
Badacsony messze földön híres borairól, ennek jegyé-
ben rendezte a Badacsonyi Borheteket július 16–31.
között Badacsonytomaj Város Önkormányzata, vala-
mint a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár.

A 16 nap alatt több ezer látogató jött el a Móló parkba és
kóstolta meg a finomabbnál finomabb borokat. Bár az
elõzõ évekhez képest lényegesen kisebb pénzügyi keret állt a
rendelkezésünkre, ennek ellenére változatos és színes prog-
ram várta az érdeklõdõket. 

Az esõs napok ellenére is sokan voltak kíváncsiak a fel-
lépõkre, akik között mindenki találhatott kedvére valót,
hisz a rendezvényre meghívott elõadók és együttesek a
legkülönfélébb zenei stílusban koncerteztek. A kiállító
borászatok igényeit is figyelembe véve, idén a népzene, a
dzsessz és a dixiland került elõtérbe, hisz a kulturált bor-
fogyasztáshoz ez illett. Esténként cigányzenével nyitotta a
sort a szigligeti Eszterházy Pince fesztiválzenekara, Bódi
Lajos vezetésével. Koncertet adott többek között a
Szegedi Molnár Dixiland Band, a pécsi Funkstar Delux
zenekar, Török Ádám és a Mini együttes, a H2O Acoustic
Band, a szintén soproni FRB együttes, a Babos-Csipszer
Jazz Duó és a Gold Orleans Jazz Trió, a Faterock
együttes, a Happy Dixiland Band valamint a Drums ütõ-
együttes. Idén sem maradt el a Nyirettyû népzenei együt-
tes mûsora, rendezvényünk szóvivõje, Hevesi Tamás is
nagysikerû koncerttel szórakoztatta a látogatókat. Vendé-
günk volt a Veszeluha (Becenyxa) Néptánc Együttes
Moszkvából, akik fergeteges mûsorral kápráztatták el a
közönséget. Dévényi Tibor retro disco-ja hatalmas töme-
get vonzott, akárcsak a hajnalig tartó utcabálok a Helios,
az SMS és a Koktél együttessel. A nyitó- és zárónapon is
fellépett az Ezüst Kükapú Táncegyüttes, de nagy sikert
aratott a Tördemic Néptánc együttes is. A közönség több-
ször találkozhat Nagy Bandó Andrással, aki a zord idõ
ellenére is megnevetette a hallgatóságot. 

Idén elõször került átadásra a "Folyékony Szerelem"
Badacsonyi Borhetek legszebb kiállító borháza cím, me-
lyet az Imre Borpince nyert el. A második helyen a Ba-
zaltbor - Laposa Pincészet végzett, míg a harmadik a
Léránt Pince lett. A díjakat az ötletgazda Hevesi Tamás és
a 2010-es év Magyarországi Borkirálynõje, Pfiffer Katalin
adta át. A kitûnõ borok és színvonalas, szórakoztató prog-
ramok mellett népmûvészeti és kirakodó vásár is várta a

rendezvénysorozatra látogatókat. A badacsonyi borok sa-
ját karakterrel bírnak, így hát nem véletlen, hogy az Is-
tenek nektárjának is nevezik. Július utolsó két hetében az
alábbi borászatok, pincészetek kínálták legjobb boraikat:
Bazaltbor-Laposa Pincészet, Borbély Családi Pincészet,
Csanádi Pincészet, Elsõ Magyar Borház-Szeremley
Pincészet, Imre Borpince, Léránt Pince, Málik Zoltán,
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet, Sipos Borház,
Szent György Pince, Varga Pincészet és a Villa Sandahl
Pincészet. Támogatóink voltak: Bahart Zrt., Badacsony
Céh Turisztikai Egyesület, Somló volán Zrt, Kékkúti Ás-
ványvíz Zrt., MÁV Zrt., Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Egyesület. Fõ médiatámogatónk idei évben is a
Veszprém Megyei Napló volt.

Nemcsak a Badacsonyi Borheteken találkozhattunk az
F. R. B. együttesel, egyre több koncertet adnak, számaikat
a kereskedelmi rádiók is játsszák. A csapat 2009 február-
jában alakult a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Karának zenekaraként, akkor még Fa Rock Band néven.
Tagjai között három megyei fiatal is található, köztük a
badacsonytomaji Nagy Leopold (Popesz). Egy egyetemi
rendezvényre álltunk össze egyetlen koncert erejéig, de
olyan nagy sikerünk volt, hogy hamar rájöttünk, folytat-
nunk kell, amit elkezdtünk. 2009 szeptemberében meg-
született az elsõ saját dalunk Másnap címmel - mesél a
kezdetekrõl a helyi Nagy Leopold, a csapat billentyûse. A
jelenleg öttagú együttessel õszre egy nagyszabású turnét
szervezünk, ahol minden nagyobb városban fellépünk
majd - mondja lelkesen Popesz, folytatva, hogy az együt-
tes repertoárjában jelenleg 12 saját dal és még ugyanennyi
feldolgozás található. A saját számaik stílusát nehezen
tudják kategorizálni, ha megkérdezik azt mondják pop-
rock, de mindenféle zenei stílusjegy fellelhetõ bennük.
Máté kivételével a nyáron mindenki befejezte az egyete-
met, mindannyian lediplomáztak, a próbák pedig folya-
matosan zajlanak Badacsonytomajon. A koncerteket, fel-
lépéseket egyelõre saját maguk szervezik, ami sok idõt
vesz el tõlük, ezért mielõbb szeretnének egy megbízható
menedzsert találni. Sopron és környékén rendszeres fel-
lépõk, de lassan Veszprém megyében is kezdik megismer-
ni õket, legközelebb Badacsonyban a Rózsakõ Fesztiválon
lépnek fel, augusztus 21-én a Dísztéren. DDeeáákk  FFeerreennccnnéé      

BBAADDAACCSSOONNYY
Ígéretünk szerint tájékoztatjuk városunk sportszeretõ
közösségét a Badacsonytomaji Sportegyesület labdarúgó
csapatának jelenlegi helyzetérõl, mely változatlanul
nem rózsás, hiszen a tavalyi együttesbõl csak hírmondó-
nak marad pár játékos. Lesz Ferencet, az egyesület el-
nökét kértük, hogy vázolja a helyzetet:

Annak érdekében, hogy az utánpótlás korosztályok ver-
senyeztetését is magas szinten, - a másodosztályban - tud-
juk biztosítani, beneveztünk az NB III-ba. A csapat tagjai
közölték, hogy amennyiben más osztályban indulnánk,
akkor nem vállalják a szereplést, mivel a megyei elsõ és
másodosztály térségünkben nem annyira vonzó, mint az
NB III. Sajnálom, hogy többen eltávoztak a keretbõl,
elsõsorban a tapolcai kötõdésûek tértek vissza korábbi
csapatukhoz. Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy a Kiss
testvérek közül Márton az NB II-be aspiráló Balaton-
füredre, Gábor pedig Tapolcára távozott, de a nagyon te-
hetséges fiatal sportemberek távozása elé nem gördítet-
tünk akadályt.

Az anyagi helyzetünk pillanatnyilag nehéz, mert az
önkormányzattól - a költségvetésben biztosított és az elsõ
félévben teljesen felhasznált összegen felül - nem kap-
tunk további támogatást, így minden bizonnyal gondja-
ink lesznek. Szeretnénk kihasználni azt a lehetõséget,
hogy - az új társasági adótörvény szerint - a nyereséges cé-
gek adójuk 70 %-át amatõr egyesület felé irányíthatják,
meghatározott formaszerzõdés alapján. 

Folytatás az 5. oldalon...

Lesz csapat, meccsek… de csak szerényen

Badacsonyi Borhetek 2011 NB III-ban a Tomaj

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 FtXXI. évfolyam 8. szám 2011. augusztus

A Kolping Család Egyesület július 10-én másodszor
szervezett jótékonysági estet a Szent Imre Római Kato-
likus templom orgonájának megmentése érdekében,
ezúttal talán kisebb érdeklõdés mellett, mint tavaly. 

A mûsorban fellépett Blaskó Péter, Kubik Anna,
Oberfrank Pál színmûvész és Faragó Laura népdaléne-
kes, hogy az egyesület célját minél hamarabb elérhesse,
amit meghívójukban így fogalmaztak meg: A szívünkhöz
oly közel álló bazalttemplom orgonájának felújítására
várjuk nagylelkû adományaikat, hogy ismét régi fényében
mûködhessen ez a csodálatos hangszer. KKyy

A Tomaji Orgonáért

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó:  Kalmár

Fotó: Deák
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A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00-12.00-ig 12.30-15.30 óráig; Szerda: 8.00-12.00-
ig 12.30-15.30 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig 
Kedd, csütörtök zárt nap. 
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák: Telefononos bejelentkezés a 87/571-
270-es telefonszámon.
Krisztin N. László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 14.00-16.00-ig

Csanádi Csanád alpolgármester
Minden hónap harmadik hétfõ: 14.00-16.00-ig

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzõ
Minden szerdán 8.00-12.00-ig

Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-123; hétfõ,
szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig; kedd: 14.00-
16.00 óráig. Sürgõs esetben hétköznap 8.00-16.00-ig
hívható Dr. Scheller György Tel.: +36-30/9019-869.
Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig és hétvé-
gén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: +36-87/411-
070-es telefonszámon
Fogszakorvos: Dr. Szörtsey Zoltán
Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: +36-87/471-689;
Hétfõ, szerda: 12-18 óráig; kedd, csütörtök, péntek: 8-
13 óráig. Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet:
Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/D)
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: Dr. Sellyei Ferenc
B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-282
Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig 

Kedd, csütörtök: 13-16-ig 
központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: +36-87/411-655

