kft.
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Ismét útrakél a Mikulásfogat december 5-én,
pénteken. Indulás 15 órakor a Kert utcából, érke-
zés a tavalyi évhez hasonlóan, csoportos megál-
lóhelyeken. Érdeklődni Vercz Attilánénál lehet a
20/990433-as telefonszámon. A Mikulás által
átadandó csomagokat legkésőbb december 3-ig
szíveskedjenek Kovács Zsuzsannánál leadni.

A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytoma-
ji Csoportja majdnem 10 éve szervezi ezt a prog-
ramot, melynek költségeihez (a fogat, szaloncu-
kor) szívesen elfogadunk felajánlásokat.

Köszönettel: Farkas Éva csoportvezető

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves

érdeklődőt 

november 26-án, szerdán
17.00 órakor kezdődő 

Adventi koszorú 
és karácsonyi ajtó-ablak-

dísz készítésére
a Pipitér Óvodában.

A dekoráció elkészítésénél lehetőség van a hely-
színen vásárolt illetve otthonról hozott alapanyag
felhasználására. Pál Gáborné virágkötő kreatív
ötleteivel segíti az alkotó tevékenységet. Örök-
zöld, és más egyéb díszítő növényeket, kérjük,
akinek lehetősége van, hozzon magával.

Az óvoda dolgozói

Mikulásfogat

December 6-án 15 órakor Mikulás váró játszóhá-
zat szervez az iskolai és az óvodai szülői munka-
közösség a Tatay Sándor Általános Iskola aulá-
jában. Nagyon sok szeretettel várjuk a kicsiket és
nagyokat egy kellemes délutáni játszóházra. 
Programok:

15 óra: játszóház, karácsonyi díszek készítése
16 óra: táncház
17 óra: várjuk a Mikulás megérkezését.
A délután folyamán teával, süteménnyel ked-

veskedünk a gyerekeknek.
Talabér-Nagy Szilvia elnök, iskolai SZM

Mikulásváró játszóház

Az iskola Szülői Munkaközössége sok szere-
tettel vár minden kedves érdeklődőt a Tatay
Sándor Általános Iskolában tartandó (Bada-
csonytomaj, Kert u. 8.) december 13-án 20 óra-
kor kezdődő Mikulás báljára.

A rendezvény legfőbb célja anyagi feltételek
teremtése iskolás gyermekeink és közösségeik
közérdekű támogatásához. Ezért kérjük váro-
sunk lakóit, hogy személyes megjelenésükkel,
tombola felajánlással, belépőjegy megvásárlás-
sal szíveskedjenek támogatni céljaink megvaló-
sulását. Asztalfoglalás: 471-573.

Szülői Munkaközösség

Mikulás Bál

Tisztelt Lakosság! Az előző évek gyakorlatához
hasonlóan, az idén is szívesen fogadunk fenyő-
és tuja ágakat, vagy egyéb örökzöldeket a kör-
forgalomnál készítendő adventi koszorúhoz. Szí-
ves felajánlásukat   kérjük egyeztessék a 20/
4466403 -as telefonon. 

Köszönettel: 
Farkas Éva, a NaBE helyi csoportvezetője

Felhívás

Badacsonytomaji 
rendezvények, események

Tisztelettel várjuk városunk lakosságát ünnep-
ségeinkre, megemlékezéseinkre:

november 22. 10-13 óra 
Adventi játszóház 
a Keresztury Házban

december 20. 10-13 óra 
Karácsonyi kézműves játszóház 
a Keresztury házban

december 20. 16 óra 
Adventi vásár a Főtéren

december 21. 14 óra 
Idősek karácsonya 
az Egry József Művelődési Házban

Adventi koncertek a Szent Imre Római 
Katolikus Templomban:
december 06. 18 óra

A szombathelyi Erkel Ferenc 
kamarakórus koncertje

december 13. 18 óra 
Mali Katalin orgonaművész orgona 
koncertje 

december 19. 18 óra
A NABE kórusa és Betlehemes játék 
Tóth Mariann szervezésében

A foltvarró klub minden második hét szer-
dán 14-16 óráig tartja foglalkozásait az új Kép-
zőközpontban. 