Védõnõi szolgálat:
Helyettes védõnõ: Zsifkovics Szilvia, tel.: 06-70/202-85-84
Hétfõnként babalátogatási nap 8.00-11.00
Tanácsadás: csütörtök 8.00-11.00  
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat:
Helye: B.tomaji Általános Iskola
Családgondozó: Pordán Katalin, tel.: 06-30/7017-695
Családsegítõ fogadóóra: csütörtök 13.00-14.00-ig
Gyermekjóléti fogadóóra: csütörtök 14.00-15.00-ig
Griff Gyógyszertár:
B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: +36-87/471-012 
Hétfõ-szerda-péntek: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
Kedd-csütörtök: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szombat: 8-10 óráig, Zárás után ügyelet: Tapolcán 
Hatósági állatorvos: Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44.
Dr. Vecsera Ervin +36-87/321-772, +36-30/9736-419
Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig 6.30-19.00,

szombat 8.00-10.00-ig
Tûzoltóság: Fõ utca 58., +36-87/471-539
Rendõrség: +36-87/464-250; +36-87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárõrség: (Arany György ügyvezetõ elnök) 
Tel.: +36-30/2717-552
Badacsonytomaj VN KFT.: 8258 B.tomaj  Fõ u.27.
Tel:87/571-048, Fax: 87/571-057;
e-mail: telepulesuzbtomaj@t-online.hu
Fogadó óra: hétfõ, szerda, péntek  8.00-14.00
Web cím: www.bvu.hu
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: Tel.: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14.
Tel/fax: +36-87/531-013, +36-87/431-046
Nyitva: minden nap 9-19 óráig
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Városi Közösségi Ház, Badacsonytomaj, Fõ u. 23., 
Telefon: +36-87-571-115; fax: 87-571-116;
e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
honlap: www.badacsonyiprogramok.hu
Nyitva tartás: Kedd - Péntek: 8.00 - 16.00, Szombat: 9.00 -
13.00, Vasárnap: Zárva, Hétfõ: Szünnap
Az intézmény nyitva tartása programfüggõ.
Egry József Emlékmúzeum nyitva tartása: 
Elõ és utószezonban (júl. 10-ig; valamint aug. 23-tól okt.
2-ig) hétfõ és vasárnap kivételével 10 órától 18 óráig.
Fõszezonban (július 11-tõl augusztus 21-ig) vasárnap
kivételével, naponta 10 órától 18 óráig. 
Csoportok látogatását kérjük bejelenteni: 87/431-044
Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum nyitva tartása:
Május 3-tól október 2-ig kedd, szerda, csütörtök, péntek,
szombat 10.00-tõl 18.00 óráig, Vasárnap és hétfõn zárva.
Csoportok látogatását kérjük bejelenteni: 87/701-906.
Tájház: nyitva tartás szeptember 12-ig: sz-cs 14.00-
18.00, p-v 09.00-13.00, h-k: szünnap.

Badacsonytomaj Város lapja. 
Honlap: www.badacsonytomaj.hu

Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. 

Felelõs szerkesztõ: Kalmár György;
Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 

megbízásából Kalmár György
Telefon: +36-87/413-399, +36-30/9016-194;

E-mail cím: v5studio@t-online.hu
A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 14.

Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289

A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját
tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség
véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formá-

ban közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Tördelõszerkesztõ: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BBAADDAACCSSOONNYY
Helyi közéleti lap

Következõ lapzárta: 2011. szeptember 5.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Felhívás házszámtáblák kihelyezésére…

Az Országgyûlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009.
évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a
természetes személyekrõl és a lakásokról nép- és lakásszám-
lálást kell tartani. A népszámlálás a természetes személyekre,
valamint az ország területén lévõ lakásokra, lakott üdülõkre
és lakott egyéb lakóegységekre terjed ki, beleértve a közössé-
gi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményeket/intézeteket is
és a Magyar Köztársaság területén 2011. október l-jén O
órakor fennálló állapot alapulvételével kell végrehajtani.

A népszámlálást elektronikus és papíralapú, önkitöltéses,
valamint az interjús módszer kombinálásával kell végrehaj-
tani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra köte-
lezett személy választja meg. Az adatfelvételt 2011. október 1.
és 2011. október 31. között, a pótösszeírást 2011. november 8-
ig kell végrehajtani! Az adatszolgáltatás - a törvényben meg-
határozott esetek kivételével - kötelezõ!

Lényeges eleme a jogszabálynak, hogy a adatszolgáltatásra
kötelezettek kötelesek a népszámlálás körébe tartozó ada-
tokat a valóságnak megfelelõen az általuk meghatározott adat-
szolgáltatási módok valamelyikével, a fent jelezett idõszak-
ban megadni. Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a
fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre
vonatkozóan önkéntes. A népszámlálás során gyûjtött ada-
tok kizárólag statisztikai célra használhatók.

A népszámlálás helyi elõkészítésérõl és az adatfelvétel vég-
rehajtásáról a települési önkormányzat jegyzõje, mint telepü-
lési népszámlálási felelõs gondoskodik. A népszámlálási
adatfelvételt a számlálóbiztosok végzik, õk állnak közvetlen
kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. Feladatuk: az adatszol-
gáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebo-
nyolítása, az önkitöltõk papírkérdõíveinek összegyûjtése, a
címek pontosítása. Munkájukat közvetlenül a felülvizsgáló
irányítja, ellenõrzi.

Tekintettel a közelgõ népszámlálásra, a feladat zökkenõ-
mentes végrehajtása érdekében, a számlálóbiztosok mun-
kájának megkönnyítése céljából felhívom a figyelmet Ba-
dacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
9/2008. (V.13.) önkormányzati rendeletére, mely rendelkezik
a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl. A rendelet mi-
szerint - a házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen
biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihe-
lyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén
köteles gondoskodni. A házszámtáblát az ingatlanon lévõ
kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhe-
lyezni. Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú
házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az
érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület
nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. 

Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendel-
keznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hi-
vatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat meg-
szegi szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírság-
gal sújtható.  Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben
foglalt kötelezettségüknek - aki még eddig nem tette meg - hala-
déktalanul tegyenek eleget. DDrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss  jjeeggyyzzõõ

Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi mun-
katerv alapján (idõpont augusztus 31. szerda 9.00 óra):
- Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi  költ-

ségvetési tervének elsõ félévi teljesítése
- Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak értékelése
- Strandok idényen kívüli horgászati célra történõ átadása 
- Beszámoló a TÁMOP 3.1.4. jelû „Kompetencia alapú

nevelés az óvodában” pályázat mûködtetésérõl
- Pályázatokról tájékoztató 
- A Nemzeti Park helyi képviselõjének tájékoztatója a

környezettudatos és természetbarát szemlélet elõsegí-
tésérõl a fiatalság és a lakosság körében 

- Beszámoló a helyi önkormányzat társulási tevékenysé-
gérõl, a társulás pénzügyi  helyzetérõl, a társulási cél
megvalósulásáról

- A helyi közmûvelõdésrõl szóló rendelet felülvizsgálata
- Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Szervezeti és

Mûködési Szabályzatának jóváhagyása
- A Káptalantóti iskolás és óvodás gyerekek szállítása

Képviselõ-testületi ülés

Jegyárak
Egry József Emlékmúzeum
Teljesáru belépõjegy: 500 Ft/fõ. Gyermek, nyugdíjas és
pedagógus belépõjegy: 250 Ft/fõ. Ingyenes belépést biztosí-
tunk: 6 éves kor alatt, újságírók részére. Csoportkedvezmény:
22 fõ esetén 20 fõ fizet. Támogatói jegy: 2.000 Ft. Chagall
kiállítás felnõttjegy: 500 Ft. Chagall kiállítás gyermek- és
nyugdíjas belépõjegy: 250 Ft. 
Az Egry állandó kiállítás mellett March Chagall litográfiái
tekinthetõk meg a kiállítási szezonban.
Csoportok látogatása esetén kérjük az elõzetes telefonos
bejelentkezést: 87/431-044

Szegedy Róza Ház
Teljesáru belépõjegy: 500 Ft/fõ. Gyermek, nyugdíjas és peda-
gógus belépõjegy: 250 Ft/fõ. Ingyenes belépést biztosítunk: 6
éves kor alatt, újságírók részére. Csoport kedvezmény: 22 fõ
esetén 20 fõ fizet. Támogatói jegy: 2.000 Ft.
Csoportok látogatása esetén kérjük az elõzetes telefonos
bejelentkezést: 87/701-906

Tájház
Felnõtt: 400 Ft, 10-20 fõ esetében: 300 Ft, 20-40 fõ esetében:
250 Ft. Gyermek: 200 Ft, 10-20 fõ esetében: 150 Ft, 20-40 fõ
esetében: 100 Ft. Nyugdíjas: 200 Ft, 10-20 fõ esetében: 150
Ft, 20-40 fõ esetében: 100 Ft.
Pedagógusok részére az önkormányzat 50 %-os ked-
vezményt biztosít a belépõ árából.

Tájékoztatjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy Ba-
dacsonytomajon a lomtalanítás ideje 2011. szeptember 15.,
16., 17., 18-án lesz. 

A REMONDIS Kft-vel kötött szerzõdés alapján a szolgál-
tatás ingyenesen vehetõ igénybe azon lakosok számára, akik-
nek díjtartozásuk 2011. évben nincsen és nem kértek éves díj-
fizetési mentességet. A korábbiakhoz képest változás, hogy a
lim-lom befogadásának helyszíne a DRV-tõl bérelt (Büdös-
tó feletti, Kisörsi úti) telephely, ahova be lehet szállítani, illet-
ve szállíttatni az alábbi anyagokat:

- háztartásban keletkezõ feleslegessé vált termékek (bú-
torok, használati eszközök) 

- elektronikus termékek (hûtõk, tûzhelyek, számítógépek)
- vasanyagok, autógumik (legfeljebb 5 db)
Nem fogadunk be veszélyes hulladéknak minõsülõ ter-

mékeket (pl. akkumulátor, elem, vegyi hulladék). A fentebb
megjelölt zárt telephely 7.00-15.00-ig tart nyitva és a VN Kft.
két dolgozója felügyeli és kezeli a lom befogadását.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az egyéb helyekre
lomot kirakni tilos, a REMONDIS Kft. azokat nem szállítja
el. A lomtalanítás ideje alatt településünkön fokozott rendõri
és közterület felügyelõi, polgárõri ellenõrzés lesz, a szabály-
talankodókat szigorúan megbírságolják. Tisztelettel kérjük a
lakosság megértõ hozzáállását!

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKfftt..

Lomtalanítás

Köszönet a badacsonyörsi fürdõhely fûnyírásában
közremûködõ Varga Pincészet Kft vezetõinek, és a

munkát elvégzõ Zabó Ferenc és Zabó Tamás Uraknak!



Európai Uniós
Pályázati Tájékoztató

Folyamatban lévõ projektek: 
Rekultiváció a Szénégetõ dûlõn KDOP-2009-4-1-1/B-09-

2010-0002
Mint elõzõleg beszámoltunk a közbeszerzési eljárás elkez-

dõdött, sõt már a nyertes kivitelezõvel meg is történt a szerzõ-
déskötés. A ROBOTEK 2000 Kft. nyerte el a kiírt munkákat,
úgy mint: földmunkák, szigetelés, figyelõ kutak kiépítése. 

A TETT Közéleti Fórum Egyesület feljelentõ levele alapján
2011.07.04-én szabálytalansági eljárás indult az Önkormány-
zat ellen, melyet hivatalból a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség indított. A TETT Közéleti Fórum Egye-
sület a Közbeszerzési törvény megsértése miatt tett feljelentést. 

Egyébként a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség feladata továbbá, hogy a közbeszerzéseket utóellenõr-
zésnek vesse alá. Benyújtottuk az összes közbeszerzési doku-
mentumot, melynek vizsgálata után megállapították, hogy sza-
bálytalanság nem történt a közbeszerzés lefolytatása során. 

A szabálytalansági eljárás még nem zárult le, eredményérõl
tájékoztatást fogunk adni. 

Hamarosan sajtótájékoztatón adunk hírt a folyamatban lévõ
építkezésrõl! 

Kilátó építése a he-
gyen KDOP-2.1.1/D-
2f-2009-0013

Elkezdõdött a kilá-
tó építése! Elbontották
a régi szerkezetet, már
betonozzák az alapot,
mely tartani fogja az
új szerkezetet! Hama-
rosan megérkezik a
helikopter, amely foly-
tatja az építést! Jó hír,
hogy az építmény erõ-
sebb, ellenállóbb vö-
rösfenyõbõl fog épül-
ni, a borovi fenyõ he-
lyett.

Ezen a helyen is a türelmüket kérjük, illetve kérjük Önöket,
hogy megfelelõ körültekintéssel közelítsék meg az építkezést! 

Interaktív táblák beszerzése TIOP-1.1.1/07/1-2008-0543
Az eszközök már az iskolában vannak! Hamarosan beépítik

õket és megkezdõdhet az oktatás is! Augusztus végén már be is
fejezõdik a projekt. Várjuk a szülõket és a diákokat a záró ren-
dezvényre! 

Elszámolási folyamatban vannak 
a következõ projektek:

Szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.2./A-2008-0171
Még folyamatban van az elszámolás, visszajelzés még

mindig nem érkezett. 

Laptop Program az iskolában TIOP-1.1.1-09/1-2010-0171
Az ellenõrzés során minden dokumentumot, folyamatot

megvizsgáltak, a kitûzött célok megvalósulását is megtekintet-
ték - mindent rendben találtak, a benyújtott számláinkat is elfo-
gadták, már csak az utalásra várunk. 

Lezárult, kifizetett projektek:
Iskola felújítás KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0007

A kifizetési kérelmünket elfogadták, az igényelt összeget
kifizették. A projekt céljai megvalósultak, elindult a fenntartási
idõszak!  

Városháza építése KDOP-3.1.1/C-2008-0017
A záró beszámolónkat és az elszámolást elfogadták. Az

igényelt támogatási összeget kifizették Önkormányzatunk
számlájára, a projekt céljai megvalósultak, elindult a fenntartási
idõszak! 

Ügyfélfogadási rend változás 
a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában

Tájékoztatjuk Badacsonytomaj város Tisztelt ingatlantu-
lajdonosait, hogy július 1-tõl a keddi és a csütörtöki napokon
az ügyfélfogadás szünetel. Hétfõn, szerdán és pénteken az
ügyfélfogadás 8.00-14.00-ig történik. A változtatás oka a
nagymértékben megemelkedett ügyfélforgalom, amely a
napi munkánkat rendkívüli módon megnehezíti, néha
lehetetlenné teszi. Megértésüket elõre is köszönjük.

TTiisszztteelleetttteell::  BBoollllaa  JJóózzsseeff  üüggyyvveezzeettõõ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Egy jobb
kilátásért” Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen címû
pályázati programhoz kapcsolódóan Badacsonytomaj
Város Önkormányzata 1.000, 5.000, 10.000 és 50.000 Ft.
értékben Támogató jegyet bocsátott ki. 

A támogatói jegyek a Polgármesteri Hivatalban, ügyfél-
fogadási napokon, a pénztári órákban megvásárolhatók.

Hétfõ:   13,00 - 15,00 óráig
Szerda: 10,00 - 12,00 és 13,00 - 15,00 óráig
Péntek: 10,00 - 12,00 óráig
Segítõ együttmûködésüket, támogatásukat elõre is

köszönjük!       TTiisszztteelleetttteell::  KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Támogatói jegyek

Sikeresen zárta a mûvészeti is-
kola a TÁMOP 3.4.3-as pályá-
zati projektjét.

A badacsonytomaji székhe-
lyû Balatonfelvidéki Szín-Vo-
nal Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 2009-ben az Új
Magyarország Fejlesztési terv -
Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program (TÁMOP 3.4.3.-
08-02. Iskolai tehetséggondo-
zás) kiírására pályázatot nyúj-
tott be. Az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával meg-
valósuló projekt megvalósítási
idõszaka 2010. február 1-tõl 2011. július 30-ig tartott. Az
ELTE közremûködésével az intézmény tanárai továbbkép-
zéseken vettek részt. A projekt megvalósításába konzorciumi
partnerként a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Inté-
zet szakemberei is bekapcsolódtak.

Jelentõs kutatásokat, fejlesztéseket tudtunk megvalósítani.
Az intézmény 2010 májusában projektív rajzokkal mérte a
kistérség összes nagycsoportos óvodásának képi kifejezési
készségét. A megállapítások pontosítására pszichológusok,
mérési szakemberek bevonásával sikerült egy példaértékû,
egyedülálló megfigyelési eszközt összeállítani. A kistérség
nagycsoportos óvodásai által készített munkák összevetése
egyértelmûen megmutatta, hogy lényegesen jobb az alapfo-
kú képzõ- és iparmûvészeti képzésében résztvevõ gyermekek
belsõ látása, gondolkodási, értelmezési, kifejezési készsége,

tudása a képzésben nem részesülõkhöz viszonyítva. A
mérés bebizonyította annak szükségességét, hogy a mû-

vészetoktatást a lehetõ legko-
rábban kell elkezdeni, mert az
meghatározóan befolyásolja a
gyermekek képességeinek fejlõ-
dését.

Az általános iskolások kö-
rében végzett mérések is rá-
mutattak arra, hogy a mûvé-
szetoktatásban résztvevõk vi-
zuális kifejezési készsége ma-
gasabb szintû. 

Az intézmény pályázatokat,
versenyeket hirdetett meg, be-
mutatókat tartott, jutalmazta
a diákokat. A tanórán kívüli
oktatási formákban - tehet-
ségmûhely, nyári alkotó tábor

- egyénre szabott tehetségfejlesztést valósított meg.
Konferenciákat, Szülõ- Pedagógus találkozókat szervezett.
Igaz Anikó, Bodor István, Gerstenkorn Román, Szabó Ágnes
képzõ- és iparmûvészek saját alkotásaik bemutatásával
szemléltették a mûvészetoktatás gyakorlati fontosságát.  

Az intézmény fejlesztéseirõl az országos és nemzetközi
fórumok is tájékoztatást adtak, kiállítások elõadások formá-
jában. A projekt megvalósítását bemutató két kiadványt a
mûvészetoktatási intézmények, képzõ intézmények öröm-
mel üdvözölték. A projekt az öt éves fenntartási idõszakában
is segíteni fogja a mûvészetoktatásban résztvevõ tanulók
fejlesztését.  BBaarraannyyaaii  ZZoollttáánnnnéé    

Lezárult a pályázat

Badacsonytomaj Város Képviselõ-testülete érzékelve és ma-
gáévá téve az új városháza parkolójának anomáliáit, 2010.
novemberében a parkoló átépítése mellett döntött, melyben
elõírta a régi szintre való visszacsökkentését.

A Képviselõ-testület a 2011. április 27-i zárt ülésén hozott
határozatával felkérte a Nyomozóhatóságot az eset kivizs-
gálására. A 2011. május 9-én elküldött feljelentésünkre, 2011.
június 10-én megkaptuk a választ, melyben a nyomozás elu-
tasítását írják, hivatkozva, hogy ez nem hûtlen kezelés. 

Csodálkozva olvastam a levelet, mivel mi nem hivatkoz-
tunk hûtlen kezelésre és nem értem, hogy miért erre a mai
világban divatossá vált szóra hivatkozik a hatóság úgy, hogy
a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Hivatalától az
üggyel kapcsolatos dokumentumokat nem kérték be, így
azokat nem is tudták tanulmányozni. Egy építkezés során
van megbízó, kivitelezõ, mûszaki ellenõrök és én illetve a
Képviselõ-testület, az Õ munkájuk szakszerûségére vagyunk
kíváncsiak. Megírva ezt a Nyomozóhatóságnak, élve a 8 na-
pon belüli fellebbezési idõhatárral. A választ 2011. július 5-
én kaptuk meg a Tapolcai Városi Ügyészségtõl, melyben
szintén leírják, hogy ez nem hûtlen kezelés és ezzel a
panaszt elutasították.

Nem értem a Hatóság döntését, mert ha a parkoló áté-
pítését nem végezzük el, az új városházának a mai napig
nincs használatbavételi engedélye és mindez az Önkor-
mányzatnak 8,8 millió forintjába került.

Lehet úgy dönteni, hogy nem ismerem a tényleges tényál-
lást?? 

Úgy gondolom nem szabad ennyiben hagyni az ügyet!
CCssaannááddii  CCssaannáádd  aallppoollggáárrmmeesstteerr

Amit mi sem értünk!

Fotó: Deák



Ahogy az elmúlt években mindig, idén is sor került az
angol táborra, melynek helyszíne ezúttal Balatonszemes
volt. 

Utunk elsõ felét hajóval tettük meg, majd vonatra száll-
tunk, hogy elérjük úti célunkat. Sokunknak érdekes volt a
déli part pezsgõ élete és a szabad strandok sora. Délelõt-
tönként az angol nyelv tanulásával töltöttük az idõt, a
délután pedig a szabad idõé volt. Különbözõ sportverse-
nyeket rendeztünk, fociztunk, röplabdáztunk, tollasoz-
tunk, asztaliteniszeztünk. Voltunk Balatonlellén, szám-
háborúztunk és ha az idõjárás engedte strandoltunk is. A
tábor folyamán új barátságok kötõdtek és a hét végén szo-
morúan vettük tudomásul, hogy a nyaralás véget ért.

SScchheeiibbeerr  LLiizzaa,,  ÁÁrrvvaaii  AAddééll,,  KKoovvááccss  KKiittttii,,  NNéémmeetthh  BBeenniiggnnaa

Nyáron is angolul tanultak

Lassan befejezõdik az iskola szünet, az Interaktív táblák
beszerzésével kapcsolatos projekt után érdeklõdtünk. 

Megérkeztek az új számítástechnikai eszközök és már el
is kezdték a beszerelésüket a tantermekbe. A 100 %-os
uniós támogatás lehetõvé teszi, hogy öt tanterembe egy-egy
interaktív táblát, projektort, laptopot, valamint a szükséges
hangszórókat beszereljék. A pályázatból még 10 db
munkaállomás is érkezik, sõt egy mobil palatábla és egy
szavazócsomag is segíteni fogja az oktatás színvonalának
növekedését - mondta el kérdésünkre Csizmarik Eszter
pályázati referens. 