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

A városi könyvtárban egész évben zajlik a
törölt könyvekből rendezett könyvvásár, valamint
a helytörténeti fénykép- és dokumentumgyűjtés,
archiválás.

Közmeghallgatás
Tisztelt Polgárok! Tisztelt Lakosság! Lakossági
Szervezetek!

Badacsonytomaj Város önkormányzat képviselő-
testülete december 8-án (hétfőn) 17.00 órai kezdet-
tel tartandó (rendkívüli) ülésén 8258 Badacsonyto-
maj, Római u. 69. (Egry József Művelődési Házban)
Közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatáson a közterületek rendben tar-
tása, illetve a rendőrség éves beszámolója napirend-
ként szerepel.

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben
érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit,

hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket,
javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Amennyiben lehetséges, úgy kérem – az eredményes
válaszadás előmozdítása érdekében –, hogy kérdé-
seiket, javaslataikat a közmeghallgatást megelőző-
en, két-három nappal – írásban is – juttassák el hoz-
zám. A település éves munkájáról szóló beszámolót
követően – az SZMSZ értelmében – mód van más
témához kapcsolódó közérdekű kérdések és javas-
latok megtételére is.

Tisztelettel: Krisztin N. László 
polgármester

A Szegedy Róza ház és a Kisfaludy ház együtt-
működésének keretében első alkalommal rendez-
ték meg a Kisfaludy-hetet, a költő halálának
170. évfordulója alkalmából, amelynek október
28-i találkozóján közreműködött a Himfy Irodal-
mi Kör.

Reményeink szerint a most kezdődő program egy
tartalmas együttműködésnek az első lépése – mond-
ta köszöntőjében Békássy János -, a Kisfaludy ház-
zal közösen szerveztük a mai találkozót, ahol ver-
sein keresztül megidézzük Kisfaludy Sándort a
Himfy Irodalmi Kör segítségével. A költő, imázsa
összeköti a Balatonfüredtől Keszthelyig tartó térsé-
get, Kisfaludy személyén keresztül meg lehet jele-
níteni Badacsonynak azt a kulturális örökségét ami
jelen van, amiben élünk. Békássy János befejezé-
sül a költő emberi nagyságát méltatta, felelevenít-
ve az első magyar nemzeti színház nyitóelőadásán
történteket. A Himfy Irodalmi Kör előadása után

Szegedy Róza receptje alapján készült ürmös-bor-
ral koccintottak a nagy elődökre, majd a Kisfaludy
háznál folytatódott a találkozó.

Óriási lehetőség, de egyúttal felelősség is a tele-
pülés számára a Kisfaludy emlék, - mondta Nagy
Miklós képviselő köszöntőjében -, de emellett sok
szállal kötődnek ide Sümeg, Keszthely, Balatonfü-
red híres családjai. Amennyiben ezt a programot
megfelelően összerakjuk nagy lehetőség lesz a
kezünkben, de ehhez a turizmus szereplőinek
együttműködése szükséges.

Nagy Miklós ezt követően röviden elmondta a ház
történetét, kiemelve, hogy 1927-től gyakorlatilag
vendéglőként üzemelt. Azon dolgoznak, hogy téli
időszakban is nyitva várhassa a vendégeket, ehhez
különleges programokat szerveznek már a jövő
hónaptól.

Az esemény zárásaként Békássy János és Krisz-
tin N. László polgármester, valamint Nagy Miklós
képviselő együtt helyezett el koszorút a költő emlék-
táblájánál. Ky

Kisfaludy Sándor emlékhét

Fotó: Deák

Fotó: Deák