Az Önkormányzat augusztus 24-én 17:00 órakor
sajtótájékoztatóval egybekötött záró rendezvényt szervez,
melyre minden kedves szülõt és iskoláskorú gyermekét
szeretettel várnak! A rendezvény fõ célja, hogy a használók
megismerkedjenek az interaktív tábla lehetõségeivel,
használatával! KKyy

Interaktív táblák 
az iskolában

A Tatay Sándor Közös 
Fenntartású Általános Iskolában a

tankönyveket augusztus 25-én 
7.30-tól 16 óráig lehet átvenni.

Kérjük, hogy az ingyenes
tankönyvre jogosultak hozzák magukkal

az átvételhez szükséges igazolásokat.

A tanévnyitó ünnepséget
szeptember 1-jén 8.00 órakor tartjuk az

elsõ tanítási napon.

Tankönyv osztás 
és évnyitó

Ötödik alkalommal indult el június 18-án a biciklis
tábor, 20 tanulóval és 4 kísérõvel, de idén változott az
útvonal, a Balaton helyett a Fertõ-tavat hódítottuk meg
naponta 50-60 km fárasztó tekeréssel. 

Elsõ nap autóval Celldömölkre utaztunk és kerékpárral
folytattuk utunkat egészen Kapuvárig. Érkezés után
megkapta mindenki a szuper szállását és már indultunk is
a kapuvári strandra, ahol birtokba vettük a medencéket és
a csúszdát. Másnap reggel az esõ miatt két órával késõbb,
viharos erejû széllel szemben indultunk a következõ szál-
láshelyre, az ausztriai Neusiedlbe. Hétfõn Fertõrákoson
nagyon szép környezetben lévõ, parasztházból átalakított,
fákkal, madárcsicsergéssel körülvett aranyos panzióban
tértünk nyugovóra. Reggel és este étteremben, vagy a szál-
lásunk vendéglõjében étkeztünk, ebédre pedig hideg úti-
csomagot kaptunk, mindig kifogástalan étellel szolgáltak
ki minket. Utolsó elõtti nap visszaérkeztünk Kapuvárra,
ahol ismét strandoltunk egy jót, a csúszdán még Ica néni és
Csilla néni is lecsúszott egyszer-kétszer. Végül elérkezett a
nap, a hazaérkezés napja, a Nap hétágra sütött, amit az út
aszfaltja tovább melegített. Ezért strandolással töltöttük a
délelõttöt megvártuk, amíg csökken a hõség, a délutáni
indulás elõtt mindenki bekente magát napolajjal,
feltöltötte a kulacsát vízzel és a ruhánkat is bevizeztük. 10
km-enként megálltunk inni, és „fürödni” az éppen útba
esõ utcai csapnál. Az utolsó nap azonban kétszer olyan
hosszúnak tûnt, mint akármelyik másik, ráadásul Csilla
néni „örömére” mindig jelen volt a szembeszél. Aztán
csapzottan, elgyötörten végre megérkeztünk
Celldömölkre. Mindenki fáradtan roskadt le és azt mond-
ta magában: „na én innen többet fel sem kelek”. De aztán
Ica néni kérésére mégis csak összeszedtük magunkat és
még egy utolsó képet csináltunk a sok „viszontagságban”
megedzett csapatunkról. Végül mindenki kapott egy
oklevelet a 260 km sikeres teljesítésérõl, majd kis pihenés
után indultunk Badacsonytomajra. Az iskolánál igaz-
gatónk, Tündi néni és szüleink örömmel fogadtak ben-
nünket, az esti élménybeszámoló után pedig szerintem
senkit nem kellett álomba ringatni.

Szeretnénk köszönetet mondani: Ica és Csilla néninek,
Zsolti és Dér Tibi bácsinak a tábor lebonyolításáért, a
Tapolca Környéke Kistérségi Társulásnak a kísérõ kis-
buszért. Köszönünk mindent, reméljük, hogy hasonló
élmények, táborok a következõ nyáron is várnak majd
ránk. SSzzõõkkee  TTiibboorr,,  77..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóó

Kerékpárral a Fertõ-tó körül

Öt napon át kézmûves foglalkozásokon vehettünk részt
Pálkövén június 27-tõl. Elsõ nap a Bajcsy-Zsilinszky Em-
lékháznál megismerkedtünk a foglalkozások vezetõivel:
Anett és Adél nénivel, valamint János bácsival, majd el-
kezdõdött a nagy munka.

Mindennap alkottunk, megismerkedtünk a természetes
anyagokkal. Gyöngyöt fûztünk (karkötõk, nyakláncok, fül-
bevalók készültek), csuhéból virágot készítettünk. Kapol-
cson, az Ilona malomnál megtanultuk a nemezelés forté-
lyait. Háziállatokat is láthattunk, szõttünk, fontunk, bõ-
röztünk is. Az örvényesi vízimalomhoz is ellátogattunk,
gyalogosan pedig elsétáltunk a balatonrendesi kõbányába,
sõt útközben megnézhettünk egy jurtát is. Ezzel sajnos be-
fejezõdött számunkra ez a jó kis tábor. Jól éreztük magun-
kat, köszönjük a lehetõséget, köszönjük Vali néninek és Zsu-
zsa néninek a kíséretet, az odafigyelést, a táborvezetõknek
pedig a sok új és érdekes dolgot, amit tanulhattunk tõlük.

NNéémmeetthh  AAnnnnaa  ééss  NNéémmeetthh  LLaauurraa  22..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóókk

Kézmûvességgel ismekedtünk

Július közepén, immár harmadik alkalommal foglaltuk
el a Szent Imre Házat, hogy az elõzõ évekhez hasonlóan
ismét a fejlesztõ tábor otthonául szolgáljon.

Tizenhárom alsó és felsõ tagozatos tanulóval élveztük a
rekkenõ hõségben a Balaton hûs hullámait minden
délelõtt, majd a jól bevált módon a Muskátli étteremben
csillapítottuk éhségünket, szomjúságunkat. Csalódnunk
most sem kellett, hiszen finom ételekben és kedves kiszol-
gálásban volt részünk. Ebéd után azonban komoly
munkába kezdtünk és két csoportban a szövegértést,
finommotorikát, helyesírási készséget fejlesztettük nap-
nap után egyre nagyobb sikerrel.  Megtekintettük a helyi
Tájházat, ahol bepillantást nyertünk településünk múltjá-
ba, eleink mindennapjaiba, munkájába, eszközeibe.
Bõvült tanulóink szókincse, Böbi néni tárlatvezetésével
értelmet kaptak a népmesékbõl már jól ismert tárgyak,
foglalkozások. A tájház elõtt lovaskocsi várt bennünket, a
vele tett kirándulás alkalmával megtapasztalhatta minden
táborozó, hogy is közlekedtek régen az emberek. Az örsi
játszótéren grilleztünk, az anyukák jóvoltából pedig finom
sütemény és hatalmas adag palacsinta is terítékre került. A
kiadós vacsorát kiadós séta követte. Egy éjszakára most is
mindenki bevállalta a táborban alvást, hatalmas jókedvben
telt a közös este. A programok, foglalkozások lebonyo-
lításában segítséget kaptam a  szülõkön kívül Földi István
atyától, aki idén is bérmentesen adta át nekünk az épületet,
valamint Tóth Natáliától, aki volt kollégaként a szabad-
ságát töltötte a táborban, hogy magyartanárként részt ve-
gyen a munkában. Az egy hét hamar elszaladt, de fejlesztõ
tábor lesz jövõre is, hiszen a gyerekek, szülõk visszajelzé-
sei alapján igény van rá. Köszönöm minden kedves
segítõmnek, hogy idén is tartalmas, sikeres tábort zárhat-
tunk!                          BBoollffnnéé  TTóótthh  MMeelliinnddaa  ggyyóóggyyppeeddaaggóógguuss

Fejlesztõ tábor

Nyári táborok a Tatay Általános Iskolában

Az elmúlt évekhez hasonlóan iskolánkban idén is meg-
rendezésre került a tenisztábor. Sajnos kevesen éltünk
ezzel a lehetõséggel, pedig Pacsi Pista bácsi nagy szakér-
telemmel és türelemmel szeretteti meg velünk ezt a
sportágat és mélyíti el ismereteinket. 

Kis csapatunk tagjai közül már mindenki szerelmese
ennek a sportnak. A tábor izgalmakban és élményekben is
bõvelkedett. Megismertük illetve felelevenítettük a külön-
bözõ ütésformákat és sokat kutattunk a bokrokban landoló
labdák után. Szerencsére az idõjárás is mellettünk volt, így
semmi okunk nem lehetett panaszra. Nagyon jól éreztük
magunkat és jövõre is ellátogatunk a „Pacsi Tenisz
Parkba”.

KKoovvááccss  JJaannkkaa,,  DDéérr  EEsszztteerr,,  BBéékkáássssyy  ÉÉvvaa,,  SSaallll  KKaattaa

Tenisztábor

Fotó:  Iskola

Fotó:  Iskola

Fotó:  Iskola

Fotó:  Iskola

Fotó:  Iskola



Amennyiben ezek az erõvonalak összejönnek, akkor
minden bizonnyal - ha nagyon szerény körülmények kö-
zött is -, de továbbra is biztosítani tudjuk csapataink ver-
senyeztetését a helyi nézõk és szurkolók szórakoztatására.

A csapatedzõi tevékenységét továbbra is Németh Ist-
ván látja el, ezért az átigazolásokat elsõsorban Keszthely
térségébõl szorgalmaztuk, így az õ mikrobuszával egy
költségtérítés mellett mobilizálhatók. Célunk, hogy ez a
társaság rövid idõn belül összeérjen és megfelelõ színvo-
nalon versenyezzen az NB III-ban. A Bakony-csoport be-
osztása változott a korábbiakhoz képest, most tizenöt részt-
vevõje van és a mezõnyben újoncok is vannak, mint a
Körmend, Csáktornya, Mór és a Nagykanizsai Vasút csa-
pata. Az ifjúsági és serdülõ együtteseink mérkõzései a fel-
nõttek sorsolásához hasonlóan alakulnak, így a csoport-
beosztási tervezetben Sopron, Csorna, Mosonmagyaró-
vár, Szombathely, Ajka, Répcelak szerepel, bízunk a továb-
bi jó szereplésben. Itt edzõkérdésrõl nem volt szó, tovább-
ra is mindannyiunk megelégedésére Ifj. Lukács László B-
licences edzõ vállalta az U19-es csapat felkészítését, az
U17-es korosztálynál a tapolcai Hanzmann László test-
nevelõ tanár fogja irányítani a gyerekeket. A helybeli ti-
zenhárom éveseket - a keresztpályás bajnokságban nyolc
fõ játszik egyszerre - valamint az U7, U9 és U11-es ko-
rosztályokat továbbra is Csala Tamás fiatal kollégánk,
testnevelõ tanár irányítja majd. Bízunk ezenkívül a rend-
kívül lelkes, labdarúgást szeretõ és értõ szurkolóink támo-
gatásában.

Az elnök beszámolója után a csapat programjáról né-
hány mondatban érdemes beszélni, hiszen a gondok elle-
nére az együttes ott van a Magyar Kupa országos fõtáblá-
ján, ahol a legutóbbi fordulóban a BSE 2:0-ra gyõzött a
Rédics otthonában. A következõ fordulóban már bom-
baerõs ellenféllel, a Kiprich József által vezetett (kétszer is
NB II-es bajnok) Gyirmóttal találkozott és 14:0-ra
kikapott a Tomaj.

A csapat az összes hazai mérkõzését Tomajon játssza
majd, újból Badacsonytomaji SE néven. A sorsolást órára
lebontva közzétesszük. Az õszi szezon mérkõzéseire láto-
gassanak ki minél többen, jó szurkolást mindenkinek,
Hajrá Tomaj! TTaappoollccaaii  GGáábboorr

A Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igaz-
gatósága nevében Takács Gábor emlékplakettel köszön-
te meg Lesz Ferencnek, a Badacsonytomaji SE elnöké-
nek, a Tapolca és környéke labdarúgásáért tett erõfe-
szítéseit

A Badacsonytomaji Sportegyesület támogató, szponzor
jelentkezését várja. Az egyesület reklám-marketing megje-
lenést biztosít öt megyei és egy országos napilapban. A tá-
mogatandó csapatok a felnõtt az NB III-ban, az utánpótlás
U19 és U17 az országos II. osztályban, a három elõkészítõ
csoport pedig a megyei bajnokságban szerepelnek.

Érdeklõdni a +3620/3776 378-as telefonszámon lehet.
Támogatói összeget a Badacsonytomaji Takarékszövetke-
zet 72800030-15301369-es számlaszámon tudunk elfogad-
ni, melyet sportolóink nevében köszönünk.                 (x)

Õsszel ismét újra indul a papírgyûjtés, és a „nyári
ízek” vására a Pipitér Óvodában.

Az óvodai Szülõi Munkaközösség nevében szeretnék
Önökhöz fordulni. Tavalyi évben kettõ új kezdeményezé-
sünk volt az óvodában, mindkettõ várakozáson felülire sik-
eredett, ezért idén is tervezzük ezeknek a programoknak a
megszervezését. Az egyik a papírgyûjtés volt. Szeretnénk
kérni, ha lehetõségük van félre tenni és tárolni, gyûjtsék
nekünk a fekete-fehér, színes papírokat, valamint a kar-
tonokat. A papírgyûjtés szeptember végén, október elején
lesz. A pontos idõpontot még nem tudjuk, de mindenkép-
pen jelezni fogjuk. A másik új és nagyon sikeres kezde-
ményezésünk a „Nyári ízek télire” elnevezésû vásárunk
volt. Ehhez szeretnénk kérni a segítségüket, támogatásu-
kat, hogy most, a nyári befõzések, eltevések idején, a finom
házi lekvárból, befõttbõl, dzsembõl, szörpbõl, savanyúság-
ból, szárított és aszalt gyümölcsökbõl, fûszerekbõl, egy-egy
üveggel ajánlanának-e fel az óvoda részére, így ebben az
évben is tudnánk vásárt szervezni. Az idõpontot ezzel kap-
csolatban is jelezni fogjuk, hogy mikortól várjuk a felaján-
lott finomságokat. A bevételekbõl az óvodát, ezáltal a gye-
rekeket tudjuk segíteni, támogatni. 

Elõre is köszönjük a se-gítséget, felajánlást.
KKöösszzöönneetttteell::  HHáárriinnéé  MMáárrkkuuss  HHaajjnnaallkkaa  SSZZMM  eellnnöökk

SZM Felhívás

Ballagok a Park utcában
Szomorúan, egyesen
Jaj! Hová lett Flóra néni?
Ki tanított kedvesen.

János bácsi dörgõ hangját
Ezerbõl megismerem,
Hortenziák hervadoznak
A szép kertben odalenn.

Pedagógus napok táján
Rájuk így emlékezem,
Házuk elõtt sétálgatva
Badacsonyba érkezem.

Nincs feledve János bácsi
Almás kertje, kiwije,
Fáinak az olytott ága,
Tovább él a kertembe'

HHaarrmmaattii  MMiikkllóóss

Ballagások
(Németh Flóra tanárnõnek)

Anyakönyvi Hírek

Sáfár Emõke Klára és Gerlei Viktor 
házasságot kötöttek június 25-én

Ürögi Timea és Raposa Norbert
házasságot kötöttek július 2-án

Szántai Zsolt Ciprián
Kovács Katalin és Szántai Krisztián gyermeke

(született június 8-án)

A Kükapu táncegyüttessel lázasan készülünk a Borhetek
záró programjára, ahol elsõ ízben mutatjuk majd be egybe-
függõ bõ félórás mûsorunkat. Ennek érdekében gyakrab-
ban, heti 2 alkalommal próbálunk, hogy a feladatot az
elvárásainknak megfelelõen végezhessük el. 

Ennek szellemében indult a július 13-i próba is, míg meg
nem jelent Berecz András, a nagy mesemondó Rajzó Ildikó
kíséretében. 

- A mûvész úr régi ismerõsöm, annak idején a Budapest
Táncegyüttesben kolléganõm volt a felesége, András gyakor-
ta kísérte énekével táncunkat. Azóta is tartjuk a kapcsolatot,
most, hogy meglátogatott, megkértem, lepjük meg a táncos
társaimat - mondta Ildikó. A meglepetés sikerült. A mûvé-
szeti vezetõ Nagy László nagyon örült, hogy itt láthatta vi-
szont régi cimboráját, aki sokszor volt már vendége Bada-
csonynak. A próba nótázással, mesemondással folytatódott.
Nagy László jó házigazdaként terülj asztalt varázsolt, így
mindnyájan jó hangulatban, vidám kacagással, finom bada-
csonyi borok ízlelgetése közben hallgathattuk a pajzán tan-
meséket. Néha idõt kell szakítani a szórakozásra, fõleg akkor,
amikor nagyon kemény munkában vagyunk.

VVaarrggaa  SSáánnddoorr  MMûûvvéésszzeettii  aasssszziisszztteennss

Vendégünk volt Berecz András

NB III-ban folytatja a Tomaj

A Nyugdíjas Egyesület Rácz Mária elnökhelyettes szervezé-
sében megtekintette június 23-án Kozsda Imre nyugdíjas egye-
temi tanár ábrahámhegyi magángyûjteményét, továbbá az
Olvasó Körrel közösen részt vett július 27-én a Mûvelõdési
Ház és könyvtár szervezésében a borhét rendezvényén.

Kozsda Imre magángyûjteménye több egyedi mezõgazda-
sági eszközt, használati és berendezési tárgyat tartalmaz, mely az
ábrahámhegyi ingatlanát teljesen kitölti. Különösen jelentõs az
önálló - szinte a mester által nemrég elhagyottnak tûnõ - bog-
nármûhely, mely közel száz éves kézi hajtású, ma is mûködõ
megmunkáló gépeket tartalmaz. Egy élet megszállott gyûjtõ mun-
kássága látható a hegyoldalban, szép környezetben lévõ ingatlanban.

A Nyugdíjas Egyesület tagjai részére kellemes élményt
nyújtott azon eszközök, tárgyak, berendezések eredeti
környezetben történõ kiállítása, melyet talán dédanyáink és
apáink használhattak. Külön élményt nyújtott a gyûjtõ lelkes
és szakszerû tárlatvezetése, melyet a tárgyakhoz kapcsolódó
érdekes történetekkel színesített. Az értékes gyûjtemény cso-
portosan csak elõzetes bejelentés alapján tekinthetõ meg.

A borhét második hetében, július 27-én a Városi Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár, Fodor József igazgató szervezésében
kellemes program részvételére hívta meg a város idõskorú la-
kóit, konkrétan a Nyugdíjas Egyesület és az Olvasókör tagja-
it. A szinte ritkaságnak számító jó idõjárás mellett a Dottó vo-
nat szállította ki az idõseket a rendezvény helyszínére. A szí-
vélyes fogadtatás után színvonalas mûsorral lepték meg a meg-
hívottakat, a szigligeti Fesztivál zenekar szép zenéjével, Nagy
Bandó András vidám mûsorával és a Drums ütõegyüttes fia-
taljainak lenyûgözõ produkciójával. A kitûnõ mûsort az idõ-
közben összegyûlt szép számú közönség is nagy tapssal fogadta. 

A nyugdíjasok hálás szívvel köszönik Fodor József és munka-
társainak a kedves meghívást és a felejthetetlen szórakozást. 

FFllaammiiss  MMiihháállyy  eellnnöökk,,  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett

Nyugdíjas programok

Fotó:  Deák

Fotó:  Kalmár

Folytatás az 1. oldalról...



Ez a mondat a 40. zsoltár egyik sora, amelyet a Zsidókhoz
írt levél szerzõje ad Isten Fiának ajkára, aki az Atyával foly-
tat párbeszédet. 

A levél írója így akarja még inkább hangsúlyozni Isten
Fiának szeretetét, aki azért lett emberré, hogy az Atya
akaratának engedelmeskedve elvégezze megváltói mûvét. E
szavak szövegkörnyezetébõl kiderül: a szerzõ rá akar mutat-
ni, hogy Jézus áldozata mennyivel magasabb rendû az
ószövetségi törvény áldozatainál, amikor állatáldozatokat
mutattak be Istennek, vagy az emberen kívül esõ (nem
közvetlenül embert érintõ) áldozatokat. Jézus viszont végte-
len szeretettõl indíttatva saját akaratát, teljes önmagát aján-
lotta fel az Atyának, amikor a földön élt. 

Ez az ige a nyitja annak, hogy megértsük Jézus életét.
Segít életének mélységéig hatolni, felfedezni az aranyszálat,
amely összefûzi földi létének különbözõ szakaszait: gyer-
mekkorát, rejtett életét, megkísértéseit, választásait, nyil-
vános mûködését s végül kereszthalálát. Teljesíteni az Atya
akaratát: ez volt Jézus egyetlen szándéka minden pillanat-
ban, minden helyzetben; és valóban kizárólag azt tette.
Semmit sem tett, ami azon kívül esett, visszautasította a leg-
csábítóbb ajánlatokat, ha nem álltak teljes összhangban az
Atya akaratával. 

Ez az ige megérteti velünk azt a nagyszerû tanítást, amely
Jézus egész életében irányadó volt: a legfontosabb, hogy az
Atya akaratát tegyük és ne a magunkét, hogy így képesek
legyünk nemet mondani önmagunknak, és igent mondani
neki. Az igazi szeretet Isten iránt nem a szép szavakban,

gondolatokban, érzésekben rejlik, hanem abban, hogy
valóban engedelmeskedünk parancsainak. A dicsõítõ
áldozat, amelyet tõlünk vár, az, hogy nagy szeretettel fela-
jánljuk neki legbensõbb dolgainkat, azt, ami leginkább a
miénk: az akaratunkat. Hogyan éljük tehát ennek a hónap-
nak az igéjét? 

Ez az ige egyike azoknak, amelyek rávilágítanak, hogy az
evangélium természete az, hogy az árral szemben halad,
hiszen szembeállít minket azzal a mélyen gyökerezõ haj-
landóságunkkal, hogy a saját akaratunkat keressük, az
ösztöneinket, érzéseinket kövessük. Ugyanakkor ez az ige
váltja ki leginkább a modern ember megütközését. Olyan
korban élünk, amikor az én került elõtérbe, az egyén
autonómiája, az öncélú szabadság. Az ember a saját kedv-
telései kielégítésében látja önmegvalósulását, az élvezetek
keresése válik a döntések mozgatórugójává, a boldogság
titkává, pedig tisztában vagyunk vele, hogy ez milyen
szörnyû következményekhez vezet. Jézus kultúrája tehát
szemben áll a saját akaratunk keresésére alapozott mai
kultúrával. Az õ kultúrája teljesen Isten akaratának a tel-
jesítésében áll, és csodálatos gyümölcsöket ígér életünkben. 

Próbáljuk meg tehát úgy élni az e havi igét, hogy mi is az
Atya akaratát választjuk, és ahogy Jézus, mi is erre alapozzuk
egész életünket, ez legyen cselekedeteink ösztönzõ ereje! Így
elindulunk a felé az isteni kaland felé, amelyért egy örökké-
valóságon át hálásak leszünk Istennek. Így leszünk szentek,
és sok szívben fogjuk elültetni Isten szeretetét.

IIssttvváánn  aattyyaa

Katolikus üüzenet: „„MMeeggyyeekk,,  hhooggyy  tteelljjeessííttsseemm  aakkaarraattooddaatt..””  ((ZZssiidd  1100,,99))

A badacsonyi bazaltkõ kiváló minõségére már Lóczy Lajos
is felhívta a figyelmet, amivel - csaknem kétezer évvel ko-
rábban - a rómaiak is tisztában lehettek, mert környékbeli
építkezéseiken (Fonyód, Szombathely, Gyõr stb.) a régé-
szek innét származó bazaltkövet találtak.

Vidékünkön a bazaltkövet õsidõk óta használják házak,
pincék, bástyák stb. építésénél, nagyfokú kereslet iránta
azonban csak a 19. század második felében, a nagy út- és
vasútépítések idején kezdõdött. A helyi igények kielégítésére
mindig voltak kõfejtõk a Badacsony oldalán. A huszadik szá-
zad elején a jelentõsebbeket Czimmer Manó és Szücs Béla
mûvelte. Tõlük hamarosan átvette a fejtõket a nagyobb tõké-
vel rendelkezõ Tószegi Freund család. Késõbb, amikor a bá-
nya terjeszkedése az Eszterházy birtokba ütközött, a herceg
igénybe vett földjeiért bányarész tulajdont kapott, így a kõfej-
tõ átalakult részvénytársasággá. 1903-ban létrejött a
Badacsonyi Bazaltbánya RT.

Kezdetben - idõszakos termeléssel - a Tomaj feletti hegy-
oldalon a mélyen lehúzódott hatalmas kõomlások anyagát
termelték ki útépítésre. Ebben az idõben sorra épültek a hen-
gerelt kavics és kõburkolatú országutak, makadám utak.
Nagy lendületet adott a bánya termelésének a Balatoni Vasút
1908-ban megkezdett építése, amelyhez rengeteg zúzott kõ
kellett és amelyet már kézi erõvel nem is tudtak elõállítani.
Ezért zúzót építettek Tomajon a Balaton partjára, ahová a
bányából kb. 2 km hosszú drótkötélpályán szállították a követ
egynegyed köbméteres csillékkel. Ezt az 1906 óta üzemelõ
kötélpályát a cég Tördemicre vitette és a helyére - 1910-ben - két-
szer akkora teherbírású kötélpályát építtetett. A tomaji zú-
zómû teljesítménye napi 800 köbméter zúzott bazaltkõ volt.

A Badacsony hegyének keleti oldalán 270 méter magasban
megnyitott bányában a hegy belseje felé haladva elfogyott a
bazalt és kiderült, hogy a bányaüreg telepítését mélyebb szin-
ten kezdték, vagyis addig csak a bazaltomlás anyagát termel-
ték, így a bányafeltárásban megjelent a hegy homoktalapzata.
Ezután feljebb, 302 méter magasan nyitottak újabb bánya-
feltárást, ahová a drótkötélpálya feladóállomását is telepítették.

A bánya elsõ alapító szakmunkásai a kõvágók (riccerek)
voltak, akik Márianosztra, Ipolydamásd, Szob, Zebegény és
Fülek vidékérõl jöttek településünkre és az épülõ munkás-
lakásokban (kolóniák) kaptak otthont a családjukkal együtt.

A bányaalapító kõvágók kezdetben csak burkolatkövet
(kockakövet) faragtak, amelyekbõl egy-egy 20-30 kg súlyú is
volt és azokat darabonként, drótkötélen engedték le a bánya-
szintig, ahonnan aztán lovaskocsival fuvarozták a hajóhoz,
mivel vasút akkor még nem volt. A hajóról Fonyódon rakták
át a követ vasúti kocsikba és úgy szállították  tovább az ország
minden részébe.

Idõközben - több éves termelés után - az új bányaszinten is
megszûnt a bazalt és befelé haladva újból csak a pannon-kori
homoktalapzathoz értek. A geológiai vizsgálatok eredménye
azt mutatta, hogy a Badacsony homoktalapzata (az egykori
tenger üledéke) 310 méterig húzódik, ott rakódott rá az elsõ
kitörés anyaga, a vulkáni törmelékszórásból származó bazalt-
tufa. Erre a tufarétegre települt rá aztán a tömött, réteges bazalt.

A tomaji bánya ezen a 312 méteres szinten alakult ki. A
bányaudvar 750 méter hosszúságban 70-80 méter magas
bányafalakkal termelt aztán 1950-ig, illetve még 2 évig a
bányaudvaron felhalmozódott és robbantás nélkül elérhetõ
kõtömeget hordták el.

A követ stolni rendszerû robbantással nyerték ki a szik-
lafalból. Ez úgy történt, hogy 4-5 méteres vízszintes lyukat
fúrtak a hegybe, olyat, amelybe egy ember fekve belefért,
hogy el tudja helyezni az 50-100 kg. dinamitot, amelyet az-
tán lefojtás után felrobbantottak. Volt eset, hogy 30 méteres
lyukba 200 kg betonnal lefojtott dinamitot robbantottak fel,
amikoris 50 ezer köbméter kõ omlott le, s a robbanás az egész
hegyet megrázta.

A felhasználók körében igen keresett volt a badacsonyi
bazaltkõ, amely milliméter pontossággal hasadt. Az itteni
bazalt laprendszerû, vízszintesen hasadó, s ezáltal könnyeb-
ben megmunkálható volt, mint a környéken található láb-
rendszerû, függõlegesen hasadó bazaltkövek.

Köszönet a képeslapért Németh Barnabásnak!

Kalmár LLászló: VVoolltt  eeggyysszzeerr  eeggyy  bbaazzaallttbbáánnyyaa……  11..  rréésszz
Szépirodalom:
Baráth Katalin: A türkizkék hegedû; Cast, P. C.: Az Éjszaka
Háza 8. köt.; Dénes Magda: Égõ kastélyok; Durrel, Gerald:
Férjhez adjuk a mamát és más történtek; Fekete István:
Erdély; Fonyódi Tibor: Torda-trilógia 1. köt.; Galgóczi Dóra:
A nõ millió arca; Huxley, Aldous; Leonard: Szép új világ;
Kertész Ákos: Tigrisbunda; Masters, John: Fojtogatók;
Móricz Zsigmond: A galamb papné; Papp Olivér Krisztián:
Második esély avagy Hogyan éltem  túl a magyar egészségü-
gyet; Polonyi Péter: Gyökereim; Scharf, Natalie: Sophie, Sissi
lázadó húga; Schäffer Erzsébet: Ómama és a fõpincérek;
Shah, Tahir: Kalandozások az Ezeregyéjszakában; 
Sík Sándor: Isten tenyerén; Szalai Vivien: Drága kéj; Szilágyi
György: Hibaaprólék - liba nélkül; Tóth Kriszta, D.:
Nagylánykönyv - Lolával az élet folytatódik; Vekerdy Tamás:
Ó, azok a hatvanas évek…

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 
Berg Judit: Doktor Maszat; Brezina, Thomas:
Smacihegyek, patália, boszorkányszombat; Delarue,
Béatrix - Horváth Mónika: Vilma levese ; Vilma ruhája;
Fekete István: Vuk; Oldfield, Jenny: Tüzes.

Ismeretterjesztõ irodalom:
Láng Benedek: A Rohonci kód: egy történelmi rejtély
nyomában; Borghese, Annalisa: Wojtyla asszonyai; Büki
Péter: Szivárványt követtem; Kóka Rozália: Egy asszon,
két asszon; Weinhold, Angela: Az óra és az idõ; Lászlófi
Rozi: Anyósom, a drága; Otthonszülés?; Frank Júlia: A
legfinomabb saláták; Török Ferenc: Ha kell, újra lefu-
tom!; Kemény Dénes - Endrei Judit: kemény üzenetek;
Tornai József - Jánosi Zoltán: Európa már kevés; Saáry
Éva: Érdekes emberek; Fájó Trianon.

Felhívás!
A veszprémi Petõfi Színház 2011/12-es évadjára még kor-
látozott számban vásárolhatók bérletek a könyvtárban.  

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Mire ezek a soraim nyomtatásban megjelennek, túl leszek
az egy-negyedéves várakozáson, ami azért volt elvárható,
mert a Tapolcai Városi Bíróság 2011. április 8. napján
megszüntette az ellenem indított becsületsértési eljárást.

Indoklás: A nevezett Bíróságon eljárás indult Kárpáti
Lajos feljelentése alapján Faragó György ellen, becsületsértés
vétsége miatt azzal a tényállással, hogy magánvádlóra nézve
sérelmes tartalmú szórólap elkészítésével és közzétételével a
vádlott lényegében meghiúsította a polgármester választáson
független jelöltként induló magánvádló gyõzelmét.

Tehát a rendõrségen tett feljelentés átkerült a bíróságra. Az
elõzetes bírósági meghallgatáson Kárpáti Lajos a FIDESZ he-
lyi szervezetének vezetõjére sok mindent mondott. Többek kö-
zött elmondta, hogy postán 600 db címre érkezett zárt boríték-
ban az a bizonyos szórólap. Elmondta, hogy dühödt, kiábrán-
dult öregember vagyok, aki üvöltve, öklömet rázva fenyeget-
tem õt és nagy létszámú kísérõit a FIDESZ kampány-
gyûlésen, hogy két autszájdert indítottam ellene azért, hogy
megakadályozzam polgármesteri megválasztását. Felsorolta
Moszkvában szerzett tanulmányi végzettségét és még nagyon
sok mindent jegyzõkönyvbe diktált. Szövege olvasható, ha
valakit érdekel.

A bíróság nyomozásra visszaadta a rendõrségnek az ügyet,
két hónap idõtartamra. A Bûnügyi Osztály kutakodhatott,
mert engem is újra kihallgattak. A nyomozó az ilyenkor szo-
kásos összes kérdést ismertette és feltette. Majd a bíróság
2011. április 8-án 3 B 369/2010/8. szám alatt a Magyar Köz-
társaság nevében az eljárást megszüntette.

A magánvádló azóta sem kért  bocsánatot.
Kárpáti Lajos és a mellette állók! Mindennek van határa,

az ilyen nemtelen magatartásnak végképp!
FFaarraaggóó  GGyyöörrggyy  nnyyuuggddííjjaass  ffoottoorriippoorrtteerr,,
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Valamit - ValakirõlOlvasói
levél

Könyvajánló

Gyászhír:
Farkas Jánosné sz. Kis Teréz

(született 1934-ben) elhunyt július 18-án

Nyugodjon békében!



Tapolcai Gábor mindenre kapható, de túlzás azt állítani,
hogy mindent el is vállal. Persze ha kézilabdáról van szó,
akkor azért mindent megtesz, ami tõle telik. Kérésünkre
néhány mondatban értékeli a badacsonytomaji helyzetet.

Pár évvel ezelõtt, amikor a szivacskézilabda szervezése
megkezdõdött a Tatay Sándor Általános Iskolában, - mond-
ja Tapolcai Gábor - talán senki sem gondolta volna, hogy a
kézilabda elsõ lépcsõfokának nevezett szivacskézilabda
ennyire kiforrja magát. Ez köszönhetõ az MKB Veszprém
kézilabda csapat közelségének, a sportág magyarországi nép-
szerûségének és sok olyan gyermeknek, akik szeretnének
olyan sportolók lenni, mint példaképeik. Ehhez csupán alá-
zattal kell dolgozniuk, minden edzésen és mérkõzésen a
maximumot kell nyújtaniuk, meg kell becsülniük csapattár-
saikat és ezzel párhuzamosan csapatként egységet kell, hogy
alkossanak.

Évente egyre több alsós leány kapcsolódik Tomajon a csa-
pathoz, de a háttér megteremtése nem egyszerû feladat, sze-
rencsére az iskola vezetése rendkívül jó partner ebben és
minden feltételt biztosít a jó eredmények eléréséhez. Az el-
múlt tanévben három korosztály is készült hétrõl-hétre a
megmérettetésekre, az eredménylista mindenképp biza-
kodásra ad okot, hiszen a hat tornából lányaink négyet meg-
nyertek. Heti négy edzéssel készültünk az általam „is”  veze-
tett csapattal, amelyben segítségemre volt Schneider Zsolt
testnevelõ tanár egy-egy hétfõi erõnléti edzéssel, Lakatné
Mógor Katalin játékos ügyességi edzéssel, majd csütörtökön
és pénteken pedig kapusedzõként és egyben szülõként is
sokat segített Lõrincz Károly. A lányok látványos fejlõdésen
mentek keresztül hétrõl hétre és az edzésen mutatott példa-
értékû hozzáállásukkal saját helyzetüket erõsítették. Ez az-
tán eredményekben is megmutatkozott, hiszen a hazai tor-
nán csupán rosszabb gólkülönbség miatt szorultunk a har-
madik helyre, a Batsányi és a Révfülöp Kupát viszont meg-
nyerték a Tapolcai régió versenyein. Az nyolcéveseknél a csa-
pat kialakítása volt a cél és mindenkirõl elmondhatom, hogy
sokat fejlõdött az elõzõ évhez képest - mondja Tapolcai Gá-
bor. Giczi Vivien már rengeteg gólkirályi címet szerzett és
emellett végig az U9-es csapat erõssége volt, elég tehetséges
ahhoz, hogy kiváló kézilabdázó legyen. Jagasits Gvendolin
irányító poszton remekül teljesített, gyors reakciókészsége az
egyik erõssége, Farkas Veronika - aki visszajátszott az U9-es
csapatból - kulcsember volt. Zentai Nóri ütemkészsége sok
elõnyt jelentett, Fülöp Nóra és Tóth Tímea a kapuban jól ki-
egészítették egymást. Csillag Virág személyében van egy bal-
kezesünk, ami elõny a mai kézilabdában, ráadásul remek
csuklója van. Novák Jázmin védekezésben kellõen agresszív
és jó ütemben lép ki, Kiss Laura beálló poszton lehet majd
kulcsemberünk. Lõrincz Friderika balszélsõ poszton gyorsa-
ságával a lerohanások befejezésénél a legaktívabb, Borda
Veronika pontos lövései is a csapat hasznára váltak. Németh
Anna és Laura pedig most épülhet be a csapatba.

Szeretnénk, ha fiú vonalon is elindulhatna a szivacskézi-
labda képzés az iskolában, lehetõséget adva, hogy a labda-
rúgás mellett egy másik sportágba is belekóstolhassanak. Az
U8-as csapatnak augusztus 22-28 között edzõtábora lesz az
iskola tornatermében, ahol naponta 10 és 14 órakor edzünk.
Invitálom a leendõ elsõs szülõket és a gyerekeket jöjjenek és
nézzék meg milyen is ez a sport. A folyamatosan növekvõ
érdeklõdés megmutatta, hogy kötelességem keresni a
lehetõségeket abban, hogy miként lehet a gyerekek zavarta-
lan felkészülését megkönnyíteni, akár mez, üdítõ vagy az
utaztatás költségeit a szülõk és az iskola válláról levenni.
Mert a felkészüléshez hozzátartozik a mérkõzések sokaságá-
nak a lejátszása. Szeretném hozzátenni, hogy nem tartom
magam kézilabdás szakembernek, mert amit szpíkerként
letettem az asztalra, az semmiképp nem vethetõ össze a
sportághoz való szakmai hozzáértéssel. Amikor én kézilab-
dáztam még nem volt ennyire elismert a sportág, de amit
kapusként a sportágról megtanultam, azt igyekszem minél
jobban átadni a gyerekeknek. Persze akadályok mindig van-
nak, ez az élet furcsasága, de reméljük a legjobbakat.       KKyy

Az ismert régészeti lelõhelyekre tervezett beruházások elõtt
kötelezõ a megelõzõ feltárás, ezért folytak hatalmas föld-
munkák Badacsonyban az ún. hathektáros területen, ahová
négycsillagos szállodát álmodott a tulajdonos. A régészeti
kutatások szakmai szempontból jelentõs eredménnyel
zárultak - tájékoztatta lapunkat Eke István régész, a
Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi
Központ, szombathelyi Regionális Irodájának munkatársa.

Az ásatásvezetõ az elõzményekrõl
elmondta, hogy azokon a területeken,
ahol régészeti lelõhely található, és
építkezést terveznek, ott próbaásatásokat
kell végezni. Badacsonyban már 1895
óta ismert, hogy a Pap-rét nevû területen
római kori település volt, amit a mostani
kutatások is fényesen igazoltak.
Kuzsinszky Bálint, „A Balaton
környékének archeológiája” címû
munkájában számolt be arról, hogy az
említett évben Costenz Vilmos
vízelvezetõ árkokat ásott az Eszterházy
pince környékén és római-kori tetõ-
cserepeket, valamint falmaradványokat
talált, de az épületek pontos helyét nem
rögzítették. A következõ információ
1929-bõl származik, amikor a 71-es út építéséhez szállítottak
földet e területrõl, s közben 70-80 köbméternyi római kori
falat pusztítottak el. A terület tulajdonosa, Ibos Nándor a
falak napvilágra kerülésérõl levelet írt a Magyar Nemzeti
Múzeumnak, kérve, hogy vizsgálják meg érdemes-e ásatá-
sokat végezni. Az ilyen felvilágosult gondolkodás a mai korra
nem jellemzõ - teszi hozzá Eke István -, inkább gyorsan
visszatemetik a leleteket, persze sokkal inkább érdekli az
embereket, ha egy kiállításon látják meg ezeket az értékeket.
A Nemzeti Múzeumból kiérkezõ szakember megvizsgálta a
helyszínt, de jelentésének nyoma veszett és csak 1967-ben, a
Veszprém megye Keszthelyi járásában tartott régészeti-
topográfiai bejárás kapcsán említi újra a romokat Sági
Károly. Néhány éve, amikor a területet az Önkormányzat
fejlesztési területté nyilvánította, az örökségvédelmi törvény
értelmében a beruházó megbízott bennünket a feltárással,
ehhez 2008-ban magnetométeres térkép készült, megmutat-
va a földalatti bolygatásokat és ez alapján kezdtük meg 2010-

ben a próbafeltárást. Tehát száztizenöt évvel az elsõ leletek
után találtuk meg két 4. századi épület maradványait, az
egyik épületben bronzolvasztó-kohót, beolvasztásra szánt
bronzdarabkákat. Bronzkörzõt, érmeket, hagymafejes
fibulákat - szóval szép leleteket.

- Milyen mélységig kutattak?
- A hegyláb altalaja nagyon változatos, elõfordult, hogy

másfél- két méterig mentünk le. A feltárás célja, hogy - az
Örökségvédelem szerint megõrzendõ - minden jól látható
épületmaradványt megismerjünk azokon a területeken,
ahová épületet terveznek. Itt viszont a római kori falak nem
esnek az épületek alá. A beépítendõ területeken befejeztük a
munkát, a restaurált tárgyakból pedig kiállítást terveznek a
szállodában, a régészeti értékek így hozzáadódnak az újon-
nan létrehozott értékhez. A feltárás a beruházó költsége és
kötelessége, szimpatikus dolog, hogy valamit szeretnének
viszontlátni, a legtöbb helyen ismertetõ füzet jelenik meg a
fellelt értékekrõl. 

- Korábbi korokból származó emlékek is elõkerültek?
- A bronzkorból is találtunk leleteket, pontosabban a

Dunántúli Mészbetétes Kerámia Kultúra idõszakának
négyezer éves emlékeit (mésszel töltötték ki az edényen ejtett
karcolatokat), ebbõl a korból még tároló vermek és sírok is
elõkerültek. Találtunk elvermelt csigákat, amiket valószínû-
leg tavasz kezdetén fogyasztottak, amikorra más friss hús
nem volt már. Rábukkantunk honfoglalás elõtti évszázadok-
ból származó kisebb falu maradványaira, nagyon jó állapotú
kúttal és bõrfeldolgozásra utaló jegyekkel. Nagy odafigyelést
igényel ez a munka, rajzban, fényképen, leírásban kell min-
dent dokumentálnunk, hiszen a feltárás részben tönkre is
teszi a régészeti jelenségeket. A falmaradványokat is szak-
szerûen kell visszatemetnünk, hogy késõbb akár be is lehes-
sen ezeket mutatni. 

- Mi történhetett az itt élõkkel?
- Ha a római kori népességre gondolunk, akkor tudható,

hogy a negyedik század közepén az
egyre gyakoribbá váló barbár és hun
betörések elõl menekülõ rómaiak köny-
nyebben védhetõ helyekre, például a
fenékpusztaihoz hasonló erõdít-
ményekbe költöztek. Valószínûleg
akkoriban tervszerûen számolták fel a
badacsonyi villát is, erre utal a leletek
viszonylag kis száma - hiszen volt ide-
jük minden értéket magukkal vinni. De
az itt maradt tárgyak is mesélnek
nekünk, ezek itt mind a település római
kori öröksége, a mi feladatunk a
feltárással, konzerválással, visszataka-
rással véget ért ugyan, de szeretnénk a
szélesebb közönségnek is megmutatni
az itt végzett régészeti ásatás ered-
ményeit.  KKyy

A település római kori öröksége

Az augusztus 6-án megtartott „Mozdulj Balaton”
rendezvényén nagyon sok sportszeretõ csapat
gyûlt össze a badacsonyi strandon, termé-
szetesen ehhez a régen óhajtott ragyogó
napsütés is hozzájárult. 

Labdarúgásban 7 csapat nevezett be, míg
röplabdában 3, így mindenki nyakába érem
jutott. A sportszerû mérkõzések, az izgal-
mas fordulatokban bõvelkedõ helyzetek, a
szurkolók sokaságát vonzotta magával. A foci
döntõben „Le-Béla” csapata kapta meg az elsõ he-

lyezésért járó aranyérmet a döbörhegyiekkel szem-
ben. A röplabdában 3. helyen a 'Kristály büfé'

Zalaegerszeg, a döntõbe pedig két gyõri csa-
pat került. Az érem és a gratuláció mellett
még külön jutalmat is kaptak az elsõ he-
lyezettek. A focisták egész napos vizibicikli
használatot, míg a röplabdások egy alka-
lomra szóló mini golfozást vehettek igénybe

Csabay és Társa Kft. jóvoltából. A versenyzõk
boldogan tettek ígéretet arra, hogy jövõre ismét

eljönnek.     LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  tteessttnneevveellõõ  ttaannáárr

Tomaji szivacskézi

Ezerévesnél is idõsebb kemencék, sütõkemencék és
füstölõk maradványait mutatja Eke István régész - már
akkoriban bazalttal rakták le a kemence alját, majd kita-
pasztották agyaggal

Római kori fibula- egy ezüstbõl ké-
szült ruhakapcsoló tû, mellyel a fel-
sõruhát tûzték össze a vállon

Száztizenöt évvel az elsõ leletek után találták meg két 4.
századi épület maradványait, az egyikben bronzolvasz-
tó-kohót, beolvasztásra szánt bronzdarabkákat

Mozdulj Balaton 2011!

Fotó: Eke

Fotó: Eke

Fotó: Kalmár

Fotó: Tapolcai



Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Programajánló

Magyarország történelmi borvidékének legnagyobb szü-
reti fesztiválja, amely szeptember 11-én 10 órakor indul. A
menet élén haladó ökrös fogat után a szõlõharangot Má-
tyás király és udvartartása kíséri. A Móló parki színpadon
bemutatkoznak a felvonuló néptáncegyüttesek és népi
zenekarok. Fellép Sasvári Sándor, majd a rendezvény zá-
rásaként a Ghymes együttesbõl Szarka Gyula és barátai.

Információ: 
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Tel.: 06-87/571 115; fax: 06-87/571 116;

+36/30/852-8717
www.badacsonyiprogramok.hu

vmk@badacsonyiprogramok.hu

Badacsonyi Szüret szeptember 10-11.

Sokan választották ismét augusztus 6-
án este a Szent Donát kápolna kert-
jében - ebben az évben 11. alkalommal
megtartott - hagyományos búcsút. 

Földi István atya celebrálta az ünnepi
szentmisét, majd Békássy Péterné kö-
szöntötte a megjelent vendégeket. Dr.
Bertényi Iván professzor tartott elõ-
adást Rákóczy Ferencrõl, a kétszáz éve
történt szabadságharc vezetõjérõl. Nagy
figyelemmel hallgattuk a régi eseményeket és arra gondoltunk, hogy milyen szép is az,
hogy Badacsonyban van Bujdosók lépcsõje, Kuruc körút és van Rodostó turista ház. A
hálás utókor így is õrizheti a nagy elõdök emlékét. A cserkészetrõl adott elõ szép gondo-
latokat Lakosi Krisztina és Lakosi Lívia. Mindezt a szombathelyi Erkel kamarakórus
mûsora tette szebbé, az elénekelt kuruc, cserkész és bordalokkal pedig hangulatossá. A
számunkra már régóta kedves kórust Paukovics László és Paukovicsné Hegyi Gabriella
vezényelte. A program végén az éjszakába nyúló beszélgetés, pogácsázás, borozgatás
következett, ami az együttlét egyik legszebb módja. Öröm, jó érzés gyúlt mindannyiunk
lelkében a rendezvény után, amit csak a közösen megélt élmény adhat.   

KKoollppiinngg  CCssaalláádd  EEggyyeessüülleett

Donát búcsú Badacsonyban

NNaaggyy  mmeeggttiisszztteelltteettééss  sszzáámmoommrraa,,  hhooggyy  aazz  iiddeeii  éévvbbeenn  IIVV..  aallkkaa--
lloommmmaall  rreennddeezzhheetteemm  mmeegg  aa  BBaaddaaccssoonnyyii  RRóózzssaakkõõ  FFeesszzttiivváálltt..

Eme neves esemény megszületésének alapköveit Bada-
csonytomaj Város Önkormányzatával, Badacsonytomaj
Város Képviselõ-testületével, valamint a badacsonyi Vál-
lalkozókkal karöltve fektettük le.

Példátlan összefogásunk, a helyi lakosok, vállalkozók
támogatása - a kis vattacukor árustól egészen a szálloda
üzemeltetõig - óriási elõrelépést eredményezett a rendezvény
színvonalának kialakításában. Célunk, hogy az idelátogató
vendégek a meglévõ szolgáltatások mellett, olyan páratlan
élménnyel gazdagodjanak, mely a késõbbiekben is vonzóvá
teszi számukra Badacsony Városát. Törekedtünk a fellépõ
elõadómûvészek névsorát úgy kialakítani, hogy köztük min-
den korosztály megtalálja a számára legkedvesebbet. Õszintén
remélem, hogy ez a páratlan együttmûködés etalonként szol-
gál majd a többi rendezvény szervezésénél is.  

GGrreezznnáárr  AAttttiillaa

Sztárparádé Badacsonyban a „Hegy, víz, bor és szere-
lem” jegyében! A szórakoztató eseményeken, koncerte-
ken kívül gazdag állandó programok is várják a Vendé-
geket: bortúra nosztalgia terepjáróval, városnézõ kisvonat,
régiójáró busz, kulturális lehetõségek úgy mint Egry fest-
ményritkaságok és Chagall litográfiai kiállítás az Egry
József Emlékmúzeumban, Szegedy Róza és Kisfaludy
Sándor életét bemutató múzeum.

A gyerekeket és a vállalkozó szellemû felnõtteket a ren-
dezvény ideje alatt szórakoztató élménypark várja.

Augusztus 18. csütörtök
Badacsony, Díszpark

16.00 Sopron Fesztivál Fúvószenekar koncertje
Badacsony, Dísztér

18.00 Fluor Tomi 
19.00 SP koncert
20.00 Vastag Csaba 
20.30 Karthago együttes
21.30 Demjén Ferenc
22.00 DJ Dominique
23.00 Continental Showband utcabál

Augusztus 19. péntek
Badacsony, Díszpark

14.00 Betli Duó

Badacsony, Dísztér
11.00 Mutyi bohóc showmûsora gyerekeknek
18.00 Járdányi Pál Zeneiskola Ifjúsági Fúvószene-

karának koncertje 
18.50 Krisztin N. László Badacsonytomaj Város

Polgármesterének köszöntõje
19.00 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar koncertje
20.00 Wolf Kati
21.00 Király L. Norbi

Badacsony, Hajókikötõ
22.00 Tûzijûték
22.30 Badacsonyi Fényvarázs - feldíszített vitorlások

bevonulása
Badacsony, Dísztér

22.15 LOBO LATINO mediterrán utcabál 
Augusztus 20. szombat

Badacsony, Díszpark
13.30 Szûcs Antal Gábor és Horváth János (mediterrán

gitár show)
Badacsony, Dísztér

11.00 Szamóca Bábszínház mûsora gyerekeknek
16.00 L.L. Junior
17.00 Samba show
19.30 Kaposvári Roxínház mûsora
21.30 DJ Dominique
22.30 Royal Express utcabál
Augusztus 21. vasárnap

Badacsony, Díszpark
14.00 Domján Tamás

Badacsony, Dísztér
15.30 FRB
18.30 Kökény Attila
19.30 Tolvai Renáta
20.00 Digitál együttes utcabál

Info: Happy New World Kft. Tel.: 06 70/514 6444 vagy
Tourinform iroda 8261 Badacsony, Park u. 14.
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
www.badacsony.com

Támogatók: Badacsonyi Vállalkozók, Happy New World
Kft., Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacso-
nyi Céh Turisztikai Egyesület

IV. Rózsakõ Fesztivál augusztus 18-21.

- Deák Ferencné Balogh Andrea fotókiállítása -

Badacsony Egry József Emlékmúzeum
Megtekinthetõ: augusztus 31-ig

A múzeum nyitvatartása:
Augusztus 21-ig vasárnap kivételével 

10.00 órától 18.00 óráig
Augusztus 23-tól hétfõ és vasárnap kivételével 

10.00 órától 18.00 óráig

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Fény-képek

A Bálagurító versenyként három éve Badacsonyból indult
játékos sportverseny idei házigazdája az Ábrahámhegyi
Bornapok alatt rendezte meg a vetélkedõt. 

Az augusztus 5-i megmérettetésen öt csapat mérte össze
erejét bálagurításban, ügyességét a rafinált ötleteket felvonul-
tató és a közönségnek igencsak derûs pillanatokat hozó sor-
versenyeken. A vándorkupát ezúttal is, mint a korábbi években
a helyi csapat nyerte, a tavalyi gyõztes Káptalantóti a második,
míg Badacsonytomaj a harmadik helyen végzett. KKyy

Bálakupa Ábrahámhegyen

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Meghívó
Badacsonytomaj 

augusztus 20.


